
                                                               Додаток 1 

                                                                                                                               до протоколу засідання тарифного комітету  

                                                                                                                № 69/1 від «17» серпня   2017 року 

 

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

для юридичних осіб (без ПДВ) 

  Назва послуги (тарифу) Вартість (тариф), грн Умови нарахування 

Адміністративні операції 
1 Відкриття рахунку у ЦП   

400,00 грн. 
за одну операцію 

 

2 Закриття рахунку у ЦП  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 Облік ЦП (прав на ЦП)  на рахунку у ЦП.  500,00 грн  

за один місяць 

5 Абонентська плата за обслуговування  

рахунку в цінних паперах 

 

500,00 грн. 

за повний або 

неповний місяц 

6 Абонентська плата за обслуговування  

рахунку в цінних паперах  

(за умови відсутності облікових  

операцій протягом звітного місяця) 

 

безкоштовно 

 

за повний або 

неповний місяц 

7 Облік ЦП (прав на ЦП)  на рахунку у ЦП (за 

умови відсутності залишків на рахунку 

депозитарної установи протягом звітного 

місяця) 

 

безкоштовно 

 

за один місяць 

Облікові операції 

8 Облікові операції зарахування / списання ЦП 

(прав на ЦП) на рахунок в ЦП, за 

розпорядженням, що подається Депонентом 

чи керуючим його рахунком. Залежно від 

загальної номінальної вартості цінних 

паперів (грн.): 

  

500 000,00 –300,00грн., 

від 500000,01 до 1000 000,00–400,00 грн. 

більше 1 000 000,01 –500,00 грн 

 

за одну операцію 

9 Облікові операції переказу ЦП (прав на ЦП) 

в межах Депозитарної установи за 

розпорядженням, що подається Депонентом 

чи керуючим його рахунком). Поставка або 

одержання прав на ЦП. Залежно від загальної 

номінальної вартості цінних паперів (грн.): 

 

500 000,00 –300,00грн., 

від 500000,01 до 1000 000,00–400,00 грн. 

більше 1 000 000,01 –500,00 грн. 

 

за одну операцію 

10 Послуги із термінового виконання облікових 

операцій  

За домовленістю сторін за одну операцію 

Інформаційні операції 
11 Надання виписки про операції з цінними 

паперами/ виписки про про стан рахунку у 

цінних паперах  

60,00 грн.  

за одну операцію 

12 Надання інформаційних довідок  60,00 грн. за одну довідку 

13 Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін за одну довідку 

Інші операції 
14 Виплата доходу за цінними паперами, права 

на які обліковуються на рахунку в цінних 

паперах депонента 

1% від суми платежу, але не менше  

60 грн. та не більше 500 грн. 

 

 

15 Перерахування грошових коштів при 

погашенні цінних паперів емітентом 
1% від суми платежу, але не менше  

20 грн. та не більше 200 грн. 
за один випуск 

16 Подовження операційного дня Депозитарної 

установи  

          1000,00 грн  За одну годину 

сплачує депонент, за зверненням 

якого продовжується операційний 
день Депозитарної установи 

(розраховується виходячи із 

кількості годин продовження 
операційного дня, але не пізніше 

22.00) 

17 Термінове оформлення (підготовка) 

документів Депонента щодо депозитарних 

операцій  

За домовленістю сторін, але не менше, 

ніж 100,00 грн.  

 

за один документ 

 


