
 

Перелік та вартість послуг (тарифи) 

Товариства з обмеженою відповідальність «Стандарт-Реєстр» 

щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи 

для юридичних осіб депонентів (резидентів) 

 

№ Найменування послуги 
Тариф за одиницю 

послуги 

Умови 

нарахування 

1. Адміністративні операції 

1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах 200,00 грн. За операцію 

1.2. Закриття рахунку в  цінних паперах 50,00 грн. За операцію 

1.3. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 200,00 грн. За операцію 

2. Облікові операції 

2.1. 
Зарахування, списання,переказ прав на цінні папери з/на рахунку(ок) в цінних паперах депонента. 

Нарахування здійснюється від номінальної вартості пакету цінних паперів. 

2.1.1. до 10 000 грн. 50,00 грн. За операцію 

2.1.2. від 10 001 грн. до 100 тис. грн. 70,00 грн. За операцію 

2.1.3. від 100 тис. до 500 тис. грн. 100,00 грн. За операцію 

2.1.4. від 500 001 до 1 000 000 грн. 200,00 грн. За операцію 

2.1.5. від 1 млн. до 5 млн. 400,00 грн. За операцію 

2.1.6. від 5 млн. до 10 млн. 600,00 грн. За операцію 

2.1.7. більше 10 млн. грн. 1200,00 грн. За операцію 

2.2. 
Обтяження цінних паперів зобов’язаннями, а також їх припинення 

(застава, блокування та ін.) 
500,00 грн. За операцію 

3. 
Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах  

від номінальної вартості пакету цінних паперів 

3.1. до 10 000 грн. 50,00 грн. Щомісячно 

3.2.  від 10 001 грн. до 100 000 грн. 70,00 грн. Щомісячно 

3.3. від 100 001 грн.. до 1 000 000 грн.. 100,00 грн. Щомісячно 

3.4. від 1 000 001 грн. до 5 000 000 грн.. 150,00 грн. Щомісячно 

3.5. більш ніж 5 000 000 грн.. 200,00 грн. Щомісячно 

4. Інформаційні операції 

4.1. 

 

Підготовка та видача виписки/довідки про стан рахунку в цінних 

паперах або про операції на рахунку в цінних паперах після 

проведення депозитарної операції або на кінець місяця/кварталу 

Не тарифікується якщо за умовами 

договору визначено надання такої 

виписки/довідки  з рахунку в цінних 

паперах 

4.2. 
Підготовка та видача за запитом депонента виписки/довідки про 

стан рахунку в цінних паперах  
25,00 грн. за одиницю 

4.3. Підготовка та видача за запитом депонента інформаційної довідки  за домовленістю за одиницю 

4.4. 
Підготовка та видача довідково-аналітичних матеріалів, що 

характеризують ринок цінних паперів 
за домовленістю за одиницю 

4.5. 

Підготовка та видача акціонеру за його запитом інформації про 

включення його до облікового реєстру, поданого Центральному 

депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають 

право брати участь у загальних зборах  

за домовленістю за одиницю 

4.6. 

Підготовка та видача акціонеру інформації щодо корпоративних 

операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення 

емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо) 

за домовленістю за одиницю 

4.7. 

Підготовка та видача акціонерам інформації про проведення 

позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу 

акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про 

проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 

(власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 

товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення 

загальних зборів) 

За домовленістю на підставі 

додаткової угоди 

5. Інші послуги 

5.1. Термінове виконання розпоряджень  Подвійний тариф  За операцію 

5.2. 

Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних 

зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з 

акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками 

(власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 

товариства, договору 

За домовленістю на підставі 

додаткової угоди 

5.3. Виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії за За домовленістю на підставі 



договором з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства 

додаткової угоди 

5.4. 
Обслуговування рахунку в цінних паперах депозитарної установи 

внаслідок продовження операційного дня Депозитарної установи  

На 30 хвилин - 100 грн. + тариф 

депозитарію 

На 1 годину та більше, але не пізніше 

ніж до 22:00 – 200 грн. + тариф 

депозитарію 

 

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі 

підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті  196 Податкового Кодексу України.   

 

Депозитарна установа за додатковою угодою може надавати депоненту додаткові послуги, зокрема з 

реалізації прав за цінними паперами. 

 

Усі тарифи наведені у гривнах. 

 

Депонент 

 

Депозитарна установа  
 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Стандарт-Реєстр» 

Код за ЄДРПОУ – 

 
Код за ЄДРПОУ – 35531361 

 
Посада 

   
Директор 

  ПІБ 

 
  Якубінська Т.А. 

 
 

       

 


