
з 1 листопада 2018 року

Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами 

Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Юридичні особи - резиденти
(без ПДВ)

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

Адміністративні операції

1. Відкриття рахунку у ЦП: Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах1.1.
для обліку цінних паперів (крім цільових облі-
гацій підприємств, облігацій внутрішньої дер-
жавної позики)

300,00 Окремо за кожну опе-
рацію

1.2.
для обліку виключно цільових облігацій під-
приємств

500,00 Окремо за кожну опе-
рацію

1.3.
для обліку виключно облігацій внутрішньої 
державної позики

500,00 Окремо за кожну опе-
рацію

1.4.
співвласникам 500,00 За один рахунок у цін-

них паперах

1.5.
депонентам при первинному розміщені емітен-
том бездокументарного випуску ЦП

5,00 Окремо за кожну опе-
рацію

2.
Внесення змін до анкети рахунку в цінних па-
перах/анкети  керуючого  рахунком/анкети  роз-
порядника рахунку

200,00 Окремо за кожну опе-
рацію

3.
Закриття рахунку у ЦП 100,00 Окремо за кожну опе-

рацію

4.

Послуги із термінового виконання адміністра-
тивних операцій (протягом двох годин з момен-
ту надання пакету документів на паперових 
носіях для відкриття рахунку в ЦП, внесення 
змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети
керуючого рахунком/анкети розпорядника ра-
хунку, закриття рахунку в ЦП)

Подвійний тариф (п. 1-
3)

Окремо за кожну опе-
рацію

Обслуговування рахунку у цінних паперах

5.

Облік ЦП (прав на ЦП)  на рахунку у ЦП 0,02% від загальної
номінальної вартості,

але не менш ніж 100,00
грн. та не більш ніж

1000,00 грн. + 20,00 грн.

Вартість наведена за мі-
сяць

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах

Облікові операції

6.

Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП)
на рахунок в ЦП (за розпорядженням, що по-
дається депонентом чи керуючим його рахун-
ком)

0,02% від номінальної
вартості, але не менш

ніж вартість операції за-
рахування у Централь-
ному депозитарії * +

100,00 грн. та не більш
ніж 1000,00 грн. 

За одну операцію Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах

7.

Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) з
рахунку у ЦП (за розпорядженням, що подаєть-
ся депонентом чи керуючим його рахунком)

0,05% від номінальної
вартості, але не менш
ніж вартість операції

списання у Центрально-
му депозитарії* + 100,00

грн. та не більш ніж
1000,00 грн. 

За одну операцію

8.

Облікові операції переказу ЦП (прав на ЦП) в
межах Депозитарної установи (за розпоряджен-
ням,  що  подається  депонентом  чи  керуючим
його рахунком). Поставка або одержання прав
на ЦП

0,02% від номінальної
вартості, але не менш
ніж 100,00 грн. та не

більш ніж 1000,00 грн. 

За одну операцію

9.

Облікові операції переказу внаслідок обтяжен-
ня ЦП зобов'язаннями (блокування) 

0,02% від номінальної
вартості, але не менш
ніж 100,00 грн. та не

більш ніж 1000,00 грн.

За одну операцію



10.

Облікові операції переказу внаслідок зняття об-
тяження ЦП зобов’язаннями (розблокування)

0,02% від номінальної
вартості, але не менш
ніж 100,00 грн. та не

більш ніж 1000,00 грн.

За одну операцію

11.

Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП)
(за розпорядженням та/або повідомленням, що
подаються Центральним депозитарієм згідно з
Правилами та іншими внутрішніми документа-
ми Центрального депозитарію або Національ-
ним банком в установленому ним порядку (за
відповідні операції в операційний день по окре-
мому випуску ЦП)

0,02% від номінальної
вартості, але не менш

ніж вартість операції за-
рахування у Централь-
ному депозитарії * +

100,00 грн. та не більш
ніж 1000,00 грн. 

За одну операцію

12.

Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) 
(за розпорядженням та/або повідомленням, що 
подаються Центральним депозитарієм згідно з 
Правилами та іншими внутрішніми документа-
ми Центрального депозитарію або Національ-
ним банком в установленому ним порядку 

0,05% від номінальної
вартості, але не менш
ніж вартість операції

списання у Центрально-
му депозитарії* + 100,00

грн. та не більш ніж
1000,00 грн. 

За одну операцію

13.

Послуги із термінового виконання облікових 
операцій (протягом двох годин з моменту на-
дання на паперових носіях розпорядження на 
проведення облікової операції) (пп. 6-12)

Подвійний тариф За одну операцію

Інформаційні операції

14. Надання Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах за запитом депонента: Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах
14.1. про стан рахунку в ЦП на певну дату 5,00 грн. за один аркуш,

але не менше 50,00 грн. 
За одну виписку

14.2. про операції станом на певну дату 5,00 грн. за один аркуш,
але не менше 70,00 грн. 

За одну виписку

14.3. про рух ЦП на рахунку за період до одного 
року

5,00 грн. за один аркуш,
але не менше 100,00

грн. 

За одну виписку

14.4. про рух ЦП на рахунку за період понад рік 5,00 грн. за один аркуш,
але не менше 200,00

грн. 

За одну виписку

15. Надання інформаційних довідок 100,00 За одну довідку
16. Надання, за запитом депонента, дублікатів до-

кументів (договору про обслуговування рахун-
ку в ЦП, заяви/угоди про приєднання, свідоцтва
про відкриття/закриття рахунку в ЦП, актів ви-
конаних робіт, рахунків-актів та інших доку-
ментів)

50,00 За один документ

17. Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін За домовленістю сторін
18. Надання, за запитом депонента, Внутрішнього 

положення та додатків до нього на паперових 
носіях

10,00 За один аркуш

19. Послуги із термінового виконання інформацій-
них операцій (протягом двох годин з моменту 
надання запиту на паперових носіях)

Подвійний тариф Окремо за кожну опе-
рацію

Інші операції

20.
Виплата доходу за цінними паперами, права на
які обліковуються на рахунку в цінних паперах
депонента

1% від суми платежу,
але не менше 30,00 грн.
та не більше 300,00 грн.

За одну виплату доходу Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах

21.
Перерахування грошових коштів при повному
(частковому) погашенні цінних паперів емітен-
том

1% від суми платежу,
але не менше 30,00 грн.
та не більше 300,00 грн.

За одну суму перераху-
вання

22. Надання за запитом депонента інформації про
корпоративні  операції  емітентів,  іншу  інфор-
мацію (в т.ч. зупинення/анулювання/скасування
цінних паперів на рахунку у цінних паперах),
отриману від Центрального депозитарію

30,00 За одне відправлення



23.

Знерухомлення ЦП на пред`явника документар-
ної  форми  існування  (місце  зберігання  Цен-
тральний депозитарій)

0,05% від номінальної
вартості, але не менш

ніж вартість операції за-
рахування у Централь-

ному депозитарії *+
26,00 грн. та не більш

ніж 500,00 грн.

Окремо за кожну опе-
рацію

24.

Продовження операційного  дня  Депозитарної
установи (сплачує депонент, за зверненням яко-
го продовжується операційний день Депозитар-
ної установи)

1500,00 За 1-у годину

25.

Підтвердження справжності підпису  на довіре-
ності на право участі та голосування на загаль-
них зборах акціонерного товариства, акції якого
обліковуються у Депозитарній установі

100,00 За одну довіреність

26.
Підтвердження справжності підпису  на картці
зі зразком підпису розпорядника рахунку у цін-
них паперах

100,00 За одну картку

27. Засвідчення довіреності 150,00 За одну довіреність

28.
Комісія  за  оформлення документів  депонента,
щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП

10,00 За один документ

29.
Термінове оформлення (підготовка) документів
депонента щодо депозитарних операцій 

Подвійний тариф (п. 28) За один документ

Інші операції по обслуговуванню активів пайових та корпоративних інвестиційних фондів

30. Інформаційна довідка 50,00 За одну довідку Згідно Договору про обслуго-
вування активів ІСІ31. Зміна реквізитів анкети рахунку у ЦП фонду 50,00 За одну анкету

32.
Засвідчення змін до проспекту емісії фонду 200,00 За одне засвідчення

змін

33.
Допомога у заповненні документів фонду, щодо
депозитарних операцій на рахунку у ЦП (за 
один документ)

10,00 За один документ

34.
Аналіз даних щодо складу та структури  ак-
тивів ІСІ 

250,00 За одну довідку щодо
складу та структури ак-

тивів ІСІ

35.

Аналіз даних щодо складу та структури  ак-
тивів ІСІ та засвідчення  довідки про розраху-
нок вартості чистих активів інституту спільно-
го інвестування  за вимогою компанії з 
управління активами (електронної та/або папе-
рової форми)

350,00 За одну довідку щодо
складу та структури ак-

тивів ІСІ

36.

Здійснення нагляду за діяльністю ІСІ щодо від-
повідності операцій з активами ІСІ регламенту, 
проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законо-
давству

350,00 За один місяць

37.

Здійснення нагляду за діяльністю ІСІ в разі 
ліквідації, реорганізації або прийняття 
НКЦПФР рішення про вилучення Фонду з 
ЄДРІСІ

500,00 За один місяць

38.
Консультаційні послуги у разі ліквідації, реор-
ганізації або прийняття НКЦПФР рішення про 
вилучення Фонду з ЄДРІСІ

1 000,00 За домовленістю сторін

39. Засвідчення інших документів фонду 200,00 За один місяць

40.

Обслуговування активів Фонду % від середньорічної
вартості чистих активів

ІСІ (за домовленістю
сторін, але не менш ніж

2 000,00 грн/міс)

За один місяць

Інші операції з обслуговування недержавних пенсійних фондів

41.

Обслуговування недержавних пенсійних фон-
дів

 % від чистої вартості
активів Фонду (за до-
мовленістю сторін)

За один місяць Згідно Договору про 
обслуговування пенсійного 
фонду Зберігачем ПФ

Операції з цінними паперами з урахуванням особливостей проведення в програмному комплексі Депозитарної установи ** (тариф
використовується за окремою домовленістю сторін)



42. Блокування ЦП (прав на ЦП), що виставляють-
ся на продаж або розблокування ЦП (прав на 
ЦП), що були заблоковані депозитарними уста-
новами на підставі розпоряджень депонента 
для виставлення цінних паперів на продаж

50,00 Окремо за кожну опе-
рацію

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цін-

них паперах

43. Облікові операції списання/зарахування ЦП 
(прав на ЦП) (за розпорядженням та/або по-
відомленням, що подаються Центральним де-
позитарієм згідно з Правилами та іншими вну-
трішніми документами Центрального депози-
тарію або Національним банком в установлено-
му ним порядку, за відповідні операції в опе-
раційний день по окремому випуску ЦП)

0,01% від загальної
номінальної вартості ви-

пуску ЦП кожного
емітента, але не менш

ніж 25,00 грн. та не
більш ніж 50,00 грн.

Окремо за кожну опе-
рацію

44. Облік ЦП (прав на ЦП)  на рахунку у ЦП 0,02% від загальної
номінальної вартості,

але не менш ніж 100,00
грн. та не більш ніж

200,00 грн.

Вартість наведена за мі-
сяць

* Послуги Центрального депозитарію - за тарифами Центрального депозитарію 
** тариф використовується для торговців цінними паперами та його клієнтів за окремою домовленістю


