
 
 
 

Інформація про фінансову послугу 
згідно ч2. ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  

 
Вид інформації  

 
Фінансова послуга, що надається Депозитарною установою ТОВ «УПР-ФІНАНС» 

 

1. Фінансова послуга, яку 
пропонується надати 
клієнту, із зазначенням 
вартості цієї послуги для 
клієнта, якщо інше не 
передбачено законами з 
питань регулювання 
окремих ринків фінансових 
послуг. 

Депозитарна установа – ТОВ «УПР-ФІНАНС» (ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 
установи серії АЕ № 263297, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  
10.09.2013 року, реєстраційний номер запису в реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги 
на ринку цінних паперів №1647 від 26.05.2010 року) на підставі укладеного з клієнтом договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) надає фінансові послуги, а саме: депозитарні 
послуги.  
Клієнт набуває у депозитарній установі статусу депонента після укладання із депозитарною установою 
Договору та відкриття на його ім’я рахунку в цінних паперах.  
Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, вказуються в Переліку та вартісті 
послуг ТОВ «УПР-ФІНАНС» (далі – Тарифи), які є чинними на день підписання з клієнтом Договору, та 
розміщуються на офіційному сайті ТОВ «УПР-ФІНАНС». У подальшому, про зміни та/або доповнення до 
Тарифів, депозитарна установа – ТОВ «УПР-ФІНАНС» повідомляє депонента шляхом їх розміщення на 
офіційному сайті ТОВ «УПР-ФІНАНС» у строк не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
набрання чинності цими змінами та/або доповненнями. З чинними Тарифами на депозитарні послуги 
депозитарної установи клієнт (депонент) може ознайомитись на офіційному сайті ТОВ «УПР-ФІНАНС» за 
електронною адресою: http://www.upr.org.ua (в розділі Головна  Документи  Вартість депозитарних 
послуг(тарифи)). 
 

2. Умови надання 
додаткових депозитарних 
(фінансових) послуг та їх 
вартість. 

Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством, надаються депозитарною установою - ТОВ 
«УПР-ФІНАНС» депоненту на підставі окремого(их) договору(ів), яким(и) визначаються порядок, умови та 
вартість їх надання. На підставі окремого договору депозитарна установа – ТОВ «УПР-ФІНАНС» має право 
надавати депоненту інформаційні та консультаційні послуги щодо інформаційного та організаційне 
забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, кон'юнктури ринку, умов обігу цінних 
паперів, іншу інформацію, необхідну депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків. 
 

3. Порядок сплати податків 
і зборів за рахунок фізичної 
особи в результаті 
отримання фінансової 
послуги. 
 

Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею 
послуг з депозитарної діяльності Депозитарної установи. 
Податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі доходів за цінними паперами (крім цінних паперів, 
емітованих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та боргових 
зобов'язань Національного банку України) сплачує емітент (або інша особа за його дорученням), який є 
податковим агентом. 
Перерахування Депозитарною установою виплат доходів за цінними паперами, права на які обліковуються 
на рахунку у цінних паперах депонента, здійснюється Депозитарною установою в порядку та у строки, 
зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах депонента. Такі кошти не є власністю або доходами 
Депозитарної установи.  
Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, операції з 
депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість. 

 

4. Правові наслідки та 
порядок здійснення 
розрахунків з фізичною 
особою внаслідок 
дострокового припинення 
надання фінансової 
послуги. 

Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами 
договору, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та 
інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення. 
У випадку дострокового припинення надання депозитарних (фінансових) послуг, порядок розрахунків між 
сторонами регламентується договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. 
Депозитарна установа та депонент, які є сторонами цього Договору, несуть майнову відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором. Збитки, завдані одній із Сторін 
відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України. 
 

5. Механізм захисту 
фінансовою установою 
прав споживачів та 
порядок урегулювання 
спірних питань, що 
виникають у процесі 
надання фінансової 
послуги. 

Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 
12.05.1991 № 1023- XII.  
Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що 
належать депоненту, або інформації щодо самого депонента без відповідних письмових розпоряджень 
депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.  
Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі 
недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 
 

6. Реквізити органу, який 
здійснює державне 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
(адреса, номер телефону 
тощо), а також реквізити 
органів з питань захисту 
прав споживачів. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, www.nssmc.gov.ua 
Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26, E-mail: info@nssmc.gov.ua  
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів  
03680, м. Київ, вул. Горького, 174 Телефон: (044) 528-92-36  
Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05 E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua,  www.dsiu.gov.ua 
Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві  
04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72, E-mail: mkyiv_zah@ukr.net 
 

7. Розмір винагороди 
фінансової установи у разі, 
коли вона пропонує 
фінансові послуги, що 
надаються іншими 
фінансовими установами. 

Якщо Депозитарною установою надаються фінансові послуги, виконання яких здійснюється за участю інших 
фінансових установ (ПАТ «Національний депозитарій України»), оплата таких послуг здійснюється 
депонентом згідно з Тарифами, в порядку та в строки, передбачені Договором, або визначається за 
домовленістю сторін та встановлюється сторонами у договорі. 



 


