Перелік та вартість послуг Депозитарної установи,
що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам
НАЗВА ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ

ТАРИФ (грн.),*
без ПДВ

УМОВИ НАРАХУВАННЯ

1. ТАРИФИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (резидентів та нерезидентів)
1.1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
1.1.1.Відкриття рахунку в цінних паперах*
1.1.2. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

100,00
50,00

1.1.3. Закриття рахунку в цінних паперах за розпорядженням
Депонента

50,00

1.1.4. Зберігання ЦП на рахунку в ЦП Депонента

Окремо за кожну операцію
Окремо за кожну операцію

Окремо за кожну операцію
Тариф не застосовується, у разі закриття
рахунку померлого при оформленні
спадщини
0,003% (не менше. 20,00, та не Від номінальної вартості кожного випуску,
більше 500,00 грн.)
за повний чи неповний місяць
Не застосовується у разі, якщо загальна
номінальна вартість цінних паперів на
рахунку Депонента менша за 10000,00
грн.

1.2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ
1.2.1. Переказ прав на цінні папери(одержання/поставка)

1.2.2. Зарахування/списання прав на цінні папери

1.2.3. Блокування, розблокування прав на цінні папери

1.2.4. Відміна виконання облікової операції
1.2.5. Зарахування прав на цінні папери не обтяженні
зобов’язаннями на рахунок власника в цінних паперах з рахунку
власника, який знаходиться в базі даних, що передана
Центральному депозитарію, як уповноваженому на зберігання:
1.2.6. Зарахування прав на цінні папери які обтяженні
зобов’язаннями на рахунок власника в цінних паперах з рахунку
власника, який знаходиться в базі даних, що передана
Центральному депозитарію, як уповноваженому на зберігання:
1.3. РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ.

0,1% від загальної номінальної Окремо за кожну операцію
вартості, але не менше 100,00
грн. та не більше 1000,00 грн
0,1% від загальної номінальної Окремо за кожну операцію
вартості, але не менше 150,00
грн. та не більше 1000,00 грн
0,1% від загальної номінальної Окремо за кожну операцію
вартості, але не менше 100,00
грн. та не більше 1000,00 грн
100,00
Окремо за кожну операцію
150

Окремо за кожну операцію

500

Окремо за кожну операцію, додатково до
п.2.5

1.3.1. Забезпечення виконання операцій за принципом
"поставка проти платежу"
1.4. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Додаткова угода

1.4.1. Надання виписки з рахунку в цінних паперах за
розпорядженням власника цінних паперів:
- про стан рахунку у цінних паперах
- про операції з цінними паперами
1.4.2. Надання інформаційних довідок

50,00

за аркуш

50,00

За довідку

1.5. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
1.5.1. Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
100,00
За одне засвідчення
паперах на картці зразку підписів
1.5.2. Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
300,00
За одне засвідчення
паперах на картці зразку підписів з за межами Депозитарної
установи (без урахування транспортних витрат)
1.5.3. Посвідчення довіреності на право участі та голосування
150,00
За одне посвідчення
на загальних зборах акціонерного товариства
1.5.4. Підготовка бланків документів депонента для подання до
10,00
За один документ
депозитарної установи
1.5.5. Виплата (перерахування) належних депоненту доходів за 0,1% від суми коштів але не За одне перерахування
цінними паперами отриманих від Центрального депозитарію на менше 10,00 грн. та не більше
банківський рахунок депонента (при здійсненні емітентом
500,00 грн.
виплати дивідендів(доходів) за цінними паперами)
1.5.6. Продовження операційного дня Депозитарної установи
200,00
За кожні 30 хвилин продовження
1.5.7. Проведення облікових операцій з цінними паперами за
межами регламентного часу Центрального депозитарію, за
письмовою заявою депонента
1.5.8. Термінове виконання операцій

Подвійний тариф

Додатково сплачуються витрати
депозитарної установи на оплату послуг
Центрального депозитарія

Подвійний тариф
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1.5.9. Відправлення документів (бланків документів, виписок з
рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок,
інформаційних повідомлень тощо) у спосіб зазначений
депонентом:





простим поштовим відправленням
рекомендованим поштовим відправленням
цінним листом
засобами курьерського зв’язку

1.5.10. Інші інформаційні послуги

За одне відправлення
(У разі, якщо депонентом не визначено
спосіб направлення документів, документи
відправляються рекомендованим
+ витрати за поштовим відправленням)
послуги
поштового
оператора

15,00
20,00
50,00
50,00

Додаткова угода

2. ТАРИФИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (резидентів та нерезидентів)
2.1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
2.1.1.Відкриття рахунку в цінних паперах*

300,00

Окремо за кожну операцію

2.1.2. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

300,00

Окремо за кожну операцію

2.1.3. Закриття рахунку в цінних паперах за розпорядженням
Депонента
2.1.4. Зберігання ЦП на рахунку в ЦП Депонента

100,00

Окремо за кожну операцію

2.2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ
2.2.1. Переказ прав на цінні папери(одержання/поставка)

2.2.2. Зарахування/списання прав на цінні папери

2.2.3. Блокування, розблокування прав на цінні папери

2.2.4. Відміна виконання облікової операції
2.2.5. Зарахування прав на цінні папери не обтяженні
зобов’язаннями на рахунок власника в цінних паперах з рахунку
власника, який знаходиться в базі даних, що передана
Центральному депозитарію, як уповноваженому на зберігання:
2.2.6. Зарахування прав на цінні папери які обтяженні
зобов’язаннями на рахунок власника в цінних паперах з рахунку
власника, який знаходиться в базі даних, що передана
Центральному депозитарію, як уповноваженому на зберігання:
2.3. РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ.

0,003% (не менше 300,00, та Від номінальної вартості кожного випуску,
не більше 10 000,00 грн.)
за повний чи неповний місяць
0,1% від загальної номінальної
вартості, але не менше 200,00
грн. та не більше 10000,00 грн
0,1% від загальної номінальної
вартості, але не менше 300,00
грн. та не більше 10000,00 грн
0,1% від загальної номінальної
вартості, але не менше 200,00
грн. та не більше 10000,00 грн
100,00

Окремо за кожну операцію

Окремо за кожну операцію

150

Окремо за кожну операцію

500

Окремо за кожну операцію, додатково до
п.2.5

Окремо за кожну операцію

Окремо за кожну операцію

2.3.1. Забезпечення виконання операцій за принципом
"поставка проти платежу"
2.4. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Додаткова угода

2.4.1. Надання виписки з рахунку в цінних паперах за
розпорядженням власника цінних паперів:
- про стан рахунку у цінних паперах
- про операції з цінними паперами
2.4.2. Надання інформаційних довідок

50,00

за аркуш

50,00

За довідку

100,00

За повний чи неповний місяць

2.5. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
2.5.1. Абонентська плата за ведення рахунку у цінних паперах

2.5.2. Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
150,00
паперах на картці зразку підписів
5.3. Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
300,00
паперах на картці зразку підписів з за межами Депозитарної
установи (без урахування транспортних витрат)
2.5.4. Підготовка бланків документів депонента для подання до
50,00
депозитарної установи
2.5.5. Виплата (перерахування) належних депоненту доходів за 0,1% від суми коштів але не
цінними паперами отриманих від Центрального депозитарію на менше 50,00 грн. та не більше
банківський рахунок депонента (при здійсненні емітентом
500,00 грн.
виплати дивідендів(доходів) за цінними паперами)
2.5.6. Продовження операційного дня Депозитарної установи
200,00
2.5.7. Проведення облікових операцій з цінними паперами за
межами регламентного часу Центрального депозитарію, за
письмовою заявою депонента
2.5.8. Термінове виконання операцій

Подвійний тариф

За одне засвідчення
За одне засвідчення

За один документ
За одне перерахування

За кожні 30 хвилин продовження
Додатково сплачуються витрати
депозитарної установи на оплату послуг
Центрального депозитарія

Подвійний тариф
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5.9. Відправлення документів (бланків документів, виписок з
рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок,
інформаційних повідомлень тощо) у спосіб зазначений
депонентом:

простим поштовим відправленням

рекомендованим поштовим відправленням

цінним листом

засобами курьерського зв’язку

15,00
20,00
50,00
50,00

5.10. Інші інформаційні послуги

Додаткова угода

+ витрати за
послуги
поштового
оператора

За одне відправлення
(У разі, якщо депонентом не визначено
спосіб направлення документів, документи
відправляються рекомендованим
поштовим відправленням)

3. ТАРИФИ ДЛЯ ЕМІТЕНТІВ
3.1. Прийняття реєстру власників іменних цінних паперів у
200,00 грн.
зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму
3.2.Прийняття реєстру власників іменних цінних паперів у 500,00 грн.
зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму (за
межами м. Києва)
3.3. Формування реєстру власників іменних цінних паперів в
100,00 грн.
електронному вигляді у форматі, узгодженому з Національним
депозитарієм України, підготовка відповідних документів та
передача до Національного депозитарію України на зберігання.
3.4. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних
до 50
паперів відповідно до реєстру власників, які були
акціонерів
зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних
цінних паперів
від 51 до 500
акціонерів
від 501 до
2000
акціонерів
від 2001 до
5000
акціонерів
від 5001
акціонерів
3.5. Внесення змін до інформації про особу власника цінних
паперів (тільки стосовно власників, що є власниками іменних
цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму,
сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
3.6. Закриття рахунків у цінних паперах власників внаслідок
списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах
власників згідно з обліковим реєстром власників
3.6.1. Закриття рахунків у цінних паперах власників внаслідок
списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах
власників в результаті публічної безвідкличної вимоги
відповідно до статті 65-2 закону України «Про акціонерні
товариства»
3.7. Зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних
паперах власників відповідно до реєстру власників, які були
зареєстрованими особами у системі реєстру власників іменних
цінних паперів

Оплата згідно акта виконаних операцій
Оплата згідно акта виконаних операцій

За реєстр власників
Оплата згідно акта виконаних операцій

50,00 грн.

За один рахунок у цінних паперах,
Оплата згідно акта виконаних операцій
* - або за домовленістю

25,00 грн.
20,00 грн.

10,00 грн.

5,00 грн.

100,00 грн.

За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій

100,00 грн.

За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій

50,00 грн.

За одну операцію, 100% попередня оплата

до 50
акціонерів
від 51 до 500
акціонерів
від 501 до
2000
акціонерів
від 2001 до
5000
акціонерів
від 5001
акціонерів

50,00 грн.
25,00 грн.

За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій
* - або за домовленістю

20,00 грн.

10,00 грн.

5,00 грн.

3.8. Обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних 5,00 грн. за 1 рахунок у ЦП,
паперів до укладення власником із Депозитарною установою
але не менше
договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних
2 000,00 грн. і не більше
паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування
10 000,00 грн.
рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом
та Депозитарною установою
3.9. Переведення прав на цінні папери з рахунку у цінних
250,00 грн.
паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок у цінних
паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі
3.10. Зарахування на рахунок у цінних паперах власника
30,00 грн.
перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів
3.11. Списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах 100,00 грн.
власників згідно з обліковим реєстром власників

Щомісячно,
100% попередня оплата

За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій
За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій
За одну операцію,
Оплата згідно акта виконаних операцій

3.11.1. Списання прав на цінні папери з рахунків у цінних
50,00 грн.
За одну операцію,
паперах власників згідно з обліковим реєстром власників в
100% попередня оплата
результаті виконання публічної безвідкличної вимоги відповідно
до статті 65-2 закону України «Про акціонерні товариства»
3.12. Дроблення, консолідація, конвертація, анулювання,
0,05 % від номінальної
Оплата згідно акта виконаних операцій
погашення, операції, що пов'язані зі зміною розміру статутного вартості цінних паперів, але не
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фонду, операції, що пов'язані з реорганізацією, інші операції, що менше 50 грн.
можуть бути віднесені ДКЦПФР до функції обслуговування
операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів
3.13. Формування виписки з рахунку у цінних паперах
50,00
3.14. Формування інформаційних довідок про рух цінних паперів 250,00 грн.
на рахунку у цінних паперах
3.15. Підготовка відповідей на письмові запити фізичних та
100,00 грн.
юридичних осіб з оформленням бланків документів, необхідних
для обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних
паперів
3.16. Надання довідково-аналітичних матеріалів
За домовленістю
3.17. Розсилання акціонерам персональних повідомлень від
імені емітента (формування, друк та передача до поштової
установи письмових повідомлень емітента):
3.18. Складання переліку власників цінних паперів емітента,
рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на
підставі договору з емітентом.

За домовленістю

За одну виписку
Оплата згідно акта виконаних операцій
За одну довідку
Оплата згідно акта виконаних операцій
За довідку
Оплата згідно акта виконаних операцій

Відповідно до укладеного з емітентом
договору(додаткової угоди)
Відповідно до укладеного з емітентом
договору(додаткової угоди)

Паперова форма - 0,10 грн. за За перлік власників, 100% 100%
одного власника але не менше попередня оплата
300,00 грн.
Електроння форма – 300,00
грн.
За домовленістю
Відповідно до укладеного з емітентом
договору(додаткової угоди)

3.19. Надання довідково-аналітичних матеріалів з питань
реалізації прав за цінними паперами Замовника в частині
оброблення та обліку даних по організації виплати Замовником
доходу (дивідендів за результатами діяльності у 2016 році)
власникам простих іменних акцій Замовника, виготовлення
матеріалів (відомостей розрахунку, відомостей виплати тощо)
та інших документів та форм, необхідних для забезпечення
виплати Замовником доходів (дивідендів).
3.20. Складання облікового реєстру власників ЦП за запитом
250 грн.
емітента для Депозитарію
3.21. Формування інформаційних матеріалів та організація
250 грн. + фактичні витрати
публікації в ЗМІ
депозитарної установи на
публікацію
3.22. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами у
За домовленістю
грошових коштах власникам цінних паперів емітента, рахунки в
цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою
на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у
цінних паперах власників, укладеного між емітентом та
Депозитарною установою
3.23. Інші послуги, надання яких Депозитарною установою
За домовленістю
передбачено законодавством
3.24. Термінове виконання послуг
Подвійний тариф

За реєстр власників
Оплата згідно акта виконаних операцій
За 1 повідомлення
Оплата згідно акта виконаних
операцій
Відповідно до укладеного з емітентом
договору(додаткової угоди)

За одну операцію
Оплата згідно акта виконаних операцій
За одну операцію
Оплата згідно акта виконаних
операцій

* -розмір тарифу за депозитарні послуги та операції депозитарної установи, вказано як базовий та остаточно визначається
сторонами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ пп.196.1.1. ст.196 розділу V
Податкового кодексу України.
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