
Тарифи на депозитарне обслуговування Депозитарної установи ПАТ «ПУМБ»  2016 

І. Юридичні та фізичні особи 

№ Назва депозитарної операції Тарифи 

Фізичні 

особи, грн. 

Юридичні особи – 

резиденти, грн. 

Юридичні особи –  

нерезиденти, USD 

1. Адміністративні операції 

1.1. Відкриття рахунку 120,00 100,00 100,00 

1.2. Внесення змін до реквізитів рахунку 100,00 50,00 30,00 

1.3. Закриття рахунку Входить до вартості обслуговування рахунку 

2. Облікові операції по рахунку у цінних паперах 

2.1. Зарахування, списання, переказ цінних 

паперів (ЦП), блокування/ розблокування 

ЦП (за одну операцію) 

0,01%  від загальної номінальної вартості ЦП, але  

не менше ніж 50,00  та не більше ніж 500,00 

0,01% від загальної 

номінальної вартості ЦП, 

але не менше ніж 20,00 та 

не більше ніж 200,00 

2.2. Відміна розпорядження на проведення 

операції 

50,00 20,00 5,00 

3. Обслуговування облікових операцій по принципу «поставка проти оплати» 

3.1. Блокування або розблокування ЦП для 

забезпечення розрахунків за ЦП  

10,00 20,00 5,00 

3.2. Зарахування, списання ЦП (крім  

державних) на підставі договорів, укладених 

на організаторах торгівлі (за один договір) 

0,01% від вартості 

договору, але                   

не менше ніж 10,00 та            

не більше ніж 250,00 

0,01% від вартості 

договору, але                           

не менше ніж 20,00 та            

не більше ніж 250,00 

0,01% від вартості 

договору, але                         

не менше ніж 20,00 та             

не більше ніж 100,00 

3.3. Зарахування, списання ЦП (крім  

державних) на підставі договорів, укладених 

 на неорганізованному ринку (за один 

договір) 

0,01% від вартості договору, але  

не менше ніж 200,00 та не більше ніж 1500,00 

 

 

0,01%  від вартості 

договору, але 

не менше ніж 150,00 та 

не більше ніж 500,00 

 

3.4. Проведення операцій за договорами купівлі/ 

продажу державних ЦП (за один договір) 

 

0,01% від загальної номінальної вартості ЦП, але  

не менше 50,00 і не більше 500,00 

 

0,01% від загальної 

номінальної вартості ЦП, 

але не менше 20,00 і 

не більше 200,00 



4. Інформаційні операції 

4.1. Надання виписки з рахунку, інформаційних 

довідок: 

 

 входить до вартості 

обслуговування рахунку - при проведенні операції входить до вартості обслуговування рахунку 

- періодично, за запитом депонента 20,00 10,00 

4.2. Надання інформаційних довідок , виписок 

по рахунку в ЦП, які знаходяться у 

власності Депонента: 

  

  

  

- простим листом або електронною поштою; 10,00 5,00 

- рекомендованим листом; 40,00 20,00 

- кур’єром 60,00 - 

5. Щомісячні операції 

5.1. Обслуговування рахунку в цінних паперах 

(на місяць): 

входить до вартості 

відкриття рахунку 

40,00 

 

20,00 

 

5.2. Облік прав власності на ЦП на рахунках в 

ЦП (на місяць): 

- 1) всі ЦП, крім державних  

 

 

 

 

-2) державні ЦП  

1) входить до вартості 

обслуговування 

рахунку 

 

 

 

2) 0,003% від загальної 

номінальної вартості 

ЦП, але 

не менше ніж 50,00 

1) 0,004% від загальної 

номінальної вартості 

ЦП, але 

не менше ніж 50,00 та  

не більше ніж  500,00 

 

1) 0,003% від 

загальної номінальної 

вартості ЦП, але 

не менше ніж 50,00 

1) 0,004% від загальної 

номінальної вартості 

ЦП, але 

не менше ніж 20,00  та  

не більше ніж 200,00 

 

2) 0,003% від загальної 

номінальної вартості ЦП, 

але не менше ніж 20,00 

5.3. Облік прав власності на  заблоковані цінні 

папери на рахунках в ЦП (на місяць) у разі 

укладання трьохстороннього договору про 

звернення стягнення на предмет застави 

(ЦП)  в позасудовому порядку (для 

Заставоутримувача) 

 

 

- 

 

 

200,00 

 

 

20,00 



6. Інші операції 

6.1. Перерахування грошових коштів 

(погашення та/або дохід по ЦП) 

 

0,02% від суми грошових коштів, але  

не менше ніж 50,00  та  

не більше ніж 500,00 

0,02% від суми грошових 

коштів, але  

не менше ніж 20,00  та  

не більше ніж 200,00 

6.2. Аналіз даних відносно складу та структури 

активів ІСІ (за один розрахунок)  

- 200,00 - 

6.3. Аналіз інформації ІСІ відносно відчуження 

активів, що не зберігаються в ПАТ «ПУМБ» 

(за одне повідомлення) 

- 15,00 - 

6.4. Засвідчення тексту змін до проспекту емісії 

ЦП ІСІ  

- 50,00 - 

6.5. Оформлення документів для 

обслуговування рахунку в ЦП (для 

виконання однієї операції) 

 

80,00  

 

100,00  

 

10,00  

6.6. Оформлення документів щодо укладання 

трьохстороннього договору про звернення 

стягнення на предмет застави (ЦП)  в 

позасудовому порядку 

 

- 

 

2500,00 

 

150,00 

6.6. Проведення операцій після операційного 

дня депозитарної установи за 

розпорядженням Депонента (за кожну 

годину продовження) 

 

300,00 

 

 

40,00 

6.7. Посвідчення довіреності, виданої 

Депонентом на право участі та голосування 

на загальних зборах акціонерного 

товариства 

300,00 - - 

6.8. Посвідчення довіреності на право участі та 

голосування на загальних зборах 

акціонерного товариства або оформлення 

документів для обслуговування рахунку в 

ЦП (поза офісом ПАТ «ПУМБ») 

300,00 за кожну годину - - 

6.9. Надання виписок, довідок, інформації  щодо 

проведених операцій депонента, які 

знаходяться в архіві * (за 1 аркуш) 

 

50,00 

 

 

10,00 



ІІ. Недержавні пенсійні фонди 

№ з/п Назва операції Тариф 

1. Обслуговування активів недержавного пенсійного фонду 0,07% від чистої вартості активів фонду в місяць 

ІІІ. Емітенти ЦП: юридичні особи - резиденти 

№ з/п Назва операції Тариф 

1. Масове відкриття рахунків у цінних паперах: 

- до 100 власників 

- 101 – 500 власників 

- 501- 1000 власників 

- 1001- 5000 власників 

- понад 5001 власників 

 

40,00  

30,00  

20,00 

15,00 

За додатковою угодою 

2. Масове зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах 

власникам: 

- до 100 власників 

- 101 – 500 власників 

- 501- 5000 власників 

- понад 5001 власників 

 
20,00  

15,00  

10,00 

За додатковою угодою 

3. Масове відкриття рахунків та зарахування на них ЦП внаслідок 

переходу на обслуговування від іншої депозитарної установи (за 

кожного власника) 

10,00 

4. Внесення змін в інформацію про власника 15,00 
5. Видача першої виписки з рахунків власників після проведення 

операції 

входить у вартість відкриття рахунків 

6. Облік прав власності на цінні папери на рахунках власників (на 

місяць) 

0,50 за 1 (одного) власника, але  

не менше 50,00 або 200,00 (у разі відновлення реєстру)        

та не більше 400,00 
7. Відміна розпорядження на проведення операції         50,00 
8. Здійснення безумовних операцій з управління рахунками власників        входить у вартість відкриття рахунків 
9. Проведення операцій після операційного дня депозитарної 

установи за заявою Емітента (за кожну годину продовження) 

       300,00 

10. Виконання розпорядження власника, який не уклав з ПАТ «ПУМБ» 

договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, про 

       50,00 



переведення акцій з рахунку власника, відкритий емітентом, на 

інший рахунок в цінних паперах цього власника в ПАТ «ПУМБ», 

відкритий до проведення дематеріалізації, або на рахунок у цінних 

паперах цього власника в іншому депозитарній установі 

 

11. Списання цінних паперів з рахунків власників на підставі 

розпорядження Емітента (за 1 рахунок) 

  100,00 

12. Підготовка та видача емітенту реєстру власників іменних ЦП у разі 

укладення договору з емітентом про надання реєстру власників 

іменних ЦП 

2,00 за 1 аркуш, але не менше 50,00 

13. Підготовка та видача емітенту реєстру власників іменних ЦП у разі 

зміни депозитарної установи 

5,00 за 1 аркуш, але не менше 200,00 

14. Закриття рахунку, відкритого емітенту власнику, який не уклав з 

ПАТ «ПУМБ» договір про обслуговування рахунку в цінних 

паперах 

20,00 

 

*в архіві знаходяться документи по операціям строк проведення яких більше 1місяца. 

Тарифи розраховані за кожну операцію окремо без врахування ПДВ.  

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. 

Все, що не передбачено даними тарифами сплачується за додатковою угодою сторін.  

Юридичні особи - нерезиденти сплачують депозитарні послуги або в USD або в гривнях за офіційним курсом НБУ, встановленого на день оплати. 

Термінове виконання депозитарних операцій оплачується за подвійним тарифом. 
 


