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 Тарифний план "Загальний " на послуги Депозитарної установи ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" для емітентів цінних паперів 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ 

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 

1.1. 
Відкриття рахунку у ЦП депонентам при переведенні випуску  цінних паперів (за одну 

операцію). 
За домовленістю сторін 

1.2. Ідентифікація емітента 200,00 UAH 

1.3. Внесення змін до інформації про емітента ЦП 100,00 UAH 

1.4. Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП  100,00 UAH 

2. ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

2.1. 

Абонентна плата за облік ЦП на рахунках у ЦП депонентів не залежно від номінальної вартості 

ЦП на рахунку депонента (за місяць) 

 

до 100 депонентів –350,00 

UAH 

 від101 до 600 депонентів – 

500,00 UAH 

 Від 601 до 1000 

депонентів – 800,00 UAH 

1001 – 5 000 депонентів –  

1 000,00 UAH 

5000 – 10 000 депонентів – 

1 500,00 UAH 

10 001 и більш депонентів 

– 2 000,00 UAH 

3. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

3.1. 
 Облікові операції зарахування прав на ЦП на рахунки депонентів при переведенні випуску 

цінних паперів  
За домовленістю сторін 

4. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ  

4.1.  Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах враховано у абонентській платі 

4.2. Надання інформаційних довідок (за довідку) За домовленістю сторін 

4.3.  Підготовка та розсилка інформаційних повідомлень власникам (за лист) За домовленістю сторін 

4.4.  Інформація щодо операцій емітента За домовленістю сторін 

4.5. Надання довідково – аналітичних матеріалів щодо ринку цінних паперів За домовленістю сторін 

4.6. 
Формування та надання інформаційної довідки, що потребує формування реєстру власників 

іменних цінних паперів у паперовому вигляді (за лист) 

150,00 UAH +20 UAH за кожну 

наступну сторінку, але не більше 

500,00 UAH. 

4.7. 
Формування та надання інформаційної довідки, що потребує формування реєстру власників 

іменних цінних паперів у електронному вигляді 
100,00 UAH 

4.8.  Формування та надання реєстру власників іменних цінних паперів у паперовому вигляді  

200,00 UAH.+5 UAH за кожну 

наступну сторінку, але не більше 

500,00 UAH 

4.9.  Формування та надання реєстру власників іменних цінних паперів у електронному вигляді  100,00 UAH 

4.10 Надання відповіді на запит державного органу, нотаріуса  ( за запит) 50,00 UAH 

5. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 

5.1. 
 Зарахування на рахунок у ЦП власника перерахованих Депозитарієм доходів у вигляді цінних 

паперів 
За домовленістю сторін 

5.2. 
Комісія за оформлення документів щодо депозитарних операцій  на рахунку у ЦП. (за один 

документ) 
10,00 UAH за 1 лист 

5.3. Переказ / Зарахування / Списання прав на цінні папери з рахунків депоненті 

0.1% від ном. варт. не менш 

10,00 UAH разово за операцію 

(100% передплата) 

5.4. Закриття рахунку у цінних паперах 
10,00 UAH разово за операцію 

(100% передплата)  

5.5.  Виконання функцій реєстраційної комісії на загальних зборах (чергових або позачергових) За домовленістю сторін 

5.6.  Виконання функцій лічильної комісії на загальних зборах (чергових або позачергових) За домовленістю сторін 

5.7. Виконання функцій керуючого рахунком у Центральному депозитарії За домовленістю сторін 

5.8.  Виконання функції уповноваженого на зберігання За домовленістю сторін 



  

Термінове виконання розпоряджень у строк до 2 годин в операційний час обчислюється у подвійному тарифі 

Подовження операційного дня Депозитарію на вимогу депонента та вартість операції Депозитарію сплачує Депонент 

Наведені послуги не є об`єктом оподаткування ПДВ відповідно до Податкового кодексу України (Ст. 196 п.1.1)  

5.9. 
Передача інформації щодо операцій з цінними паперами та /  розпоряджень НКЦПФР, 

Депозитарієв    
100,00 UAH 

5.10  Інші депозитарні послуги, передбачені чинним законодавством  За додатковою угодою 


