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Тарифи на депозитарні операції з ЦП Депозитарної установи АТ «АКБ «КОНКОРД» 

для юридичних осіб (без ПДВ) 

 

  Назва послуги (тарифу) Вартість (тариф), грн (%) 

Умови 

нарахування 

Адміністративні операції 
1  Відкриття рахунку в цінних паперах 

500,00 грн. 
за одну операцію 

 

2  Закриття рахунку в цінних паперах безкоштовно за одну операцію 

3  Унесення змін до анкети рахунку в 

цінних паперах/анкети керуючого 

рахунком/анкети розпорядника рахунку 

100,00 грн за одну операцію 

Ведення  та обслуговування рахунку у цінних паперах 
4   Зберігання цінних паперів на рахунку в 

цінних паперах. Залежно від загальної 

номінальної вартості цінних паперів 

(грн.): 

    до 50 000 000,00 – 0,003%, але не менш 100,00 грн. 

 50 000 000,01 – 100 000 000,00 грн.    – 0,0021% 

       100 000 000,01 – 200 000 000,00 грн.    –  0,0015% 

       200 000 000,01 – 500 000 000,00 грн.    –  0,0008% 

 500 000 000,01 – 1 000 000 000,00 грн.  – 0,00056% 

    1 000 000 000,01 – 2 000 000 000,00 грн. –  0,00039% 

    2 000 000 000,01 – 4 000 000 000,00 грн. –  0,00027% 

    4 000 000 000,01 – 8 000 000 000,00 грн. –  0,00019% 

від 8 000 000 000,01 грн. і більше  – 0,000007% 

 

за один місяць 

5  Абонентська плата за обслуговування  

рахунку в цінних паперах 

 

1 000,00 грн. 

 

за повний або 

неповний місяц 

6  Абонентська плата за обслуговування  

рахунку в цінних паперах  

(за умови відсутності облікових  

операцій та залишків на рахунку в 

цінних паперах протягом звітного 

місяця) 

 

безкоштовно 

 

за повний або 

неповний місяц 

Облікові операції 

7  Облікові операції зарахування або 

списання цінних паперів (прав на ЦП) 

на рахунок або з рахунку в цінних 

паперах 

  

50,00 грн. 

 

за одну операцію 

8 Облікові операції 

зарахування/списання/переказу ОВДП 

на рахунок або з рахунку в цінних 

паперах (від номінальної вартості) 

Сумма операции с ОВГЗ до 1 000 000 грн. – 300,00 грн. 

Сумма операции с ОВГЗ до 50 000,00 долл. США/ 

40 000,00 евро - 1 000 грн. 

Сумма операции с ОВГЗ свыше 1 000 000 грн.- 500 грн. 

Сумма операции с ОВГЗ свыше 50 000,01 долл. США/ 

40 000,01 евро - 1 500 грн 

за одну операцію 

9  Облікові операції переказу цінних 

паперів (прав на ЦП) в межах 

Депозитарної установи. 

 

50,00 грн. 

 

за одну операцію 

10  Блокування / розблокування цінних 

паперів / прав за цінними паперами / 

встановлення обмежень  

 

100,00 грн. 

за одну операцію 

11 Обмеження прав на ЦП зобов’яннями/ 

зняття обмеженя прав на ЦП 

зобов’язаннями (застава, блокування, 

розблокування) 

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП, 

але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00 

грн. на місяць 

за одну операцію 

Інформаційні операції 
12  Надання виписки про операції з 

цінними паперами/ виписки про про 

стан рахунку в цінних паперах  

50,00 грн.  

за одну операцію 

13  Надання інформаційних довідок  50,00 грн. за одну довідку 

14  Надання довідково-аналітичних 

матеріалів 

За домовленістю сторін за одну довідку 



Інші операції 
15 Обслуговування рахунку в цінних 

паперах за межами регламентного часу. 

(сплачує депонент, за розпорядженням/запитом 

якого обслуговування здійснюється за межами 

регламентного часу)  

 

2 000,00 грн 

За одну годину 

(розраховується 

виходячи із кількості 
годин за межами 

регламентного часу, 

але не пізніше 22.00) 

16 Виплата (перерахування) доходів за ЦП 

та коштів від погашення ЦП 

0,1% від загальної суми, що перераховується 

депоненту, але не менше 100,00 грн. та не 

більше 500,00 грн. 

 

17 Термінове оформлення (підготовка) 

документів Депонента щодо 

депозитарних операцій  

За домовленістю сторін, але не менше, ніж 100,00 грн.  

 

за один документ 

 
        Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ 

на підставі ст.196.1.1 Податкового кодексу України. 

 


