
Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами  

Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики 

 (без ПДВ) 

  

№ 

з/п 
Перелік операцій Вартість, грн. Умови оплати Термін оплати 

Адміністративні операції 

1. 

Відкриття рахунку у ЦП (з використанням 

паперових документів)  
500,00 

Окремо за кожну 

операцію 

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах 

Відкриття рахунку у ЦП (з використанням 

електронних документів) 
300,00 

Окремо за кожну 

операцію 

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах 

2. 

Внесення змін до анкети рахунку в цінних 

паперах/анкети керуючого 

рахунком/анкети розпорядника рахунку 

50,00 За одну операцію 

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах 

Обслуговування рахунку у цінних паперах 

3. 

Облік облігацій внутрішньої державної позики, на рахунку у ЦП:  

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах 

загальна номінальна вартість яких не 

перевищує 1 000 000,00 грн. / 40 000,00 

дол. США / 35 000,00 євро 

50,00 
Вартість наведена за 

місяць 

загальна номінальна вартість яких 

становить від 1 000 000,01 грн.  / 40 000,01 

дол. США / 35 000,01 євро до 10 000 

000,00 грн.  / 400 000,00 дол. США / 350 

000,00 євро 

100,00 
Вартість наведена за 

місяць 

загальна номінальна вартість яких 

становить від  10 000 000,01 грн.  / 400 

000,01 дол. США / 350 000,01 євро до  50 

000 000,00 грн.  / 2 000 000,00 дол. США / 

1 700 000,00 євро 

200,00 
Вартість наведена за 

місяць 

загальна номінальна вартість яких 

становить понад 50 000 000,00 грн.  / 2 000 

000,00 дол. США / 1 700 000,00 євро 

0,00034% від загальної 

номінальної вартості + 

200,00 грн. 

Вартість наведена за 

місяць 

Облікові операції 

4. 

Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП), загальна номінальна вартість ЦП становить: 

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах 

до 500 000,00 грн. / 20 000,00 дол. США / 

17 000,00 євро 
100,00 За одну операцію 

від 500 000,01 грн. / 20 000,01 дол. США / 

17 000,01 євро до 50 000 000,00 грн. / 2 000 

000,00 дол. США / 1 700 000,00 євро 

300,00 За одну операцію 

понад 50 000 000,00 грн.  / 2 000 000,00 

дол. США / 1 700 000,00 євро 
600,00 За одну операцію 

5. 

Облікові операції переказу ЦП (прав на ЦП), загальна номінальна вартість ЦП становить: 

до 1 000 000,00 грн. 200,00 За одну операцію 

до 50 000,00 дол. США / 40 000,00 євро 1 000,00 За одну операцію 

понад 1 000 000,01 грн. 300,00 За одну операцію 

понад 50 000,01 дол. США / 40 000,01 євро 1 200,00 За одну операцію 

6. 
Облікові операції списання ЦП (прав на 

ЦП) з рахунку у ЦП 
1 000,00 За одну операцію 

7. 

Облікові операції списання ЦП (прав на 

ЦП) з рахунку у ЦП в процесі погашення 

ЦП 

Безкоштовно За одну операцію 

8. 
Облікові операції 

блокування/розблокування ЦП 
200,00 За одну операцію 



Інформаційні операції 

9. Надання Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах: 

Згідно розділу 4 Договору 

про відкриття рахунку у 

цінних паперах. 

9.1. 
за запитом депонента (виписка надається 

на папері) 
100,00 За одну виписку 

9.2. 
за запитом депонента (виписка надається в 

електронному вигляді) 
50,00 За одну виписку 

9.3. за підсумками операції 
Враховано при здійсненні 

облікової операції  
За одну виписку 

Інші операції* 

10. 
Виплата доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах 

депонента: 

Згідно розділу 4 Договору 

про обслуговування рахунку 

в цінних паперах 

10.1. 

сума доходу, які отримує депонент до 500 

000,00 грн. / 20 000,00 дол. США / 17 

000,00 євро 

100,00 
За одну виплату 

доходу 

10.2. 

сума доходу, які отримує депонент понад 

500 000,01 грн. / 20 000,01 дол. США / 17 

000,01 євро 

300,00 
За одну виплату 

доходу 

11. Перерахування грошових коштів при повному (частковому) погашенні цінних паперів емітентом: 

11.1. 

сума доходу, які отримує депонент до 1 

000 000,00 грн. / 40 000,00 дол. США / 35 

000,00 євро 

150,00 
За одну суму 

перерахування 

11.2. 

сума доходу, які отримує депонент понад 1 

000 000,01 грн. / 40 000,01 дол. США / 35 

000,01 євро 

300,00 
За одну суму 

перерахування 

12. 

Подовження операційного дня 

Депозитарної установи (сплачує депонент, 

за зверненням якого продовжується 

операційний день Депозитарної установи) 

1 200,00 За 1-у годину 

13. 

Термінове оформлення (підготовка) 

документів, відкриття  рахунку в цінних 

паперах, зарахування/списання/переказ 

цінних паперів депонента та інші операції 

Подвійний тариф За один документ 

14. 

Підтвердження справжності підпису  на 

картці зі зразком підпису розпорядника 

рахунку у цінних паперах 

100,00 За одну картку 

*Інші операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики, тарифікуються за тарифами, встановленими 

для юридичних або фізичних осіб (відповідно до укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) 

 


