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Додаток № 1  Annex No. 1 

до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах to the Securities Account Service Agreement 

(редакція чинна з «03» грудня 2020р.) (effective from December 3rd, 2020) 

 
Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для депонентів, які здійснюють 

оплату комісії у гривні / Depositary Service Fees* of the Depositary Institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC for the depositors 

who make payments in Ukrainian Hryvnias 

№ 
Назва послуги (операції) /  

Description of Service (Transaction) 

Комісія Депозитарної установи (тариф)/ 

Fee (Rate) of the Depositary Institution 
Умови 

нарахування / 

Calculation Terms 
Для фізичної особи** / 

For Individuals** 

Для юридичної особи/ 

For Legal Entities 

1. Адміністративні операції / Administrative transactions 

1.1. Відкриття рахунку в ЦП /  

Opening a securities account 

не тарифікується / 

no fee charged 

100 грн. / UAH 100 
за операцію /  per 

transaction 

1.2. Закриття рахунку в ЦП / 

Closing a securities account 

не тарифікується / no fee charged 

1.3. 
Реєстрація юридичної особи керуючим рахунком /  

Legal entity registration by Account Manager 
50 грн. / UAH 50 

за операцію /  per 

transaction 

1.4. 
Внесення змін до анкети рахунку в ЦП /  

Updating the securities account application form 

50 грн. / UAH 50 за операцію /  per 

transaction 

2. Обслуговування рахунку в ЦП / Servicing of a securities account 

2.1. 

Облік прав на ЦП на рахунку Депонента /  

Recording rights to securities in the Depositor’s 

account 

0,002% від середньозваженої загальної 

номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але 

не менше 

20 грн. та не більше 2000 грн. / 

0.002% of the average weighted total nominal value 

of the securities held in the Depositor’s account, but 

not less than UAH 20 and no more than UAH 2,000 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

2.2. 

Облік прав на ЦП на рахунку Депонента, 

заблоковані на підставі договорів застави, 

отримання кредиту рефінансування (для банків), за 

участю депозитарію ПАТ «НДУ» (гарантоване 

блокування) тощо /  

Recording rights to securities in the Depositor’s 

account that are blocked by virtue of pledge 

agreements or if a refinancing loan is received (for 

banks) or with NDU PJSC depository involved 

(guaranteed blocking), etc. 

0,003% від загальної номінальної вартості ЦП на 

рахунку Депонента, але не менше 500 грн. та не 

більше 5100 грн. /  

0.003% of the total nominal value of securities held 

in the Depositor’s account but no less than UAH 500 

and no more than UAH 5,100 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

3. Обслуговування операцій та облік прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ " КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"  

(крім операцій за принципом "поставка ЦП проти оплати") / 

Servicing of transactions and recording rights to securities of collective investment schemes managed by INVESTMENT CAPITAL 

UKRAINE AMC LLC (except for delivery versus payment transactions) 

3.1. 
Зарахування / списання / переказ прав на ЦП /  

Crediting / debiting / transferring rights to securities 
10 грн. / UAH 10 

за операцію /  

per transaction 

3.2. 

Облік прав на ЦП на рахунку Депонента /  

Recording rights to securities in the Depositor’s 

account 

0,0002% від середньозваженої загальної 

номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але 

не менше  

10 грн. та не більше 500 грн. /  

0.0002% of the average weighted total nominal 

value of the securities held in the Depositor’s 

account, but no less than UAH 10 and no more than 

UAH 500 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

4. Облікові операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій ПАТ "НДУ", зокрема  операції за принципом "поставка ЦП проти 

оплати" / Record-keeping transactions in securities recorded by NDU PJSC depository, including delivery versus payment 

transactions in securities 

4.1. 
Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / 

Crediting / debiting / transferring rights to securities 

0,01% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 30 грн. та не 

більше 250 грн. /  

0.01% of the nominal 

value of securities but 

no less than UAH 30 and 

not more than UAH 250 

0,02% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 40 грн. та не 

більше 500 грн. /  

0.02% of the nominal 

value of securities but 

no less than UAH 40 and 

not more than UAH 500 

за операцію / 

per transaction 

4.2. 

Зарахування / списання / переказ прав на ЦП на 

підставі розпорядження Депонента – фізичної 

особи, яка має діючий договір на брокерське 

обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА», за правочинами без участі торгівця ТОВ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та/або за 

0,01% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 1000 грн. /  

0.01% of the nominal 

value of securities but 

no less than UAH 1000 

- 
за операцію / 

per transaction 
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операціями пов’язаними зі зміною Депозитарної 

установи / 

Crediting / debiting / transferring rights to securities 

under the order of the individual Depositor, who has 

a valid contract for brokerage services with 

INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC, for transactions 

without the participation of the Broker LLC 

"INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" and / or for 

transactions related to the change of the Depository 

Institution 

4.3. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (для 

забезпечення правочинів щодо ЦП за принципом 

"поставка ЦП проти оплати") /  

Blocking / unblocking rights to securities (with 

respect to delivery versus payment transactions) 

10 грн. / UAH 10 25 грн. / UAH 25 
за операцію /  

per transaction 

4.4. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (на 

підставі договорів застави, рефінансування тощо) /  

Blocking / unblocking rights to securities (by virtue of 

pledge agreements, refinancing, etc.) 

0,01% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 30 грн. та не 

більше 250 грн. /  

0.01% of the nominal 

value of securities but 

no less than UAH 30 and 

no more than UAH 250 

0,02% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 40 грн. та не 

більше 500 грн. /  

0.02% of the nominal 

value of securities but 

no less than UAH 40 and 

no more than UAH 500 

за операцію /  

per transaction  

5. Операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій Національного банку України /  

Transactions with securities records of which are kept by the National Bank of Ukraine depository 

5.1. 

Зарахування / списання прав на ЦП за принципом 

«поставка ЦП проти оплати», за правочинами 

укладеними на фондовій біржі, операціями 

списання прав на ЦП у зв’язку з погашенням /  

Crediting / debiting / transferring rights to securities 

on the delivery versus payment transactions, 

transactions on the stock exchange, transactions on 

securities debiting at redemption 

50 грн. / UAH 50 
за операцію /  

per transaction 

5.2. 

Зарахування / списання/ переказ прав на ЦП за 

правочинами щодо ЦП, що укладаються поза 

фондовими біржами на умовах «поставка ЦП проти 

оплати»/ за правочинами «оплата проти поставки 

ЦП» та «поставка ЦП без оплати», зокрема  операції, 

пов’язані зі  зміною Депонентом Депозитарної 

установи / 

Crediting / debiting / transferring rights to securities 

on the “delivery versus payment” off-exchange 

transactions / on transactions “payment versus 

delivery” and “delivery without payment”, including 

also operations related to change by the Depositor of 

the Depository Institution 

350 грн. / UAH 350 
за операцію /  

per transaction 

5.3. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (для 

забезпечення правочинів щодо ЦП за принципом 

"поставка ЦП проти оплати") /  

Blocking / unblocking rights to securities (with 

respect to delivery versus payment transactions in 

securities) 

10 грн. / UAH 10 25 грн. UAH 25 
за операцію /  

per transaction 

5.4. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (на 

підставі договорів застави, рефінансування тощо) /  

Blocking / unblocking rights to securities (by virtue of 

pledge agreements, refinancing, etc.) 

0,01% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 30 грн. та не 

більше 250 грн. /  

0.01% of the nominal 

value of securities but 

not less than UAH 30 

and not more than UAH 

250 

0,02% від номінальної 

вартості ЦП, але не 

менше 40 грн. та не 

більше 500 грн. /  

0.02% of the nominal 

value of securities but 

not less than UAH 40 

and not more than UAH 

500 

за операцію /  

per transaction 

6. Обслуговування міжнародних операцій з державними ЦП через депозитарій Національного банку України /  
Servicing international transactions with government securities through the National Bank of Ukraine Depositary 

6.1. 

Зарахування / списання прав на облігації 

внутрішньої державної позики (ОВДП), якщо 

рахунок контрагента відкрито за межами 

депозитарної системи України /  

Crediting/ debiting of the rights to the government 

bonds in cases when the account of the counterpart 

is opened outside the depository system of Ukraine 

350 грн. / UAH 350 
за операцію /  

per transaction 
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6.2. 

Облік прав на облігації зовнішньої державної 

позики (надалі – ОЗДП) на рахунку Депонента /  

Accounting of rights to external government bonds on 

the Depositor’s account 

0,002% від середньозваженої загальної 

номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але 

не менше 5 доларів США/ 

0.002% of the average weighted total nominal value 

of the securities held in the Depositor’s account, but 

no less than USD 5 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

6.3. 

Зарахування/Списання ОЗДП на/з рахунку в 

ЦП  (переводяться до/з депозитарної системи 

України) / Crediting/ debiting of external government 

bonds to/from securities account (transfered to/from 

Depositary Sysytem of Ukraine) 

15 доларів США / USD 15 
за операцію /  

per transaction 

6.4. 

Відміна розпорядження на виконання операції  з 

ОЗДП/Cancelation of the order to perform the 

transation with external government bonds 

15 доларів США / USD 15 
за операцію /  

per transaction 

6.5. Перерахування грошових коштів в іноземній 

валюті, які є результатом погашення ОЗДП та/або 

виплати доходів за ОЗДП:/ Transfer of money in 

foreign currency that is the result of repayment of 

external government bonds and/or income payments 

of external government bonds: 

 

 

 

 

 

6.5.1. за умови перерахування грошових коштів 

у межах одного банку/ provided that the 

funds are transferred within the same bank 

40 доларів США / USD 40 
за операцію / 

per transaction 

6.5.2. за умови перерахування грошових коштів 

за межі банку/ provided that the funds are 

transferred outside the bank 

0,4% від суми грошових коштів, 

але не менше 75 доларів США та не більше  

130 доларів США /  

0.4% of the amount of monetary funds 

but no less than USD 75 and no more than  

USD 130 

за операцію / 

per transaction 

6.5.3 за умови перерахування грошових коштів 

Депонентам – фізичним особам, які 

мають діючий договір на брокерське 

обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» /  

provided that the funds are transferred in 

favour of the individual Depositors and 

subject to the availability of existing 

contract for brokerage services with 

INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC 

40 доларів США  /  

USD 40 
- 

за операцію / 

per transaction 

7. Обслуговування міжнародних операцій з ЦП*** через депозитарій ПАТ "НДУ"/ 

Servicing international transactions with international securities*** through the National Depositary of Ukraine 

7.1. 

Облік прав на ЦП, на рахунку Депонента, які 

допущенні до обігу на території України/ Accounting 

of rights to securities on Deponent’s account that are 

eligible to turnover on the territory of Ukraine 

0,006% від середньозваженої загальної 

номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але 

не менше 25 доларів США/  

0.006% of the average weighted total nominal value 

of the securities held in the Depositor’s account, but 

no less than USD 25 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

7.2. 

Облік прав на ЦП, на рахунку Депонента, які не 

допущенні до обігу на території України (якщо на 

рахунку Депонента одночасно обліковуються цінні 

папери, зазначені в п.7.1 та п.7.2, то 

застосовується тариф згідно п.7.2) / Accounting of 

rights to securities on Deponent’s account that are 

not eligible to turnover on the territory of Ukraine (if 

the securities stated in 7.1 and 7.2 clauses are 

simultaneously accounted on Deponet’s account, the 

tariff  according 7.2 clause is applied) 

0,006% від середньозваженої загальної 

номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, але 

не менше 145 доларів США/  

0.006% of the average weighted total nominal value 

of the securities held in the Depositor’s account, but 

no less than USD 145 

за повний або 

неповний місяць/  

per complete or 

incomplete month 

7.3. 

Зарахування / списання прав на ЦП, якщо рахунок 

контрагента відкрито за межами депозитарної 

системи України / Crediting/ debiting of the rights to 

securities if the counterparty’s account is opened 

outside the depository system of Ukraine 

0,02% від номінальної вартості ЦП,  

але не менше 60 доларів США та не  

більше 175 доларів США /  

0.02% of the nominal value of securities but no less 

than USD 60 and not more than USD 175 

за операцію / 

per transaction 

7.4. 

Зарахування / списання прав на ЦП, якщо рахунок 

контрагента відкрито в межах депозитарної системи 

України/ Crediting/ debiting of the rights to securities 

if the counterparty’s account is opened inside the 

depository system of Ukraine 

35 доларів США / USD 35 
за операцію / 

per transaction 

7.5. 
Повідомлення про проведення корпоративних дій/  
Notification of corporate actions 

- 5 доларів США / USD 5 
За повідомлення / 

per message 
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7.6. Перерахування грошових коштів в іноземній 

валюті, які є результатом погашення ЦП та/або 

виплати доходів за ЦП: / Transfer of money in foreign 

currency that is the result of repayment of securities 

and/or income payments of securities: 

  

7.6.1. за умови перерахування грошових коштів 

у межах одного банку/ provided that the 

funds are transferred within the same bank 

70 доларів США / USD 70 
за операцію / 

per transaction 

7.6.2. за умови перерахування грошових коштів 

за межі банку/ provided that the funds are 

transferred outside the bank 

0,4% від суми грошових коштів, 

але не менше 100 доларів США та не більше  

150 доларів США /  

0.4% of the amount of monetary funds 

but no less than USD 100 and no more than  

USD 150 

за операцію / 

per transaction 

7.6.3 за умови перерахування грошових коштів 

Депонентам – фізичним особам, які мають 

діючий договір на брокерське 

обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» /  

in the foreign currency, provided that the 

funds are transferred in favour of the 

individual Depositors and subject to the 

availability of existing contract for brokerage 

services with INVESTMENT CAPITAL 

UKRAINE LLC 

70 доларів США / USD 70 
за операцію / 

per transaction 

7.7. 

Проведення інших обов’язкових/додаткових 

операцій / Conduction of other obligatory/additional 

operations 

10 доларів США + тариф ПАТ «НДУ»/ USD 10 + 

Tariff (fees) of the NDU PJSC depository 

за операцію / 

per transaction 

8. Інші операції / Other transactions 

8.1. 

Надання виписки з рахунку в ЦП: / 

Issuing a securities account statement: 
  

після проведення операції на рахунку в ЦП 

Депонента/ after carrying out a transaction in the 

Depositor’s securities account 

не тарифікується / no fee charged 
за виписку /  

per statement 

про стан рахунку (за розпорядженням Депонента) /  

with details of the account balance  

(upon the Depositor’s instruction) 

50 грн. / UAH 50 
за виписку /  

per statement 

про операції на рахунку (за розпорядженням 

Депонента) / with details of transactions in the 

account (upon the Depositor’s instruction) 

75 грн. / UAH 75 
за виписку /  

per statement 

8.2. 

Продовження операційного дня  

(на запит Депонента)/  

Transaction day extension  

(upon the Depositor’s request) 

200,00 грн. + тариф обслуговуючого депозитарію 

/ 

UAH 200 + servicing depository’s rate 

за одну годину/ 

per hour  

 

8.3. 

Перерахування грошових коштів, які є результатом 

погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за 

ЦП / Transfer of money received from the repayment 

of the debt securities and/or payment of the yield on 

securities: 

  

8.3.1. 

в національній або іноземній валюті 

(долари США) за умови перерахування 

грошових коштів у межах одного банку / 

in the national or foreign currency (US 

dollars), provided that the funds are 

transferred within the same bank 

0,5% від суми грошових коштів, але не менше 20 

грн. та не більше 500 грн. /  

0.5% of the amount of monetary funds but no less 

than UAH 20 and no more than UAH 500 

за операцію / 

per transaction 

8.3.2. 

в національній валюті за умови 

перерахування грошових коштів за межі 

банку/ in the national currency, provided 

that the funds are transferred outside the 

bank 

за операцію / 

per transaction 

8.3.3. 

в іноземній валюті (долари США) за умови 

перерахування грошових коштів за межі 

банку/ in the foreign currency (US dollars), 

provided that the funds are transferred 

outside the bank 

0,4% від суми грошових коштів, 

але не менше 55 доларів США та не більше  

120 доларів США /  

0.4% of the amount of monetary funds 

but no less than USD 55 and no more than  

USD 120 

за операцію / 

per transaction 

8.3.4. 

в іноземній валюті (долари США) за умови 

перерахування грошових коштів 

Депонентам – фізичним особам, які 

мають діючий договір на брокерське 

обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

35 доларів США /  

USD 35 
- 

за операцію / 

per transaction 
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КАПІТАЛ УКРАЇНА» /  

in the foreign currency (US dollars), 

provided that the funds are transferred in 

favour of the individual Depositors and 

subject to the availability of existing 

contract for brokerage services with 

INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC 

8.4. 

Відміна операції за розпорядженням Депонента 

(крім операцій за принципом «поставка ЦП проти 

оплати») / Reversal of a transaction upon the 

Depositor’s instruction (except for delivery versus 

payment transactions in securities) 

30 грн. / UAH 30 40 грн. / UAH 40 
за операцію /  

per transaction 

8.5. 

Внесення інформації про брокера / зміна внесеної 

інформації / надання документа, який містить 

інформацію, що була внесена до реєстру договорів 

брокерів, які проводять операції на ринку ЦП /  

Entering information about a broker / updating 

information entered / providing a document that 

contains information entered on the register of 

agreements of brokers who conduct transactions in 

the securities market 

50 грн. / UAH 50 
за операцію /  

per transaction 

8.6. 
Обслуговування корпоративних операцій / 

Servicing of corporate transactions 

На підставі додаткової угоди /  

Under a supplementary agreement 
 

8.7. 

Інші операції, передбачені чинним 

законодавством/ Other transactions as may be 

provided by applicable laws 

На підставі додаткової угоди /  

Under a supplementary agreement  
 

Комісія, установлена в доларах США, нараховується в 

національній валюті за офіційним курсом Національного банку 

України в день такого нарахування та/або в день перерахування 

грошових коштів Депозитарною установою. 

The fee denominated in US dollars shall be charged in the national 

currency of Ukraine at the official exchange rate of the National Bank 

of Ukraine as effective on the date on which the monetary funds are 

transferred by the Depositary Institution. 

* - Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є 

об’єктом оподаткування ПДВ на підставі підпункту 196.1.1 статті 

196 Податкового кодексу України. 

* The Fees are stated exclusive of VAT. These services are not subject 

to VAT pursuant to Article 196 para. 196.1.1 of the Tax Code of Ukraine. 

** - Для Депонента - фізичної особи, який має діючий договір на 

брокерське обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА» та відповідна інформація внесена до системи 

депозитарного обліку, комісія за послуги Депозитарної установи 

не нараховується, за винятком комісій зазначених у пункті 4.2., 

розділів 6 та 7, підпункті 8.3.4. Тарифів. 

** - For the individual Depositors who have concluded the brokerage 

agreement with INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC and respective 

records added to the depository system, the Depository’s fees are not 

chargeable, except the fees for the commissions specified in para 4.2., 

in section 6 and 7, forth in clause 8.3.4 of the Tariffs (Fees). 

 

*** - Розділі 7 Тарифів, стосується цінних паперів, яким 

призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних 

паперів (ISIN), що має будь-який префікс крім "UA", відповідно до 

міжнародного стандарту ISO 6166. 

*** - Section 7 concerns securities that have intarnational 

identification number (ISIN) whaich has any prefix axcept “UA” 

according to the national standart ISO 6166. 
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Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для депонентів,  

які здійснюють оплату комісії в доларах США**/Tariffs (Fees)* of the Depository Institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC 

 for the depositors who make payments in USD**  

№ 
Назва послуги (операції)/ 

Name of the service (transaction)  

Комісія Депозитарної установи (тариф)/ 

Depositary institution fee (tariff) 

Умови 

нарахування/

Charge 

conditions 

1. Адміністративні операції/ Administrative transactions  

1.1. Відкриття рахунку в ЦП/ Securities account opening 
25 доларів США / USD 25  

за операцію / 

per transaction 

1.2. Закриття рахунку в ЦП/ Securities account closing 
не тарифікується/ not chargeable 

1.3. 

Реєстрація юридичної особи керуючим рахунком/ 

Registration of a legal entity as a securities account 

manager 

5 доларів США / USD 5  
за операцію / 

per transaction 

1.4. 
Реєстрація уповноваженої особи/ 

Registration of the authorized person  
не тарифікується/ not chargeable 

1.5. 
Внесення змін до реквізитів рахунку в ЦП/  

Making changes to the securities account details 
5 доларів США / USD 5  

за операцію / 

per transaction 

2. Обслуговування рахунку в ЦП/ Securities account maintenance  

2.1. 

Облік прав на ЦП на рахунку Депонента/  

Keeping records of the securities rights on the 

Depositor’s account 

0,002% від середньозваженої загальної номінальної 

вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше 

15 доларів США та не більше 500 доларів США / 

0.002% of the average weighted total nominal value of 

the securities held in the Depositor’s account, but no 

less than USD 15 and no more than USD 500  

за повний або 

неповний 

місяць/  

per complete or 

incomplete 

month 

2.2. 

Облік прав на ЦП, заблоковані на підставі 

договорів застави, отримання кредиту 

рефінансування (для банків), за участю 

депозитарію ПАТ «НДУ» (гарантоване блокування) 

тощо /  

Record of the securities rights blocked on the basis 

of pledge agreements and/or obtainment of 

refinancing loan (for banks), involving the Depositary 

PJSC “NDU” (guaranteed blocking) etc. 

0,0025% від загальної номінальної вартості ЦП на 

рахунку Депонента, але не менше 30 доларів США та 

не більше 1000 доларів США / 

0.0025% from total nominal value of securities on the 

Depositor’s account, but no less than USD 30 and no 

more than USD 1000  

за повний або 

неповний 

місяць/  

per complete or 

incomplete 

month 

3. Обслуговування операцій та обліку прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (крім 

операцій за принципом "поставка ЦП проти оплати")/ Services regarding transactions and securities rights record of the 

Collective investment schemes under management of INVESTMENT CAPITAL UKRAINE AMC LLC (except for delivery versus 

payment transactions in securities) 

3.1. 
Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / 

Crediting/debiting/transfer of the securities rights 
2 долари США / USD 2  

за операцію / 

per transaction 

3.2. 

Облік прав на ЦП на рахунку Депонента / 

Keeping records of the securities rights on the 

Depositor’s account 

0,0002% від середньозваженої загальної номінальної 

вартості ЦП на рахунку Депонента, але не менше  

2 доларів США та не більше 40 доларів США / 

0.0002% of the average weighted total nominal value of 

the securities held in the Depositor’s account, but not 

less than USD 2 and not more than USD 40  

за повний або 

неповний 

місяць/  

per complete or 

incomplete 

month 

4. Облікові операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій ПАТ "НДУ",зокрема  операції за принципом "поставка ЦП проти 

оплати"/ Accounting transactions with securities, record of which is made by the Depositary PJSC “NDU”, including operations by 

means of “delivery versus payment” 

4.1. 
Зарахування / списання / переказ прав на ЦП / 

Crediting/debiting/transfer of the securities rights 

0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше  

10 доларів США та не більше 50 доларів США /  

0.01% from nominal value of securities, but no less  

USD 10 and no more than USD 50  

за операцію / 

per transaction 

4.2. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (для 

забезпечення правочинів щодо цінних паперів за 

принципом "поставка ЦП проти оплати")/ 

Blocking/unblocking of the securities rights (for 

delivery versus payment transactions in securities) 

5 доларів США / USD 5  
за операцію / 

per transaction 

4.3. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (на 

підставі договорів застави, рефінансування тощо)/ 

Blocking/unblocking of the securities rights (under 

the pledge agreements, refinancing, etc.) 

0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 10 

доларів США та не більше 50 доларів США /  

0.01% from nominal value of the securities, but not less 

USD 10 and no more than USD 50  

за операцію / 

per transaction 

5. Операції з ЦП, облік яких здійснює депозитарій Національного банку України /  

Transactions with securities record of which is made by the Depositary of the National Bank of Ukraine 

5.1. 

Зарахування / списання прав на ЦП за принципом 

«поставка ЦП проти оплати» за правочинами 

укладеними на фондовій біржі, операціями 

списання прав на ЦП у зв’язку з погашенням/ 

Crediting / debiting / transferring rights to securities 

10 доларів США / USD 10  
за операцію / 

per transaction 
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on the delivery versus payment transactions, 

transactions on the stock exchange, transactions on 

securities debiting at redemption 

5.2. 

Зарахування / списання/ переказ прав на ЦП за 

правочинами щодо ЦП, що укладаються поза 

фондовими біржами на умовах «поставка ЦП проти 

оплати»/ за правочинами «оплата проти поставки 

ЦП» та «поставка ЦП без оплати», зокрема  

операції, пов’язані із зміною Депонентом 

Депозитарної установи / Crediting / debiting / 

transferring rights to securities on the “delivery 

versus payment” off-exchange transactions / on 

transactions “payment versus delivery” and “delivery 

without payment”, including also operations related 

to change by the Depositor of the Depository 

Institution 

15 доларів США / USD 15 
за операцію / 

per transaction 

5.3. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (для 

забезпечення правочинів щодо цінних паперів за 

принципом "поставка ЦП проти оплати")/ 

Blocking/unblocking of the securities rights (for 

delivery versus payment transactions in securities) 

5 доларів США / USD 5  
за операцію / 

per transaction 

5.4. 

Блокування / розблокування прав на ЦП (на 

підставі договорів застави, рефінансування тощо) / 

Blocking/unblocking of the securities rights (under 

the pledge agreements, refinancing, etc.) 

0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 10 

доларів США та не більше 50 доларів США /  

0.01% from nominal value of securities, but not less 

USD 10 and no more than USD 50  

за операцію / 

per transaction 

6. Інші операції/ Other transactions 

6.1. 

Надання виписки з рахунку в ЦП:/ 

Provision of the securities account statement: 
  

після проведення операції по рахунку в ЦП 

Депонента/ After the performed transaction on the 

Depositor’s securities account  

не тарифікується/ not chargeable 
за виписку/ 

per statement 

про стан рахунку (за розпорядженням Депонента)/  

securities account statement  

(by the Depositor’s order) 

3 долари США / USD 3  
за виписку/ 

per statement 

про операції на рахунку (за розпорядженням 

Депонента)/ statement of transactions  

(by the Depositor’s order) 

5 доларів США / USD 5  
за виписку/ 

per statement 

6.2. 

Продовження операційного дня (за запитом 

Депонента)/ Prolongation of the operation day (by 

the Depositor’s request) 

15,00 доларів США + тариф обслуговуючого 

депозитарію / USD 15 + servicing depository’s fee 

за одну годину/ 

per hour  

6.3. 

Перерахування грошових коштів, які є результатом 

погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за 

ЦП /  

The transfer of funds from the debt securities 

redemption and/or payment of the yield on 

securities  

  

6.3.1. 

в національній або іноземній валюті 

(долари США) за умови перерахування 

грошових коштів в межах одного банку / 

in the national or foreign currency (US 

dollars), provided that the funds are 

transferred within the same bank 

0,5% від суми грошових коштів, але не менше 30 

доларів США та не більше 200 доларів США /  

0.5% of the amount of monetary funds but not less than 

USD 30 and not more than USD 200 

за операцію / 

per transaction 

6.3.2. 

в національній валюті, за умови 

перерахування грошових коштів за межі 

банку/ 

in the national currency, provided that the 

funds are transferred outside the bank 

за операцію / 

per transaction 

6.3.3. 

в іноземній валюті (долари США) за умови 

перерахування грошових коштів за межі 

банку/  

in the foreign currency (US dollars), 

provided that the funds are transferred 

outside the bank 

0,5% від суми грошових коштів, 

але не менше 55 доларів США. та не більше 200 

доларів США / 0.5% of the amounts of monetary funds 

but not less than USD 55 and not more than USD 200 

за операцію / 

per transaction 

6.4. 

Відміна операції за розпорядженням Депонента 

(крім операцій за принципом «поставка ЦП проти 

оплати»)/ Cancelation of the transaction by the 

Depositor’s order (except for the delivery versus 

payment transactions in securities) 

10 доларів США / USD 10  
за операцію / 

per transaction 

6.5. 

Внесення інформації про брокера / зміна внесеної 

інформації / надання документа, який містить 

інформацію, що була внесена до реєстру договорів 

брокерів, які проводять операції на ринку ЦП /  

10 доларів США / USD 10  
за операцію / 

per transaction 
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Entering information about a broker / updating the 

information entered / issuing a document containing 

the information entered on the register of 

agreements of brokers carrying out transactions in 

the securities market   

6.6. 
Обслуговування корпоративних операцій /  

Servicing of the corporate transactions 

На підставі додаткової угоди/  

On the basis of supplemental agreement 
 

6.7. 
Обслуговування міжнародних операцій з ЦП / 

Servicing of the international securities transactions 

На підставі додаткової угоди/  

On the basis of supplemental agreement 
 

6.8. 

Інші операції, передбачені чинним законодавством / 

Other transactions as may be provided by applicable 

laws 

На підставі додаткової угоди/  

On the basis of supplemental agreement 
 

* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не 

є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі підпункту 196.1.1 

статті 196 Податкового кодексу України. 

* The Fees are stated exclusive of VAT. These services are not subject 

to VAT pursuant to Article 196 para. 196.1.1 of the Tax Code of Ukraine. 

** Для розрахунку вартості послуг при нарахуванні комісії, яка 

виражена у відсотках від загальної номінальної вартості ЦП, 

Депозитарна установа застосовує офіційно встановлений 

Національним банком України курс гривні до долара США на 

день такого нарахування. 

** To calculate the service fee as a percentage of the total nominal 

value of securities, the Depositary Institution applies the official 

UAH/USD exchange rate of the National Bank of Ukraine as of the date 

of such calculation. 

 


