
 
Перелік та вартість послуг, що надає Депозитарна установа 

АТ «КІБ»  депонентам та емітентам 

Додаток __ від “__" _________ 201__р. 

до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

                                                                                                           № Д __/__ від “__" _________ 201__р. 

Назва послуги Тариф*  Умови 

нарахування Юридична особа Фізична особа 

1. Адміністративні операції 

1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах  300,00 грн. 150,00 грн. за операцію 

1.2.Відкриття рахунку  в цінних паперах з оформленням 

документів 

400,00 грн. 200,00 грн. за операцію 

1.3. Внесення змін до реквізитів рахунку в цінних 

паперах 

150,00 грн. 50,00 грн. за операцію 

1.4. Внесення змін до реквізитів рахунку в цінних 

паперах з оформленням документів 

200,00 грн. 100,00 грн. за операцію 

1.5. Закриття рахунку в цінних паперах Не тарифікується Не тарифікується за операцію 

2. Обслуговування рахунку в цінних паперах 

2.1.  Облік прав власності на  цінні папери на рахунку в 

цінних паперах (крім цінних паперів, обіг яких 

зупинено розпорядженням НКЦПФР) 

0,003%  від н.в.п.**, 

але не менше 200 

грн. та не більше 

1000 грн. 

0,003% від н.в.п.**,  

але не менше 50 грн. 

та не більше 1000 

грн. 

за місяць  

2.2.  Облік прав власності на  цінні папери  обіг яких 

зупинено розпорядженням НКЦПФР на рахунку в 

цінних паперах  

Не тарифікується Не тарифікується за місяць 

3. Інформаційні послуги 

3.1. Видача виписки з рахунку в цінних паперах за 

запитом депонента 

100,00 грн. 
за 1 документ 

4. Облікові операції 

крім державних та муніципальних  цінних паперів 

4.1. Зарахування/списання цінних паперів на/з рахунку  

в цінних паперах  

0,05% від н.в.п.**, але не менше 50,00 грн. 

та не більше 200,00 грн. 

за операцію 

4.1.1.  зарахування/списання цінних паперів на/з 

рахунку  в цінних паперах з оформленням 

розпорядження  

0,05% від н.в.п.**, але не менше 50,00 грн. 

та не більше 200,00 грн., 

+ 50,00 грн.  

за операцію 

4.2. обтяження цінних паперів зобов’язаннями: 

- блокування /розблокування; 

- застава/ виведення із застави 

100,00 грн. за операцію 

4.2.1. обтяження цінних паперів зобов’язаннями  з 

оформленням розпорядження 

150,00 грн. за операцію 

4.3. переказ цінних паперів з рахунку іншого зберігача 

на  власний рахунок у цінних паперах  

50,00 грн. за операцію 

4.4. відміна депозитарної операції за розпорядженням 

депонента 

50,00 грн. за операцію 

державні та муніципальні  цінні папери   

4.5.  Зарахування/списання/блокування /розблокування 

/застава/ виведення із застави цінних паперів на/з 

рахунку  в цінних паперах 

500,00 грн. за операцію 



 

 

*Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі 

п.196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України. 

** н.в.п. – номінальна вартість пакета цінних паперів 
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5. Розрахунково-клірінгові послуги: 

5.1.  Зарахування або списання цінних паперів за 

правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на  

організаторах торгівлі 

40,00 грн. за операцію 

5.3.  Блокування або розблокування цінних паперів на 

рахунку для забезпечення розрахунків  за правочинами 

щодо цінних паперів, які укладаються на  організаторах 

торгівлі 

 

15,00 грн. 
за операцію 

6. Інші депозитарні операції 

6.1. Перерахування грошових коштів (доходів) за 

цінними паперами на рахунок депонента 

  

- в гривнях 50,00 грн. за операцію 

- у Доларах США 0,15% (min 20 USD; max 150 USD) за операцію 

7. Послуги емітентам  

Послуги емітенту 
За домовленістю - 

 


