
Додаток 61 
 

Затверджено наказом  
Директора ТОВ "ФК "Емісія" від "28" серпня 2019 року  

Тарифи  
Депозитарної установи ТОВ "ФК "Емісія"  
на депозитарне обслуговування Емітентів  

чинні з 01.10.2019 р. 
 

№п/п Назва послуги Тариф Умови нарахування 
Адміністративні та облікові операції 

1 Відкриття рахунків у ЦП та 

зарахування ЦП 
на рахунки власників у Депозитарній 

установі 

 

До 100 рах. - 20 грн.; 
Від 101 до 500 рах. - 15грн; 

від 501 до 2000 рах. - 13 грн; 
більше 2000 рах. - 10 грн. 

за 1 операцію 
 

2 Списання ЦП з рахунків власників у 

випадку 
зміни Депозитарної установи та 

закриття 
відповідних рахунків у ЦП 

 

 

50 000 грн. 

Незалежно від кількості 

рахунків 

9 Переказ ЦП власника на рахунок, 

відкритий 
в іншій Депозитарній установі, в разі 

його 
особистого звернення (без укладання 
договору) 

 

100 грн. + Д 
за 1 операцію 

3 Внесення змін до інформації про 

особу 
власника (тільки стосовно акціонерів, 

що є 
власниками дематеріалізованих акцій, 
сумарна номінальна вартість яких не 
перевищує 50 нмдг) 

 

50 грн. + Д 
за 1 операцію 

Обслуговування рахунків у ЦП 

4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та 

їх 
обмежень на рахунках у ЦП 

 

900 грн. 
щомісячно 

Інформаційні операції 
10 Надання першої виписки  

Д 
за 1 виписку 

11 Надання інформаційних довідок, 

довідково- 
аналітичних матеріалів 

 

за домовленістю сторін 
за 1 виписку 

Інші послуги 
12 Передача реєстру  

500 грн. 
за 1 реєстр 

14 Плата за обслуговування рахунку в 

цінних 
паперах після завершення 

операційного дня 
Депозитарію 

Д+100%Д 

15 Інші депозитарні операції, які 

віднесені 
НКЦПФР до депозитарної діяльності 
Депозитарної установи 

за домовленістю сторін 

 
*Д — Тариф депозитарію 
 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 

196.1 ст.196 Податкового Кодексу України 
 

 

 



Додаток 60 
 

Затверджено наказом  
Директора ТОВ "ФК "Емісія" від "23" листопада 2018 року 

 

Тарифи 

Депозитарної установи ТОВ "ФК "Емісія" 

на депозитарне обслуговування юридичних осіб 

чинні з 01.12.2018 р.   
№п/п Назва послуги Тариф Умови нарахування 

Адміністративні операції 
 

1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП 200 грн. + Д за 1 операцію 
 2 Закриття рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д 

3 Внесення змін до анкети 

рахунку/рахунків у ЦП 
100 грн. + Д 

Обслуговування рахунків у ЦП 
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та 

їх обмежень на рахунках у ЦП 

 
Д + 0,002% від номінальної вартості ЦП, але не 

менше 450 грн. 
щомісячно 

Облікові операції 
5 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами ТОВ "ФК "Емісія" 

150 грн. + Д за 1 операцію 
 

6 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами (крім випадку, 

зазначеного в п.5) 

0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не 

менше 200 грн., а у разі зміни депозитарної 

установи 500 грн. 

7 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами ТОВ "ФК "Емісія" за 

договором дарування 

500 грн.+Д 

8 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами (крім випадку, 

зазначеного в п.5) за договором 

дарування 

0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не 

менше 500 грн; 

9 Проведення операції блокування або 

розблокування цінних паперів на 

рахунку у цінних паперах 

100 грн. + Д 

10 Спадкування (Тариф 5 або 6) * 2  

 Інформаційні операції   

11 Надання виписки за станом рахунку 

у ЦП за 
запитом депонента 

150 грн. + Д за виписку 

12 Надання виписки за результатами 

операційного дня, якщо був рух ЦП 
безкоштовно за виписку 

13 Надання інформаційних довідок, 

довідково- 
аналітичних матеріалів 

за домовленістю сторін за довідку 

Інші послуги 
14 Плата за обслуговування рахунку в 

цінних паперах після завершення 

операційного дня Депозитарію 

Д+100%Д 

15 Інші депозитарні операції, які 

віднесені 
НКЦПФР до депозитарної діяльності 
Депозитарної установи, в т.ч. 

відображення 
корпоративних операції емітента на 

рахунку у 
цінних паперах депонента 

за домовленістю сторін 

 
*Д — Тариф депозитарію 

 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 

ст.196 Податкового Кодексу України



Додаток 59 
 

Затверджено  
Наказом Директора ТОВ "ФК "Емісія" від "28" серпня 2019 року 

 
Тарифи 

Депозитарної установи ТОВ "ФК "Емісія" 
на депозитарне обслуговування фізичних осіб 

чинні з 01.12.2018 р.   
№п/п Назва послуги Тариф Умови нарахування 

Адміністративні операції 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Д 

— 

Тариф депозитарію 

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є обєктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 

пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України 

 

 

 1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д за 1 операцію 
  2 Закриття рахунку/рахунків у ЦП 0 грн. + Д 

 3 Внесення змін до анкети 

рахунку/рахунків у ЦП 
0 грн./100 грн. у разі першого звернення, коли 

рахунок було відкрито за розпорядженням 
емітента 

 

 

 Обслуговування рахунків у ЦП 
 4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та 

їх обмежень 
на рахунках у ЦП 

- Якщо номінальна вартість пакету ЦП < 500 

грн. та % від СК < 5% - Безкоштовно;  
- Якщо номінальна вартість пакету ЦП > 500 
грн. та % від СК < 5% - 30 грн.; 
- Незалежно від номінальної вартості пакету 

ЦП:  
       *якщо % від СК > 5% - 50 грн.;  
       *якщо % від СК > 50% - 100 грн. 

щомісячно 

 

 

 

 

 

 Облікові операції 
 5 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 
депонентами ТОВ "ФК "Емісія" 

50 грн. + Д за 1 операцію 
 

 

 

 

 6 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами (крім випадку, 
зазначеного в п.5) 

0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не 
менше 100 грн., а у разі зміни депозитарної 

установи 200 грн. 
 

 

 7 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 

депонентами ТОВ "ФК "Емісія" за 
договором дарування 

200 грн. + Д 
 

 

 8 Проведення операції зарахування, 

списання прав на цінні папери між 
депонентами (крім випадку, 

зазначеного в п.5) за договором 

дарування 

0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не 
менше 200 грн. 

 

 

 

 

 

 9 Проведення операції блокування або 

розблокування цінних паперів на 

рахунку у цінних паперах 

50 грн. + Д 
 

 

 10 Спадкування (Тариф 5 або 6) * 2 
 Інформаційні операції  

 11 Надання виписки за станом рахунку 

у ЦП за запитом депонента 
30 грн. + Д за виписку 

 

 

 12 Надання виписки за результатами 

операційного дня, якщо був рух ЦП 
безкоштовно за виписку 

 

 

 13 Надання інформаційних довідок, 

довідково- 
аналітичних матеріалів 

за домовленістю сторін за довідку 
 

 

 Інші послуги 
 14 Плата за обслуговування рахунку в 

цінних паперах 
після завершення операційного дня 
Депозитарію 

Д+100%Д 

 

 

 

 15 Інші депозитарні операції, які 

віднесені НКЦПФР до депозитарної 

діяльності Депозитарної установи, в 
т.ч. відображення корпоративних 

операції емітента на рахунку у 

цінних паперах депонента 

за домовленістю сторін 

 

 

 

 

 

  



Тарифи 

Депозитарної установи ТОВ "ФК "Емісія"на надання реєстру емітенту 

чинні з 01.12.2018 р. 

 

 

Назва послуги Тариф 

Надання реєстру власників іменних цінних 

паперів/переліку власників іменних цінних паперів в 

електронному вигляді на СD-диску 

250 грн./примірник 

Надання реєстру власників іменних цінних 

паперів/переліку власників іменних цінних паперів в 

паперовому вигляді 

500 грн./примірник 

Надання інформаційної довідки*, що потребує 

формування реєстру власників іменних цінних папері, у 

паперовому вигляді. * - інформаційна довідка: - про 

акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків від 

статутного капіталу емітента; - про акціонерів- 

нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони 

володіють; - про акціонерів-юридичних осіб та загальної 

кількості акціонерів-фізичних осіб із зазначенням 

кількості акцій, якими вони володіють; - про наявність 

(відсутність) державної частки у статутному капіталі 

товариства; - про укладання договору про 

обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і 

Центральним депозитарієм, оформлення глобального 

сертифікату та про наявність/відсутність державної 

частки в статутному капіталі станом на визначену 

емітентом дату   

200 грн./примірник 

Додаткові послуги: - послуги при проведенні загальних 

зборів (чергових або позачергових) акціонерного 

товариства, зокрема виконання функції реєстраційної 

комісії або лічильної комісії; - здійснення для Емітента 

підготовки та надання йому довідково-аналітичних 

матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, - 

консультування з питань обліку та/або обігу цінних 

паперів; - послуги щодо управління рахунком Емітента  

у  Центральному депозитарії; - інші послуги, не 

заборонені законодавством, щодо цінних паперів, 

випущених емітентом. 

за домовленістю сторін 

 


