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Витяг з Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ «Укрексімбанк», затверджених наказом від 29.11.2010 №597 

Код 
продукту Код тарифу Назва Розмір тарифу База 

нарахування 
Умови 

нарахування  ПДВ Додаткові умови та коментарі до 
послуги/тарифу 

10.2 Тарифи комісійної винагороди 
депозитарної установи - АТ 
«Укрексімбанк» для держави, 
територіальних громад, юридичних осіб, 
інститутів спільного інвестування, 
пенсійних фондів, інвестиційних фондів, 
взаємних інвестиційних фондів, фондів 
банківського управління, співвласників 
цінних паперів, емітентів та для 
формування статутного капіталу 
юридичних осіб 

     

10.2.4 Тарифи за депозитарне обслуговування 
власників цінних паперів 
дематеріалізованого випуску або 
випуску, що проходить дематеріалізацію 

     

 10.2.4.1 Відкриття рахунків у цінних 
паперах власникам: 

     

 01 резидентам емітентам:      

03070101 01.01 у кількості до 100 рахунків 5000 грн. + 10 
грн.  (за кожний 

рахунок) 

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.02 у кількості від 101 - 500 рахунків 5000 грн. + 5 грн. 
(за кожний 
рахунок) 

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 



03070101 01.03 у кількості від 501 - 1000 рахунків 5000 грн. + 4 грн. 
(за кожний 
рахунок) 

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.04 у кількості від 1001 - 5000 рахунків 5000 грн. + 3 грн. 
(за кожний 
рахунок) 

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.05 у кількості від 5001 - 10000 рахунків 5000 грн. + 2 грн. 
(за кожний 
рахунок) 

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.2 Депозитарний облік прав на 
цінні папери на рахунках у 
цінних паперах власників: 

     

 01 резидентам емітентам:      

03070101 01.01 до 50 рахунків  (включно) 500 грн. - за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.02 від 51 до 100 рахунків 10,05 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
цінні папери 
(далі - ЦП) на 

одному 
рахунку в 
цінних 

паперах (далі 
-РЦП) 

власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.03 від 101 до 150 рахунків 8,25 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 

ЦП на 
одному РЦП 
власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 



03070101 01.04 від 151 до 200 рахунків 6,45 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.05 від 201 до 400 рахунків 4,65 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.06 від 401 до 600 рахунків 3,75 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.07 від 601 до 800 рахунків 2,85 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.08 від 801 до 1000 рахунків 1,95 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.09 від 1001 до 2000 рахунків 1,05 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.10 від 2001 до 3000 рахунків 0,95 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.11 від 3001 до 4000 рахунків 0,85 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 



03070101 01.12 від 4001 до 5000 рахунків 0,75 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.13 від 5001 до 6000 рахунків 0,65 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.14 від 6001 до 7000 рахунків 0,55 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.15 від 7001 до 8000 рахунків 0,45 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.16 від 8001 до 9000 рахунків 0,35 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.17 від 9001 до 10000 рахунків 0,25 грн. за 
депозитарний 
облік прав на 
ЦП на одному 
РЦП власника 

за місяць не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.3 Зарахування/списання/переказ 
прав на цінні папери згідно з 
реєстром власників цінних 
паперів: 

     

 01 резидентам емітентам:      

03070101 01.01 до 100 рахунків (включно) 10 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 



03070101 01.02 від 101 до 500 рахунків 8 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.03 від 501 до 1000 рахунків 7,50 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.04 від 1001 до 5000 рахунків 6,50 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

03070101 01.05 від 5001 до 10000 рахунків 5 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.4 Переказ (блокування) прав на 
цінні папери згідно з реєстром 
власників цінних паперів: 

 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 50 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.5 Внесення змін до анкети 
емітента: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 50 грн. - за операцію збільшується 
на ПДВ 

 

 10.2.4.6 Внесення змін до інформації про 
особу - власника цінних 
паперів: 

     

03070101 
 

01 резидентам емітентам: 20 грн. - за операцію збільшується 
на ПДВ 

 

 10.2.4.7 Списання/ переказ  прав на 
цінні папери за розпорядженням  
ініціатора депозитарної 
операції: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 50 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.8 Отримання/передача облікового 
реєстру власників іменних 
цінних паперів: 

     

 01 резидентам емітентам:      



03070101 01.01 у місті Києві: 100 + 1 грн.(за 
кожну сторінку 

реєстру) 

- за операцію збільшується 
на ПДВ 

 

03070101 01.02 в іншому місті України 200 грн. + 2 грн. 
(за кожну 

сторінку реєстру) 

- за операцію збільшується 
на ПДВ 

 

 10.2.4.9 Складання облікового реєстру 
власників іменних цінних 
паперів: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 100 грн. - за обліковий 
реєстр 

збільшується 
на ПДВ 

 

 10.2.4.10 Складання облікового реєстру 
власників іменних цінних 
паперів для нової депозитарної 
установи: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 300 грн. - за обліковий 
реєстр 

збільшується 
на ПДВ 

 

 10.2.4.11 Закриття рахунку в цінних 
паперах власника: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 25 грн. - за операцію не потребує 
ПДВ 

 

 10.2.4.12 Закриття рахунків у цінних 
паперах власників у випадку 
заміни емітентом депозитарної 
установи: 

     

03070101 01 резидентам емітентам: 100 грн. + 3 грн. 
(за кожний 
рахунок)  

- за операцію не потребує 
ПДВ 

 



 

 
 
 
 
 

 

 10.2.4.13 Прийом платежів за цінними 
паперами з подальшим їх 
перерахуванням на користь 
власників/співвласників 
цінних паперів 

    Послуга за тарифом п.10.2.4.13 
передплачується. Тариф  п.10.2.4.13 
обчислюється виходячи з кількості 
власників/співвласників цінних 
паперів, зазначених у Переліку 
банківських реквізитів власників 
цінних паперів, який надається 
депозитарній установі – АТ 
“Укрексімбанк” згідно з договором 
про відкриття/обслуговування 
рахунків у цінних паперах власників, 
укладеним з емітентом (далі - 
Перелік). 

03070101 01 резидентам емітентам:      

 01.01 до 100 власників/співвласників (включно) 1000 грн. - за Перелік не потребує 
ПДВ 

 

 01.02 від 101 до 1000 власників/  співвласників 
(включно) 

7500 грн. - за Перелік не потребує 
ПДВ 

 

 01.03 понад 1000 власників/ співвласників 15000 грн. - за Перелік не потребує 
ПДВ 

 


