
ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, 
ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ АТ “УКРСИББАНК”  

ДЕПОНЕНТУ 
 

№ Найменування операції Тариф, грн. / % 
 

Примітка 
 

1 Відкриття рахунку в ЦП * 350 грн. За операцію 
2 Закриття рахунку в ЦП 20 грн. За операцію 
3 Зміна реквізитів по рахунку в ЦП 150 грн. За операцію 

4 Облік прав на ЦП 0,005 % Від загального номіналу ЦП, 
не менше 150 грн. за 1 місяць 

5.1 
Переказ прав на ЦП,  

зі зміною власника *** 
(крім ЦП, випуски яких обслуговує НБУ) 

0,02 % 
Від номінальної вартості  

за операцію, не менше 150 грн., 
не більше 500 грн. (в) 

5.2 
Переказ прав на ЦП,  

випуски яких обслуговує НБУ,  
зі зміною власника *** 

0,02 % 
Від номінальної вартості  

за операцію, не менше 360 грн., 
не більше 500 грн. 

6.1 Зарахування / cписання прав на ЦП *** 
(крім ЦП, випуски яких обслуговує НБУ) 0,02 % 

Від номінальної вартості  
за операцію, не менше 150 грн., 

не більше 500 грн. (в) 

6.2 Зарахування / списання прав на ЦП, 
випуски яких обслуговує НБУ *** 0,02 % 

Від номінальної вартості  
за операцію, не менше 360 грн., 

не більше 500 грн. 

7 

Надання виписки з рахунку в ЦП   
- операційна залишкова окремо не стягується  
- операційна періодична окремо не стягується  
- за окремою вимогою Депонента 50 грн. За операцію 

8.1 Блокування прав на ЦП 
0,02 % + комісія за ускладнення 

обтяження згідно окремої 
домовленості 

Від номінальної вартості за операцію,  
не менше 150 грн.,  
не більше 500 грн. 

8.2 Розблокування прав на ЦП 0,02 % 
Від номінальної вартості  

за операцію, не менше 150 грн.,  
не більше 500 грн. 

9 Обслуговування корпоративних операцій за окремою домовленістю   

10 Виправлення  
інструктивних вказівок Депонента 

150 грн. + вартість спеціальних** 
поштових (транспортних) послуг 

 

За операцію.  За виправлення  
в системі деп. обліку Депозитарія НБУ  

додатково до тарифу стягується 750 грн. 
11 Зміна тарифів за окремою домовленістю Не менше 150 грн. 

12 Подання  
письмових повідомлень 

150 грн. + 10 грн. за кожен аркуш 
друкованої інформації + вартість 

спеціальних** поштових 
(транспортних) послуг 

За операцію 

13 
Зарахування / списання / переказ  

прав на цінні папери за договорами,  
які укладаються на організаторах торгівлі 

0,005 % 
Від номінальної вартості  

за операцію, не менше 15 грн., 
не більше 500 грн. 

14 
 

Встановлення обмежень та т.і. 
для забезпечення правочинів щодо ЦП 

на організаторах торгівлі 
150 грн. 

За операцію.  
Зняття обмежень в цьому випадку 

окремо не тарифікується 

15 Виплата сум доходів та/або погашення 
ЦП, випуски яких обслуговує НБУ 180 грн. За операцію 

 
* Окремо не стягується в разі, якщо Депоненту надається «персональне банківське обслуговування»  

(входить до вартості обслуговування Private Banking). 
 
** Кур'єрська, фельд'єгерська доставка, послуги Державного підприємства спецзв'язку 1-го, 2-го класу,  

витрати на відрядження та т.і. 
 
*** У разі укладення договорів на організаторах торгівлі застосовується тариф № 13. 
 

 У разі придбання фізичною особою акцій внаслідок аукціонів, що проводить ФДМУ,  
на суму до 750 грн. за номінальною вартістю, комісія за зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах окремо не сплачується. 
 

 У разі здійснення операції, внаслідок виконання якої Депозитарна установа сплачує послуги третьої особи  
(послуги Депозитарію та т.і.), вартість такої операції сплачується Депонентом у розмірі, передбаченому цим Додатком,  
але не менше 120 %  відповідного тарифу третьої особи. 

 
(
в

) За операціями з іменними цільовими облігаціями підприємств - не менше 2500 грн. 
 


