
 

Перелік та вартість послуг (тарифи) 

Товариства з обмеженою відповідальність «Стандарт-Реєстр» 

щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи 

для юридичних осіб Емітентів 
 

№ Найменування послуги Тариф за одиницю послуги 
Умови 

нарахування 

1 
Дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів дематеріалізованого 

випуску 

1.1. 

Прийняття пакету документів, в тому числі облікового 

реєстру власників іменних цінних паперів від емітента 

або уповноваженого на зберігання, або іншої 

депозитарної установи 

1000,00 грн. 
Систем реєстру 

/одноразово 

1.2. 

Формування та передача пакету документів, в тому 

числі облікового реєстру власників іменних цінних 

паперів емітенту або уповноваженому на зберігання, 

або іншій депозитарній установі 

2500,00 грн. 
Систем реєстру 

/одноразово 

2 Адміністративні операції 

2.1. 

Первинне відкриття рахунків у цінних паперах 

власникам, які були власниками згідно з обліковим 

реєстром власників іменних цінних паперів на дату 

обліку, за розпорядженням емітента 

3,00 грн. за кожен рахунок  але не менше 

500 ,00 грн. та не більше 2500,00 грн. 

+ тариф депозитарію 

За один рахунок в 

цінних паперах 

(сплачується на 

умовах 

попередньої 

оплати) 

2.2. 

Послуги масового відкриття рахунків у цінних паперах 

власників для одержання цінних паперів на рахунки у 

цінних паперах власників з рахунків у цінних паперах 

власників відкритих у іншій депозитарній установі 

від 1 до 2000 рахунків 1,00 грн. 

За один рахунок в 

цінних паперах 

з 2001 до 4000 рахунків 0,75 грн. 

з 4001 до 6000 рахунків 0,50 грн. 

з 6001 до 8000 рахунків 0,25 грн. 

з 8001 до 10000 рахунків  0,10 грн. 

з 10001 рахунків  0,05 грн. 

+ тариф депозитарію 

2.3. 
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах за 

розпорядженням емітента 
10,00 грн. За одну операцію 

2.4. 

Послуги щодо масового закриття рахунків у цінних 

паперах власникам у разі прийняття уповноваженим 

органом управління емітента  рішення про заміну 

Депозитарної установи для обслуговування рахунків у 

цінних паперах або прав на цінні папери у наслідку 

дематеріалізації випуску цінних паперів емітента   

1 грн. за кожен рахунок, 

але не більше 3 000 грн.  

+ тариф депозитарію 

За одну операцію 

(сплачується на 

умовах 

попередньої 

оплати) 

3 Облікові операції 

3.1. 

Первинне зарахування прав на цінні папери на рахунки 

у цінних паперах власникам, які були власниками 

згідно з обліковим реєстром власників іменних цінних 

паперів на дату обліку, за розпорядженням емітента 

3,00 грн. за кожного власника але не 

більше 8 000 грн.   

+ тариф депозитарію 

За одну операцію 

(сплачується на 

умовах 

попередньої 

оплати) 

3.2. 

Здійснення обліку прав на цінні папери та їх обмежень, 

які були власниками згідно з обліковим реєстром 

власників іменних цінних паперів, в тому числі 

виконання запитів емітента, стосовно цих власників та 

належних їм цінних паперів 

до 500 власників   300,00 грн. 

Загальна кількість 

рахунків / місяць 

 

 

 

 

від 501 до 1000 

власників 
600,00 грн. 

від 1001 до 5000 

власників 

300,00 грн. 

+0,50 грн. за 

кожен рахунок 

5001 та більше 

власників 

1000,00 грн.  

+ 0,30 грн. за 

кожен рахунок 

3.3. 

Переказ  прав на цінні папери з рахунків у цінних 

паперах власників у разі прийняття уповноваженим 

органом управління емітента  рішення про заміну 

Депозитарної установи для обслуговування рахунків у 

цінних паперах або прав на цінні папери у наслідку 

дематеріалізації випуску цінних паперів емітента   

3 грн. за кожного власника, але не більше 

8 000 грн.  

+ тариф депозитарію 

За одну операцію 

(сплачується на 

умовах 

попередньої 

оплати) 

3.4. 

Зарахування на рахунок у цінних паперах власника 

перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних 

паперів 

За додатковою угодою  

4 Інформаційні операції 

4.1. 

Направлення повідомлень та перших виписок з рахунку 

в цінних паперах власникам іменних цінних паперів  

про відкриття рахунку в цінних паперах  (Без 

врахування вартості послуг поштового зв’язку) 

За домовленістю  

+ поштові послуги 

За один лист 

(сплачується на 

умовах 

попередньої 



простими поштовими листами оплати) 

4.2. Підготовка та видача інформаційних довідок За домовленістю За одну довідку 

4.3. 
Підготовка та видача довідково-аналітичних 

матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів 
За домовленістю  

4.4. 

Формування та видача на запит Емітента облікового 

реєстру власників цінних паперів (у паперовій та 

електронній формі) 

Згідно договору про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів 

4.5. 
Надання консультаційних послуг з питань обігу цінних 

паперів та обліку прав власності на них 
За додатковою угодою  

5 Інші послуги 

5.1. 
Інформаційне та організаційне забезпечення 

проведення загальних зборів акціонерного товариства  

Згідно договору про надання послуг з інформаційного та 

організаційного забезпечення проведення загальних зборів 

акціонерного товариства 

5.2. 
Виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної 

комісії 

Згідно договору про виконання функцій реєстраційної комісії, 

лічильної комісії 

5.3. 
Інші депозитарні операції, які віднесені до 

депозитарної діяльності 
За домовленістю  

 

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 додаткової угодою може виконувати інші послуги, надання яких депозитарною установою 

передбачено законом. 

Усі тарифи наведені у гривнах. 

 

 

Емітент 

 

Депозитарна установа  
 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Стандарт-Реєстр» 
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