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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 

     

10.2.3 Тарифи за обслуговування активів 
пенсійних фондів 

     

 10.2.3.1 Обслуговування активів 
пенсійного фонду: 

    Винагорода депозитарної установи (зберігача 
активів пенсійного фонду)  за день 
обчислюється як добуток  відсотка за день 
(визначається шляхом ділення річного 
відсотку на кількість календарних днів (365 
або 366) у звітному році) на розмір  чистої 
вартості активів пенсійного фонду на кінець 
такого дня.  
Перелік послуг, які надаються пенсійному 

фонду, та оплачуються за тарифом п. 10.2.3.1 

визначається  окремим договором між 

пенсійним фондом та депозитарною установою 

– АТ «Укрексімбанк». 

  резидентам пенсійним фондам:      

 



03070102 01.01 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 
складає менше 3 млн. грн. 

0,65% річних  від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
           

03070102 01.02 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 
складає  від 3 млн. грн. до 5 млн. грн. включно 

0,6% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

03070102 01.03 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 

складає  від 5 млн. грн. до 10 млн. грн. включно 

0,5% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

03070102 01.04 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 

складає  від 10 млн. грн. до 20 млн. грн. 

включно 

0,45% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

03070102 01.05 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 

складає  від 20 млн. грн. до  30 млн. грн. 

включно 

0,4% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

03070102 01.06 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 

складає  від 30 млн. грн. до 50 млн. грн. 

включно 

0,35% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

03070102 01.07 якщо чиста вартість активів пенсійного фонду 

складає  понад 50 млн. грн.  

0,3% річних від чистої 
вартості 
активів 

пенсійного 
фонду  

за послуги збільшується 

на ПДВ 
 

 

 

 

 

 


