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27.2 Тарифи за депозитарними операціями, 
послугами 

    Тарифи п. 27.2 за депозитарними операціями, 

послугами (далі – «послуга» або «операція») 

щодо цінних паперів з міжнародними 

ідентифікаційними номерами цінних паперів, 

присвоєними відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 6166, які не містять ознаки 

«UA», збільшуються на комісію Публічного 

акціонерного товариства «Національний 

депозитарій України» (Центрального 

депозитарію цінних паперів), далі – 

Центральний депозитарій,  згідно з тарифами 

Центрального депозитарію. 

 

 27.2.1 Відкриття рахунку в цінних 
паперах: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.1 передплачується, 

окрім випадків, зазначених в тарифах п. 27.2.19 

або в договорі з депонентом. 

03070101 01 резидентам фізичним особам 100 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 500 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.2 Внесення змін до анкети 
рахунку в цінних паперах: 

    У разі, якщо вносяться зміни до анкети рахунку 

в цінних паперах депонента, що включають  

декілька випадків, вказаних в п. 27.2.2, 

депонентом оплачується кожен  випадок згідно 

з тарифами п. 27.2.2.   

Послуга за тарифами п. 27.2.2 передплачується, 

окрім випадків, зазначених в тарифах п. 27.2.19 

або в договорі з депонентом. 



 01 у зв’язку з підписанням договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах 
між депозитарною установою та власником 
цінних паперів дематеріалізованого випуску, 
рахунок у цінних паперах якому відкривався 
їх емітентом: 

    Тарифи п. 27.2.2_01 стягуються при підписанні 
договору про обслуговування рахунку в цінних 
паперах між депозитарною установою – АТ 
«Укрексімбанк» та власником цінних паперів 
дематеріалізованого випуску, рахунок у цінних 
паперах якому відкривався їх емітентом в 
процесі дематеріалізації ним власного випуску 
цінних паперів  або у зв’язку з переведенням 
прав на цінні папери  на облік до депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк» від іншої 
депозитарної установи. 

03070101 01.01 резидентам фізичним особам 100 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 01.02 нерезидентам фізичним особам 500 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
. 

 02 у зв’язку з реєстрацією керуючого рахунком 
у цінних паперах  за цінними паперами: 

     

03070101 02.01 резидентам фізичним особам 80 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.02 нерезидентам фізичним особам 80 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 03 у зв’язку з настанням інших випадків:      

03070101 03.01 резидентам фізичним особам 20 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 03.02 нерезидентам фізичним особам 50 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.3 Зарахування/списання/переказ              
прав на цінні папери: 

    Тарифи п. 27.2.3 застосовуються до  операцій 

зарахування/списання /переказу, окрім 

операцій переказу (блокування/розблокування) 

прав на цінні папери, у випадках, передбачених 

тарифами п. 27.2.4– 27.2.6. 

Тарифи п. 27.2.3 збільшуються на комісію 

Центрального депозитарію/НБУ  (далі  - 

депозитарій) згідно з тарифами депозитарію, 

якщо комісія депозитарію перевищує  

половину розміру комісії депозитарної 

установи  -  АТ «Укрексімбанк». 

 

 

 

 

 01 якщо депозитарна операція виконується без 
продовження операційного дня депозитарної 
установи: 

    Тарифи п. 27.2.3_01 застосовуються до 

депозитарних операцій, які проводяться 

протягом операційного дня депозитарної 

установи – АТ «Укрексімбанк». 



 01.01 у разі вчинення правочину щодо цінних 
паперів на фондовій біржі/поза фондовою 
біржею з дотриманням принципу «поставка 
цінних паперів проти оплати»: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.3_01.01 

сплачується після фактичної її поставки 

відповідно до вимог договору з депонентом, 

окрім випадків, зазначених в тарифах п. 

27.2.19. 

03070101 01.01.01 резидентам фізичним особам 20 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 01.01.02 нерезидентам фізичним особам 20 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 01.02 у разі переведення прав на цінні папери 

до/від іншої депозитарної установи: 
    Якщо переводяться до/від іншої депозитарної 

установи права на цінні папери, обмежені в 
обігу, одночасно сплачується комісія згідно з 
тарифами п. 27.2.13.  

Послуга за тарифами п. 27.2.3_01.02 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
тарифах п. 27.2.19, або в договорі з 
депонентом. 

03070101 01.02.01 резидентам фізичним особам 80 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 01.02.02 нерезидентам фізичним особам 100 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 01.03 у разі інших операцій за розпорядженням 
депонента/керуючого рахунком у цінних 
паперах: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.3_01.03 

передплачується, окрім випадків, зазначених в 

тарифах п. 27.2.19 або в договорі з депонентом. 

03070101 01.03.01 резидентам фізичним особам 0,02%, мін. 50 
грн., макс. 300 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 01.03.02 нерезидентам фізичним особам 0,02%, мін. 80 
грн., макс. 500 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 02 якщо депозитарна операція виконується в 

продовженому операційному дні 

депозитарної установи:  

    Тарифи п. 27.2.3_02 застосовуються до 
депозитарних операцій, які проводяться у 
продовженому операційному дні депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк», якщо 
продовження операційного дня  відбулось за 
письмовою заявою ініціатора таких 
депозитарних операцій. 



 02.01 у разі вчинення правочину щодо цінних 
паперів на фондовій біржі/поза фондовою 
біржею з дотриманням принципу «поставка 
цінних паперів проти оплати»: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.3_02.01 

сплачується після фактичної її поставки 

відповідно до вимог договору з депонентом. 

03070101 02.01.01. резидентам фізичним особам 40 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 02.01.02 нерезидентам фізичним особам 40 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 02.02 у разі переведення прав на цінні папери 

до/від іншої депозитарної установи: 
    Якщо переводяться до/від іншої депозитарної 

установи права на цінні папери, обмежені в 
обігу, одночасно сплачується комісія згідно з 
тарифами п. 27.2.13. 

Послуга за тарифами п. 27.2.3_02.02 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
договорі з депонентом. 

03070101 02.02.01 резидентам фізичним особам 160 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.02.02 нерезидентам фізичним особам 200 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 02.03 у разі інших операцій за розпорядженням 
депонента/керуючого рахунком у цінних 
паперах: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.3_02.03 

передплачується, окрім випадків, зазначених в 

тарифах п. 27.2.19 або в договорі з депонентом. 

03070101 02.03.01 резидентам фізичним особам 0,04%, мін. 100 
грн., макс. 600 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.03.02 нерезидентам фізичним особам 0,04%, мін. 160 
грн., макс. 1000 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.4 Переказ 
(блокування/розблокування) 
прав на цінні папери: 

     

 01 якщо депозитарна операція виконується без 
продовження операційного дня депозитарної 
установи: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.4_01 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
тарифах п. 27.2.19 або в договорі з депонентом. 

Тарифи п. 27.2.4_01 застосовуються до 
депозитарних операцій, які проводяться 
протягом операційного дня депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк». 



 01.01 у разі кредитування/надання позики:     Тарифи п.  27.2.4_01.01 збільшуються на 
комісію депозитарію згідно з тарифами 
депозитарію, якщо комісія депозитарію 
перевищує  половину розміру комісії 
депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк». 

03070101 01.01.01 резидентам фізичним особам 0,025 %, мін. 80 
грн., макс. 300 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 01.01.02 нерезидентам фізичним особам 0,025 %, мін. 100 
грн., макс. 500 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 02 якщо депозитарна операція виконується в 
продовженому операційному дні 
депозитарної установи: 

    Послуга за тарифами п. 27.2.4_02 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
договорі з депонентом 

Тарифи п. 27.2.4_02 застосовуються до 
депозитарних операцій, які проводяться у 
продовженому операційному дні депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк», якщо 
продовження операційного дня  відбулось за 
письмовою заявою ініціатора таких 
депозитарних операцій. 

 02.01 у разі кредитування/надання позики:     Тарифи п.  27.2.4_02.01 збільшуються на 
комісію депозитарію згідно з тарифами 
депозитарію, якщо комісія депозитарію 
перевищує  половину розміру комісії 
депозитарної установи – АТ «Укрексімбанк». 

03070101 02.01.01 резидентам фізичним особам 0,05%, мін. 160 
грн., макс. 600 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.01.02 нерезидентам фізичним особам 0,05%, мін. 200 
грн., макс. 1000 

грн. 

від 
номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.5 Переказ (блокування) прав на 
цінні папери на торги: 

 

 

   Тарифи п. 27.2.5 збільшуються на комісію 
депозитарію згідно з тарифами депозитарію, 
якщо комісія депозитарію перевищує  
половину розміру комісії депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк». 

Послуга за тарифами п. 27.2.5 передплачується, 
окрім випадків, зазначених в тарифах п. 27.2.19 
або в договорі з депонентом. 

03070101 01 резидентам фізичним особам 0,02%, мін. 50 
грн., макс. 300 

грн. 

від 

номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 



03070101 02 нерезидентам фізичним особам 0,02%, мін. 80 
грн., макс. 500 

грн. 

від 

номінальної 

вартості 

за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.6 Переказ (розблокування) прав 
на цінні папери з торгів: 

    Тарифи п. 27.2.6 збільшуються на комісію 
депозитарію згідно з тарифами депозитарію, 
якщо комісія депозитарію перевищує  
половину розміру комісії депозитарної 
установи – АТ «Укрексімбанк».  

Послуга за тарифами п. 27.2.6 сплачується 
після фактичної її поставки відповідно до 
вимог договору з депонентом, окрім випадків, 
зазначених в тарифах п. 27.2.19. 

03070101 01 резидентам фізичним особам 10 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 10 грн. - за операцію не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.7 Депозитарний облік:     Послуга за тарифами п. 27.2.7  сплачується 
після фактичної її поставки відповідно до 
вимог договору з депонентом, окрім випадків, 
зазначених в тарифах п.27.2.19. 

          

 
 01 цінних паперів, окрім державних цінних 

паперів, облігацій місцевих позик: 
    Тарифи п. 27.2.7_01  стягуються у разі, якщо 

права  на цінні папери  обліковувалися на 
рахунку в цінних паперах хоча б один день 
протягом місяця. 

Щомісячний розмір комісії за депозитарний 
облік цінних паперів, окрім державних цінних 
паперів та облігацій місцевих позик, на 
рахунку в цінних паперах депонента 
обчислюється за тарифом п. 27.2.7_01 
виходячи з кількості календарних днів у місяці 
та є сумою добутків щоденних залишків прав 
на цінні папери, окрім державних цінних 
паперів та облігацій місцевих позик, за 
номінальною вартістю на щоденний відсоток.              

 03070101 01.01 резидентам фізичним особам 20 грн. + (0,002% 
від номінальної 

вартості за 
місяць, макс. 130 

грн.) 

від 
номінальної 

вартості  

- не потребує 

ПДВ 
 



03070101 01.02 нерезидентам фізичним особам 110 грн. + 
(0,003% від 
номінальної 
вартості за 

місяць, макс. 500 
грн.) 

від 
номінальної 

вартості  

- не потребує 

ПДВ 
 

 02 державних цінних паперів, облігацій 
місцевих позик: 

    Щомісячний розмір комісії за депозитарний 
облік державних цінних паперів (далі – ДЦП), 
облігацій місцевих позик (далі – ОМП) на 
рахунку в цінних паперах депонента 
обчислюється як підсумок  комісій, 
розрахованих за тарифом п. 27.2.7_02  за 
кожний календарний день звітного місяця. 
Якщо розрахункова сума комісії за місяць 
(повний або не повний) не досягає  
встановленого тарифом п. 27.2.7_02  
мінімального розміру, то стягується 
мінімальний розмір тарифу за місяць.  

 
03070101 02.01 резидентам фізичним особам 0,0006 грн. (мін. 

10 грн. за 
депозитарний 
облік  ДЦП та 

ОМП на рахунку 
в цінних паперах  

в місяць) 

за 

депозитарний 

облік  1 ДЦП 

або 1 ОМП 

  за 1  день 

- не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.02 нерезидентам фізичним особам 0,0006 грн. (мін. 
50 грн. за 

депозитарний 
облік  ДЦП та 

ОМП на рахунку 
в цінних паперах  

в місяць) 

за 

депозитарний 

облік  1 ДЦП 

або 1 ОМП 

  за 1  день 

- не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.8 Видача виписки з рахунку в 
цінних паперах за запитом 
депонента/ керуючого 
рахунком: 

    Якщо виписка з рахунку в цінних паперах 

надсилається поштою за межі  України,  

одночасно сплачується комісія згідно з 

тарифами п. 27.2.17 

Послуга за тарифами п. 27.2.8 передплачується, 

окрім випадків, зазначених  в договорі з 

депонентом. 

 01 про стан рахунку на певну дату:      

03070101 01.01 резидентам фізичним особам 20 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 



03070101 01.02 нерезидентам фізичним особам 50 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 

 02 про операції з цінними паперами за період:      

 02.01 до одного року:      

03070101 01.01.01 резидентам фізичним особам 30 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.01.02 нерезидентам фізичним особам 80 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 

 02.02 понад один рік:      

03070101 02.02.01 резидентам фізичним особам 50 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02.02.02 нерезидентам фізичним особам 100 грн. - за виписку не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.9 Видача дублікату виписки з 
рахунку в цінних паперах за 
запитом депонента/ керуючого 
рахунком: 

    Якщо дублікат виписки з рахунку в цінних 
паперах надсилається поштою за межі  
України,  одночасно сплачується комісія згідно 
з тарифами п. 27.2.17. 

Послуга за тарифами п. 27.2.9 передплачується, 
окрім випадків, зазначених в договорі з 
депонентом. 

03070101 01 резидентам фізичним особам 5 грн. - за 1 сторінку 
дублікату 
виписки 

не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 5 грн. - за 1 сторінку 

дублікату 

виписки 

не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.10 Видача інформаційної довідки 
щодо операцій депонента за 
рахунком у цінних паперах за 
запитом депонента/керуючого 
рахунком: 
 

    Якщо інформаційна довідка надсилається 
поштою за межі України,   одночасно 
сплачується комісія згідно з тарифами п. 
27.2.17. 

Поняття «інформаційна довідка» включає 
інформаційні довідки, видача яких передбачена 
чинним законодавством України та 
відповідним  договором, що укладається   між 
депонентом/керуючим рахунком  та 
депозитарною установою - АТ 
«Укрексімбанк». 
Послуга за тарифами п. 27.2.10 

передплачується, окрім випадків, зазначених в 

договорі з депонентом. 



03070101 01 резидентам фізичним особам 20 грн. - за довідку не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 50 грн. - за довідку не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.11 Видача інформації щодо 
корпоративних операцій 
емітента: 

    Якщо інформаційне повідомлення 
надсилається поштою за межі України,   
одночасно сплачується комісія згідно з 
тарифами п. 27.2.17. 

Послуга за тарифами п. 27.2.11 сплачується 
після фактичної її поставки відповідно до 
вимог договору з депонентом, окрім випадків, 
зазначених в тарифах п.27.2.19. 

 
03070101 01 резидентам фізичним особам 10 грн.  - за  

повідомлення 
не потребує 

ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 10 грн. - за  

повідомлення 
не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.12 Укладення трьохстороннього 
правочину: 

    Тарифи п. 27.2.12 застосовуються до  
правочинів, що укладаються між депозитарною 
установою – АТ «Укрексімбанк», депонентом 
та заставодержателем, щодо звернення 
стягнення на предмет застави, окрім випадку, 
коли АТ «Укрексімбанк» є одночасно 
депозитарною установою і заставодержателем. 

Послуга за тарифами п. 27.2.12 
передплачується.  

03070101 01 резидентам фізичним особам 500 грн. - за правочин збільшується 
на ПДВ 

 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 1500 грн. - за правочин збільшується 
на ПДВ 

 

 27.2.13 Приймання/передання копій 
документів з підписанням акту: 

    Тарифи п. 27.2.13 застосовуються до операцій, 
пов’язаних з  переведенням до/від іншої 
депозитарної установи прав на цінні папери, 
що обмежені в обігу.  

Послуга за тарифами п. 27.2.13 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
договорі з депонентом. 

03070101 01 за місцезнаходженням депозитарної установи – 
АТ «Укрексімбанк» 

50 грн. - за акт збільшується 

на ПДВ 
 



03070101 02 за місцезнаходженням іншої депозитарної 
установи в місті Києві 

100 грн. - за акт збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 03 за місцезнаходженням іншої депозитарної 
установи за межами міста Києва 

300 грн. - за акт збільшується 

на ПДВ 
 

 27.2.14 Прийом платежів за цінними 
паперами з подальшим їх 
перерахуванням на користь 
депонента:  

    Послуга за тарифами п. 27.2.14 сплачується 

після фактичної її поставки відповідно до 

вимог договору з депонентом, окрім випадків, 

зазначених в тарифах п.27.2.19. 

03070101 01 резидентам фізичним особам 5 грн. - за платіж на 
рахунок 

не потребує 
ПДВ 

 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 50 грн. - за платіж на 
рахунок 

не потребує 

ПДВ 
 

 27.2.15 Відміна депозитарної операції:     Тарифи п.27.2.15 стягуються за у разі відміни 
депозитарної операції, ініційованої 
депонентом/ керуючим рахунком, за  
письмовим розпорядженням її ініціатора в 
порядку, передбаченому  внутрішніми 
документами депозитарної установи  - АТ 
«Укрексімбанк».  

Послуга за тарифами п. 27.2.15 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
договорі з депонентом. 

 

03070101 01 резидентам фізичним особам 50 грн.   - за операцію збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 80 грн. - за операцію збільшується 

на ПДВ 
 

 27.2.16 Продовження операційного дня 
депозитарної установи:  

    Тарифи п. 27.2.16 збільшуються на комісію 
депозитарію згідно з тарифами депозитарію. 

Послуга за тарифами п. 27.2.16 
передплачується, окрім випадків, зазначених в 
договорі з депонентом. 

 



03070101 01 резидентам фізичним особам 10 грн.   - за 
продовження 
операційного 

дня 

збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 02 нерезидентам фізичним особам 10 грн.   - за 

продовження 

операційного 

дня 

збільшується 

на ПДВ 
 

 27.2.17 Відправка кореспонденції 
поштою: 

     

03070101 01 в межах України  10 грн.  - за пакет до  3 
аркушів 

збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 02 за межі України 50 грн.  - за пакет до  3 
аркушів 

збільшується 

на ПДВ 
 

 27.2.18 Надання інформації по 
закритому рахунку в цінних 
паперах на письмовий запит 
його власника  за період:  
 
 

    Якщо інформація надсилається поштою,   
одночасно сплачується комісія згідно з 
тарифами п. 27.2.17. 

Послуга за тарифом п. 27.2.18 передплачується.  

 

03070101 01 до 1 року включно: 100 грн.  - за запит збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 02  за 3 роки: 200 грн.  - за запит збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 03 за 5 років: 300 грн.  - за запит збільшується 

на ПДВ 
 

03070101 04 понад 5 років (у разі наявності технічної 
можливості): 

500 грн.  - за запит збільшується 

на ПДВ 
 



 27.2.19 Відкриття та обслуговування 
рахунку в цінних паперах для 
обліку прав на облігації 
внутрішньої державної позики 
«Військові облігації»:  

    У вартість п. 27.2.19 включено плату за: 

 відкриття рахунку в цінних паперах; 

 внесення змін до анкети рахунку в 

цінних паперах; 

 зарахування/списання/переказ прав на 

цінні папери: у разі  якщо депозитарна 

операція виконується без продовження 

операційного дня депозитарної установи у 

разі вчинення правочину щодо цінних паперів 

на фондовій біржі/поза фондовою біржею з 

дотриманням принципу «поставка цінних 

паперів проти оплати», у разі переведення 

прав на цінні папери до/від іншої 

депозитарної установи,  у різі інших операцій 

за розпорядженням депонента/керуючого 

рахунком у цінних паперах; 

 переказ (блокування/розблокування) 

прав на цінні папери: у разі якщо депозитарна 

операція виконується без продовження 

операційного дня депозитарної установи; 

 переказ (блокування) прав на цінні 

папери на торги; 

 переказ (розблокування) прав на цінні 

папери з торгів; 

 депозитарний облік; 

 прийом платежів за цінними паперами 

з подальшим їх перерахуванням на користь 

депонента; 

 видачу інформації щодо 

корпоративних операцій емітента. 

Оплата послуг за тарифом п. 27.2.19 

здійснюється в момент виплати купону за 

облігаціями внутрішньої державної позики 

«Військові облігації» (далі – ОВДП). 

03070101 01 резидентам фізичним особам  1 грн. за 1 ОВДП,  
що обліковуються 

на рахунку на 
дату виплати 
купону, макс.   

100 грн.  

- за послуги 

 

не потребує 
ПДВ 

 

 


