
  

№ 

з/п/Ite

m No. 

Назва депозитарної операції, що здійснюється депозитарною установою (ПАТ 

«ПУМБ»)/Name of the depository transaction, executed by the Depository (PJSC “PUMB”) 

Тариф для 

НЕРЕЗИДЕНТІВ 

України, USD/Tariff for 

the non-residents of 

Ukraine, USD 
Адміністративні операції/Administrative transactions 

8.1. Відкриття рахунку/Account opening 150,00 

8.2. Внесення змін до анкети рахунку/Changes to the account questionnaire  50,00 

8.3. Закриття рахунку/Closing of the account входить у вартість 

обслуговування рахунку/is 

included into the cost of 

services 

Облікові операції на рахунку за розпорядженням клієнта/ 

Accounting transactions under the Customer’s order 
8.4. Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування цінних паперів (ЦП) (за кожну 

операцію)/Crediting, debiting, transfer, blocking, unblocking of the securities (SC) (for each 

transaction) 

100,00 

8.5. Відміна розпорядження на проведення операції/Cancellation of the transaction 20,00 

Облікові операції на рахунку без розпорядження клієнта/ 

Accounting transaction without the Customer’s order 

8.6. Зарахування, списання, переказ цінних паперів (ЦП), блокування, розблокування 

ЦП/Crediting, debiting, transfer of the securities (SC)  
10,00 

 

Інформаційні операції/Information operations 

8.7. Підготовка виписки з рахунку/ інформаційної довідки (за один документ)/Execution of the 

account statement/summary of information 

10,00 

8.8. Відправлення інформаційних довідок, виписок з рахунку простим листом/ електронною 

поштою/рекомендованим листом/кур’єром (за 1 документ)/Sending of summary of information, 

account statements by post/e-mail/registered mail/courier (for 1 document) 

 

5,00 

8.9. Надання виписок, довідок, інформації щодо проведених операцій депонента, які знаходяться 

в архіві ( за 1 арк.)/Issue of abstracts, certificates, information of the Depositor’s executed 

transactions, being stored 

10,00 

Інші операції/Other operations 

8.10. Обслуговування рахунку в цінних паперах (на місяць)/Securities account service (monthly) 20,00 

8.11. Облік прав на ЦП, крім ЦП зазначених в п. 8.16.тарифів, на рахунках в ЦП (на 

місяць)/Recording of rights for the securities, except SC, specified in the pos. 8.16 of the tariffs, at 

the securities accounts (monthly) 

 

 

0,003% від загальної 

номінальної вартості ЦП, 

але не менше ніж 40,00 та 

не більше ніж 

300,00/0,003% out of the 

nominal value of SC but not 

less than 40,00 and not more 

than 300,00 

8.12. Виплата доходів за ЦП та коштів від погашення ЦП/Payment of income for SC and the assets 

accrued due to the repayment for SC 

0,02% від суми грошових 

коштів, але не менше ніж 

20,00/0,02% out of the 

monetary assets, but not less 

than 20,00 

8.13. Проведення операцій після операційного дня депозитарної установи за розпорядженням 

Депонента (за кожну годину продовження)/Transaction during the post-operation time of the 

Depository under the Depositor’s order 

100,00 

8.14. Оформлення документів щодо обслуговування рахунку у цінних паперах (за пакет документів 

для виконання однієї операції)/Execution of the documents for the securities account service (for 

the set of the documents for one transaction)  

10,00  

8.15. 

 

Засвідчення документів/Certification of the documents 1,00 за 1 аркуш, але не 

менше 20,00/1,00 per 1 

page but not less than 20,00 

8.16. При укладанні трьохстороннього договору про звернення стягнення на предмет застави (ЦП)  

в позасудовому порядку/When concluding the trilateral contract for enforcement of pledge (SC) 

 

- облік прав на заблоковані ЦП на рахунках (на місяць), (оплачує Заставодержатель)/recording of the 
rights for SC at the accounts (monthly) (is paid by the pledge holder): 

20,00 

- оформлення документів при укладанні трьохстороннього договору/execution of the documents when 

concluding the trilateral contract. 
150,00 

 

Вартість депозитарних послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з 

ст.196 “Податкового кодексу України”  

У разі проведення операцій з  цінними паперами з використанням 

кореспондентських рахунків НДУ додатково стягується плата згідно 

тарифів НДУ. 

Термінове виконання депозитарних операцій оплачується за подвійним 

тарифом. 

Архівні документи - це документи, дата виконання яких більше 1 місяця. 

 

The value of depository services is not VAT taxable according to the Art. 196 of 

the Tax Code of Ukraine.  

In case of the transactions with securities using the correspondent accounts of the 

NDU, the extra fee is to be paid under the tariffs of the NDU.  

Urgent depository transactions are paid using the double tariff.  

The archive files are the documents executed more than1 month ago.  

 

 


