
Додаток №21/4/1 

Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами Депозитарної установи АТ КБ «ПриватБанк» 

Юридичні особи (без ПДВ) 

 

Tariffs for depositary operations with securities of Depository institution JSC CB «PrivatBank» 

Legal entities (Without VAT) 

№ з/п Перелік операцій Вартість, грн. Термін оплати 

No.  Description of operations Tariff (UAH) Term of payment 

Адміністративні операції / Administrative operations 

1. Відкриття рахунку у ЦП  
800,00 грн. (UAH) Згідно розділу 4 Договору про 

обслуговування рахунку в 

цінних паперах 

Opening an account in securities 

2. Відкриття рахунку у ЦП співвласник 
1 000,00 грн. (UAH) 

Opening an account in securities co-owners 

3. 

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному 

розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП. 
5,00 грн. (UAH) 

In accordance to section 4 of 

Agreement on servicing the 

account in securities 

Opening of the account in securities to depositors under primary 

distribution of securities in no documentary form by issuer.       

4. Закриття рахунку у ЦП   
300,00 грн. (UAH) 

Closing an account in securities. 

5. 

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети 

керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку 
500,00 грн. (UAH) Changes to the form of the account  in securities / form of the 

administrator of the account / form of the manager of the 

account 

Обслуговування рахунку у цінних паперах / Service of the account in securities 

6. 

Облік ЦП (прав на цінні папери) на рахунку у ЦП (в 

місяць). 

0,02% від загальної номінальної 

вартості, але не менш ніж 80,00 грн. та 

не більш ніж 800,00 грн. +20,00 грн. 

Згідно розділу 4 Договору про 

обслуговування рахунку в 

цінних паперах 

Accounting of securities (rights to securities) in account in 

securities (per one month) 

0,02% par total nominal value but not less 

then 80,00 грн. (UAH) and not more then 

800,00 (UAH) +20,00 (UAH) 

In accordance to section 4 of 

Agreement on servicing the 

account in securities 

Облікові операції / Accounting operations 

7. 

Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП) на рахунок 

в ЦП (за одну операцію, за розпорядженням, що подається 

Депонентом чи керуючим його рахунком)  

0,02% від номінальної вартості, але не 

менш ніж вартість операції зарахування 

у Центральному депозитарії * + 20,00 

грн. та не більш ніж 800,00 грн.  

Згідно розділу 4 Договору про 

обслуговування рахунку в 

цінних паперах. 

Accounting operations of crediting securities (rights to 

securities) an account in securities (for the single operation, by 

order submitted by the Depositor or his administrator of the  

0,02% par nominal value but not less then 

tariff for crediting an account at Сentral 

Depositary* +20,00 UAH and not more 

then 800,00 UAH 

8. 

Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) з рахунку у 

ЦП (за одну операцію, за розпорядженням, що подається 

Депонентом чи керуючим його рахунком)  

0,05% від номінальної вартості, але не 

менш ніж вартість операції списання у 

Центральному Депозитарії* +20,00 грн. 

та не більш ніж 800,00 грн. 
Accounting operations of withdrawal securities  (rights to 

securities)from account in securities (for the single operation, by 

order submitted by the Depositor or his administrator of the 

account  

0,05% par nominal value but not less then 

tariff for withdrawal operation at Central 

Depositary* + 20,00 UAH and not more 

then 800,00 UAH  

9. 

Облікові операції переказу ЦП (прав на ЦП) в межах 

Депозитарної установи (за одну операцію за 

розпорядженням, що подається Депонентом чи керуючим 

його рахунком). Поставка або одержання прав на ЦП. 

0,02% від номінальної вартості, але не 

менш ніж 30,00 грн. та не більш ніж 

800,00 грн.  

Accounting operations of securities transfer within the bounds 

of  Depository institution (for the single operation,  by order 

submitted by the Depositor or his administrator of the account. 

Supply or acquisition of title to securities 

0,02% par total nominal value but not less 

then 20,00 (UAH) and not more then 

800,00 (UAH) 

10. 

Облікові операції переказу внаслідок обтяження ЦП 

зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію). 

0,02% від номінальної вартості, але не 

менш ніж 40,00 грн. та не більш ніж 

800,00 грн. 
Accounting operations of securities (rights to securities) transfer 

as a result of burdening the securities with obligations 

(blockage) (for the single operation). 

0,02% par nominal value but not less then 

40,00 UAH and not more then 800,00 

UAH 

11. 

Облікові операції переказу внаслідок зняття обтяження ЦП 

зобов’язаннями (Розблокування) 

0,02% від номінальної вартості, але не 

менш ніж 40,00 грн. та не більш ніж 

800,00 грн. 

Accounting operations of securities' transfer as a result of 

unburdening the securities with obligations (unblockage). 

0,02% par nominal value but not less then 

40,00 UAH and not more then  800,00 

UAH 



12. 

Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП) на рахунок 

в ЦП (за розпорядженням та/або повідомленням, що 

подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами 

та іншими внутрішніми документами Центрального 

депозитарію або Національним банком в установленому 

ним порядку) 

0,02% від номінальної вартості, але не 

менш ніж вартість операції зарахування 

у Центральному депозитарії * + 20,00 

грн. та не більш ніж 800,00 грн.  

In accordance to section 4 of 

Agreement on servicing the 

account in securities. 

Accounting operations of crediting securities (rights to 

securities) an account in securities (by order and/or message 

submitted by the Central Depositary in accordance with the 

Rules and other internal documents of the Central Depository or 

the National Bank or his established) 

0,02% par nominal value but not less then 

tariff for crediting an account at  Сentral 

Depositary*  + 20,00 UAH and not more 

then 800,00 UAH 

13. 

Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) з рахунку у 

ЦП (за розпорядженням та/або повідомленням, що 

подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами 

та іншими внутрішніми документами Центрального 

депозитарію або Національним банком в установленому 

ним порядку)  

0,05% від номінальної вартості, але не 

менш ніж вартість операції списання у 

Центральному депозитарії* + 20,00 грн. 

та не більш ніж 800,00 грн.  

Accounting operations of withdrawal securities  (rights to 

securities) from account in securities (by order and/or message 

submitted by the Central Depositary in accordance with the 

Rules and other internal documents of the Central Depository or 

the National Bank or his established ) 

0,05% par nominal value but not less then 

tariff for withdrawal from account at  

Сentral Depositary* +  20,00 UAH and not 

more then 800,00 UAH 

14. 

Послуги із термінового виконання облікових операцій 

(протягом двох годин з моменту надання розпорядження на 

проведення облікової операції) (пп. 7-13) 
Подвійний тариф 

Services on immediate execution  of an accounting operations 

(within two hours from the date of the order to carry out 

accounting operations) (pp. 7-13) 
Double tariff 

Інформаційні операції / Information operations 

15. 

Надання виписки про операції з цінними паперами за 

запитом Депонента 
200,00 грн. (UAH) 

Згідно розділу 4 Договору про 

обслуговування рахунку в 

цінних паперах. 

Provision the extraction about operations with securities at 

depositor's request: 

16. Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах  
200,00 грн. (UAH) 

Provision the extraction about state of account in securities  

17. Надання інформаційних довідок (за довідку) 
200,00 грн. (UAH) 

Provision informational references (for one reference) 

18. Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін 

In accordance to section 4 of 

Agreement on servicing the 

account in securities. 

Provision analytical information As per agreement of the Parties 

19. 

Комісія за надання Внутрішнього положення та додатків до 

нього на паперовому носії  (за один аркуш). Документи 

надаються на запит Депонента. 
5,00 грн. (UAH) 

Commission for the provision of Internal regulations and its 

Supplements on paper (for one sheet). Documents provided at 

the request of the Depositor. 

Інші операції / Other services: 

20. 

Виплата доходу за цінними паперами, права на які 

обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента 
0,1% від суми платежу, але не менше 30 

грн. та не більше 300 грн. 

Згідно розділу 4 Договору про 

обслуговування рахунку в 

цінних паперах. 

Payment of income for the securities, rights which are 

accounted on the account in  securities 
0,1% of payment amount, but not less than 

30 UAH and no more than 300 UAH 

21. 

Перерахування грошових коштів при погашенні цінних 

паперів емітентом 
0,1% від суми платежу, але не менше 10 

грн. та не більше 200,00 грн. 

Transfer of funds for repayment of securities by the issuer 0,1% of payment amount, but not less than 

10 UAH and no more than 200,00 UAH 

22. 

Надання інформації про корпоративні операції емітентів, 

отриманої від Центрального депозитарію 100,00 грн. одне відправлення 

Providing information about corporate issuers operation 

received from the Central Depository 100,00 UAH one of departure 

23. 

Знерухомлення ЦП на пред`явника документарної форми 

існування (місце зберігання Центральний депозитарій) 

0,05% від номінальної вартості, але не 

менш ніж вартість операції зарахування 

у Центральному депозитарії +20,00 грн. 

та не більш ніж 600,00 грн. 

Operations of registrations as the nominee of securities on the 

bearer  of documentary form (storage location Central 

Depository) 

0,05% par nominal value but not less then 

tariff for crediting an account at  Сentral 

Depositary* +20,00 UAH and not more 

then 600,00 UAH  

24. 

Подовження операційного дня Депозитарної установи 

(сплачує депонент, за зверненням якого продовжується 

операційний день Депозитарної установи) 

1500,00 грн (UAH) In accordance to section 4 of 

Agreement on servicing the 

account in securities. 

Prolongation of Depository institution 's operational day (pays 

the depositor under reference of which Depository institution's 

operational day is extended): 

За 1-у годину / For an hour 

25. Комісія за оформлення документів Депонента, щодо 

депозитарних операцій на рахунку у ЦП (за один документ)  30,00 грн. (UAH) 



The commission for execution of documents of the Depositor 

relative to depositary operations on the account in securities (for 

one document) 

26. 

Термінове оформлення (підготовка) документів Депонента 

щодо депозитарних операцій (за один документ) 
За домовленістю сторін, але не менше, 

ніж 30,00 грн. 
Expedited execution(preparation) documents of  the Depositor 

relative to depository operations (per document) 
As per agreement of the parties, but not 

less than 30,00 UAH. 

27. 

Засвідчення копій документів, що подаються Депозитарній 

установі 30,00 грн. сторінка 

Certification of copies of the documents submitted to 

Depository institution 30,00 UAH per page 

28. 

Відшкодування витрат, пов’язаних зі сприянням у 

оформленні документів Депонента для відкриття та 

обслуговування рахунку у цінних паперах  

За домовленістю сторін, але не менше 

ніж вартість витрат, пов’язаних з 

наданими послугами** 
Compensation of costs related to assistance in preparing the 

documents of Depositor for opening and servicing an account in 

securities 

As per agreement of the parties, but not 

less than the value of the costs associated 

with given services** 

    

 
*Послуги Центрального депозитарію - за тарифами Центрального депозитарію (Services of Сentral Depositary - on the Central Depositary’s tariffs) 

 

** послуги перекладача, нотаріуса, кур’єрської доставки за межі України – за тарифами перекладача, нотаріуса, кур’єра (translation services, notary, 

courier outside Ukraine - on the tariffs of translator, notary, courier) 
 

 
Acquainted/ознайомлений: 
 

Депонент 

(Розпорядник рахунку у цінних паперах/ 

Керуючий рахунком у цінних паперах)      

Depositor                                     

(Мanager of the account in securities/ 

Аdministrator of the account in securities)                  ____________________________                /_________________________/ 


