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Перелік та вартість послуг (тарифи) ТОВ «Стандарт-Реєстр» 

щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи 

для юридичних осіб депонентів нерезидентів 

 

List and cost of services (rates) of LLC  “STANDART-REGISTER” 

on depository activities of the Depository institution  

for depositors non-resident legal entities 

1. Адміністративні операції /  Administrative operations 

1.1 
Відкриття рахунку  в цінних паперах / 

Opening a securities account 30,00 
За операцію /  

Per operation 

1.2 
Закриття рахунку  в цінних паперах / 

Closing a securities account 4,00 

За операцію /  

Per operation 

1.3 
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах /  

Amendments to the Application form of a securities account 2,00 

За операцію /  

Per operation 

2. Облікові операції /  Accounting operations 

2.1 
Зарахування, списання, переказ прав на ЦП з/на рахунку(ок)  в цінних паперах / 

Enrollment, cancellation, transfer of rights to securities to / from a securities account (s). 

2.1.1 
до 10 000 грн. /  

up to UAH 10,000  15,00 

За операцію /  

Per operation 

2.1.2 
від 10 тис.грн. до 100 тис.грн. / 

 from UAH 10,000 to UAH 100,000 20,00 

За операцію /  

Per operation 

2.1.3 
від 100 тис.грн. до 1 млн.грн. / 

 from UAH 100,000 to UAH 1,000,000 30,00 

За операцію /  

Per operation 

2.1.4 
від 1 млн.грн. до 5 млн.грн. /  

from UAH 1,000,000 to UAH 5,000,000 40,00 

За операцію /  

Per operation 

2.1.5 
більш ніж 5 млн. грн. /  

over UAH 5,000,000 80,00 

За операцію /  

Per operation 

2.2 

Обтяження зобов’язаннями, а також їх припинення (застава, блокування та 

ін.) / 

Encumbering securities, as well as their cancellation (pledge, blocking etc.) 10,00 

За операцію /  

Per operation 

3. 

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах  

від номінальної вартості пакету цінних паперів /  

Record of rights on securities on a securities account  of nominal value of the block of securities 

3.1. 
до 10 000 грн. /  

up to UAH 10,000  
10,00 

Щомісячно / Every month 

3.2 
від 10 тис. грн. до 100 тис. грн. /  

from UAH 10,000 to UAH 100,000 
20,00 

Щомісячно / Every month 

3.3 
від 100 тис. грн. до 1 млн. грн. /  

from UAH 100,000 to UAH 1,000,000 
30,00 

Щомісячно / Every month 

3.4 
від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. /  

from UAH 1,000,000 to UAH 5,000,000 
40,00 

Щомісячно / Every month 

3.5 
більш ніж 5 млн. грн. /  

over UAH 5,000,000 
100,00 

Щомісячно / Every month 

4. Інформаційні операції /   Information operations 

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 / 

Preparation and issuance of an extract / statement of a securities account or 

transactions in a securities account after any custody transaction or at the end of 

the month / quarter 

 

Не тарифікується якщо за умовами договору 

визначено надання такої виписки/довідки  з 

рахунку в цінних паперах /  

Free of charge if a provision of such extract / 

statement of a securities account under an 

agreement was specified. 

4.2. 

Підготовка та видача за запитом депонента виписки/довідки про стан 

рахунку в цінних паперах  / 

Preparation and issuance of an extract / statement of a securities account upon 

request of a Depositor. 

2,00 
За одиницю / 

Per one 

4.3. 
Підготовка та видача за запитом депонента інформаційної довідки / 

Preparation and issuance of information upon request of a Depositor 

за домовленістю 

/ on the nod 

За одиницю / 

Per one 

4.4. 

Підготовка та видача довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують 

ринок цінних паперів / 

Preparation and issuance of reference and analytical materials that characterize 

the stock market 

за домовленістю 

/ on the nod 

За одиницю / 

Per one 

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 / 

Preparation and issuance information upon shareholder’s request on his/her 

inclusion to the  Accounting record that was submitted to the Central Depository 

за домовленістю 

/ on the nod 

За одиницю / 

Per one 
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Депозитарна установа / 

The Depository institution 

ТОВ «Стандарт-Реєстр» 

Код за ЄДРПОУ – 35531361 
 

LLC IC “STANDART-REGISTER” 

USREOU code: 35531361 

  Якубінська Т.А. / Yakubinska T.A. 

 М.П. / L.S.  

   

 

to form a list of shareholders entitled to participate in any general meeting. 

4.6. 

Підготовка та видача акціонеру інформації щодо корпоративних операцій 

емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом 

загальних зборів, використання права голосу тощо)/ 

Preparation and issuance information to shareholder on corporate transactions 

of the issuer (including the provision of information on carrying out of general 

meeting by the issuer, using  of voting rights, etc.) 

за домовленістю 

/ on the nod 

За одиницю / 

Per one 

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) / 

Preparation and issuance information to shareholder on extraordinary general 

meetings of the company at the request of shareholders (shareholder) who on the 

date of request for an extraordinary general meeting jointly are owner (s) of 

more than 10 percent of ordinary shares in the company (sending of notice on 

general meetings to shareholders) 

За домовленістю на підставі додаткової угоди 

/ 

On the nod under supplementary agreement  

5. Інші операції /  Other operations 

5.1. 
Термінове виконання розпоряджень / 

Execution of orders of top priority 

Подвійний тариф 

/ double rate 

За операцію /  

Per operation 

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 / 

Information and organization support of general meetings of the company in 

accordance with the agreement concluded with the shareholders (shareholder) 

who are jointly owners (owner) more than 10 percent of ordinary shares 

За домовленістю на підставі додаткової угоди 

/ 

On the nod under supplementary agreement 

5.3 

Виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії за договором з 

акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / 

Performing the duty of the Registration committee, the Counting Commission 

under an agreement with shareholders (shareholder) who are jointly owners 

(owner) more than 10 percent of ordinary shares 

За домовленістю на підставі додаткової угоди 

/ 

On the nod under supplementary agreement 

5.4 

Обслуговування рахунку в цінних паперах депозитарної установи внаслідок 

продовження операційного дня Депозитарної установи / 

Serving a securities account of the Depository institution as a result of extension 

of the transaction day of the Depository institutions 

На 30 хвилин – 30,00 + тариф депозитарію  

На 1 годину та більше, але не пізніше ніж до 

22:00 – 60,00 + тариф депозитарію / 

At 30 minutes - 30.00 + rate to Depository 

At 1 hour or more, but not later than 22:00 - 

60.00 + rate to Depository 

   

1. 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 

№ 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями. 

 1. Rates are exclusive of VAT. These services are not subject to VAT 

under subparagraph 196.1.1 of paragraph 196.1 of Article 196 of the 

Tax Code of Ukraine No 2755-VI as of December 02, 2010, as 

amended and supplemented. 

2.  Депозитарна установа за додатковою угодою може 

надавати депоненту додаткові послуги, зокрема з реалізації 

прав за цінними паперами. 

 2. The Depository institution may provide additional services to a 

depositor including the exercise of rights under securities under the 

supplement agreement. 

3. Усі тарифи наведені у доларах США.  3. All rates are in U.S. dollars (USD) 


