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Тарифи депозитарної установи 

ТОВ “Фондова компанія “Центр-Інвест” 

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263483 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної 

діяльності депозитарної установи, видана 01.10.2013 р., строк дії необмежений 
 

№ п/п Назва послуги чи операції Тариф, грн. 

 Адміністративні операції  

1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП):  

1.1.1 - Юридичним особам резидентам (та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності)* 200,00 грн. 

1.1.2 - Фізичним особам резидентам 100,00 грн. 

1.1.3 - Юридичним особам нерезидентам 500,00 грн. 

1.1.4 - Фізичним особам нерезидентам 200,00 грн. 

1.2. Закриття рахунків у ЦП  

1.2.1 - Фізичним особам (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності) 100,00 грн. 

1.2.2 - Юридичним особам (та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності)* 200,00 грн 

1.3. Внесення змін до анкети депонента  

1.3.1 - Фізичним особам (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності) 50,00 грн. 

1.3.2 - Юридичним особам (та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності) 100,00 грн. 

1.4. Внесення реквізитів ЦП в довідник ЦП за розпорядженням депонента 500,00 грн. 

1.5. Внесення змін до інформації про емітента або цінних паперів 500,00 грн.  

1.6. Зберігання ЦП на рахунку в ЦП Депонента (за повний або неповний місяць)**  

1.6.1  - При зберіганні ЦП сумарною номінальною вартістю до 1000 грн. 2,00 грн 

1.6.2  - При зберіганні ЦП сумарною номінальною вартістю від 1000 до 5000 грн. 10,00 грн + 0,005% від ном. вартості ЦП 

1.6.3  - При зберіганні ЦП сумарною номінальною вартістю більше 5000 грн. 25,00 грн + 0,005% від ном. вартості ЦП 

 Облікові операції  

2.1. Облікова операція списання / зарахування ЦП з рахунку / на рахунок у ЦП між депонентами різних 

депозитарних установ (або з рахунку / на рахунок емітента в НДУ, щодо викуплених емітентом ЦП) 

200,00 грн.+0,01% від ном. вартості ЦП 

2.2. Облікова операція передачі / зарахування ЦП між депонентами депозитарної установи 100,00 грн.+0,01% від ном. вартості ЦП 

2.3. Переклад ЦП на власний рахунок в іншій  депозитарній установі 200,00 грн.+0,01% від ном. вартості ЦП 

2.4. Зарахування ЦП з власного рахунку в іншої депозитарної установи 50,00 грн.+0,01% від ном. вартості ЦП 

2.5. Зарахування, списання ЦП внаслідок операцій емітента з випуском ЦП (за 1 операцію) 50,00 грн. 

2.6. Переказ між балансовими рахунками за розпорядженням депонента (за 1 операцію) 50,00 грн. 

2.7. Відміна депозитарної операції 300,00 грн. 

 Інформаційні операції  

3.1. Надання виписок про стан рахунку в ЦП або про рух ЦП на рахунку:  

3.1.1 - Після проведення операції Безкоштовно 

3.1.2 - На вимогу депонента 50,00 грн. 

3.1.3 - Видача дубліката 50,00 грн. 

 Інші операції по обслуговуванню рахунків в ЦП  

4.1. Прийом / видача та перевірка на справжність документарних ЦП Додаткова угода 

4.2. Проведення операцій з ЦП після закриття операційного дня Депозитарієм, за письмовою заявою 

Депонента (вартість послуг депозитарію не входить в тариф і оплачується окремо) 

500,00 грн./год. 

4.3. Застосування адміністративного обмеження виконання депозитарних та інформаційних операцій Безкоштовно 

4.4. Зняття адміністративного обмеження виконання депозитарних та інформаційних операцій на рахунку в 

ЦП 

 

4.4.1 - Для фізичних осіб 100,00 грн. 

4.4.2 - Для юридичних осіб 200,00 грн. 

4.5. Отримання доходів за ЦП з наступним їх перерахуванням на рахунок Депонента. 0,1% від суми, але не менше 20,00 грн. 

4.6. Оформлення пакету документів для проведення адміністративної операції  

4.6.1 - Фізичним особам (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності) 100,00 грн. 

4.6.2 - Фізичним особам – співвласникам рахунку у ЦП 200,00 грн 

4.6.3 - Юридичним особам (та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності) 300,00 грн 

4.7 Оформлення пакету документів для проведення облікової операції 100,00 грн. 
4.8 Оформлення цивільно-правових угод щодо обігу ЦП, в т.ч. договорів дарування ЦП від 300 грн. 

4.9 Оформлення довіреності на участь у загальних зборах акціонерів 50,00 грн.  

4.10 Посвідчення довіреності на участь у загальних зборах акціонерів 50,00 грн.  

4.11 Інформаційне забезпечення участі акціонера в загальних зборах, що проводяться дистанційно 100,00 грн. 
 Перелік та вартість послуг, що надаються депозитарною установою  емітенту при переведенні 

випуску ЦП в бездокументарну форму існування 

 

5.1 Відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам згідно реєстру 1,00 грн. за 1 особовий рахунок 

5.2 Зарахування акцій на рахунки в цінних паперах внаслідок переказу з рахунку в цінних паперах 

емітента  

1,00 грн. за 1 облікову операцію 

5.3 Обслуговування рахунків в цінних паперах відритих акціонерам за розпорядженням емітента в процесі 
дематеріалізації (щомісячно) 

100,00 грн.+1,00 грн. за кожний рахунок, 

але не більше 1800 грн в місяць. 

5.4 Обслуговування корпоративних операцій емітента За окремим договором 

5.5 Розсилка інформаційних повідомлень депонентам  

5.5.1 Розсилка інформаційних повідомлень депонентам з терміном виконання від 2 робочих днів і більше 3,00 грн + витрати на поліграфію + поштові 
витрати 

5.5.2 Розсилка інформаційних повідомлень депонентам в термін від 1 до 2 робочих днів 7,00 грн + витрати на поліграфію + поштові 

витрати 

5.6 Інформаційно-технічне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів  За окремим договором 

5.7 Закриття рахунків депонентам пов’язане із обов’язковим викупом акцій/передачею реєстру до іншої 

ДУ 
Тариф зг. п. 1.2.1 та 1.2.2 

Вартість послуг депозитарію не входять в тарифи і сплачуються окремо 

* Вартість поштових послуг по інфомуванню ДФС про відкриття/закритя рахунку,  

** Тариф не нараховується при нульових залишках на рахунку в ЦП та відсутності заборгованості з оплати послуг Депозитарної установи. 


