
Затверджено Загальними зборами 
учасників  ТОВ «Ай Бі Кепітал» 

Протокол №11 від 26 липня 2019р. 
 

Застосовуються з 01 вересня 2019р. 
Тарифи ТОВ «Ай Бі Кепітал» 

з депозитарного обслуговування для депонентів 

№ з/п Назва операції (послуги) 
Розмір оплати без ПДВ (грн.) Умови 

оплати для фізичних осіб  для юридичних осіб 

1 Адміністративні операції: 

1.1 Відкриття рахунку у цінних паперах 50,00 100,00 Одноразово 

1.2 Закриття рахунку у цінних паперах не тарифікується 

1.3 Внесення змін в анкету Депонента не тарифікується 

1.4 Ведення рахунку у цінних паперах 
(абонентська плата) 50,00  100,00  

Щомісячно, 
за умови 

відсутності ЦП 
на рахунку 

1.5 Облік (зберігання) корпоративних цінних паперів на рахунку (за місяць) 

 від номінальної вартост активів1 на рахунку  
до 1 млн. грн. 100,00 грн. 

Щомісячно 

 від 1 млн. грн. до 10 млн. грн. 100,00 грн.+ 0,002% від суми 
понад 1 млн. грн. 

 від 10 млн. грн. до 100 млн. грн. 280,00 грн.+ 0,001% від суми 
понад 100 млн. грн. 

 понад 100 млн. грн. 1180,00 грн.+ 0,0005% від суми 
понад 1 млрд. грн. 

 до 10 млн. грн. 200,00 грн. 

 від 10 млн. грн. до 100 млн. грн. 200,00 грн.+ 0,002% від 
суми понад 10 млн. грн. 

 від 100 млн. грн. до 1 млрд. грн. 2000,00 грн.+ 0,001% від 
суми понад 100 млн. грн. 

 понад 1 млрд. грн. 11000,00 грн.+ 0,0005% 
від суми понад 1 млрд. грн. 

1.6 
Облік (зберігання) державних та/або 
муніципальних цінних паперів на рахунку (за 
місяць) 

0,0020%2 від номінальної 
вартості,  але не менше ніж 

50,00 грн. 

0,0020%2 від номінальної 
вартості,  але не менше ніж 

200,00 грн. 
Щомісячно 

1.7 
За обслуговування рахунку в цінних паперах 
внаслідок продовження операційного дня за 
ініціативою депонента 

1500,00 грн.  
- за кожну годину, але не пізніше 22.00 

За один 
операційний 

день 

 
2 Облікові операції: 

2.1 переказ / зарахування / списання корпоративних 
цінних паперів 200,00 300,00 За кожну 

операцію 

2.2 
зарахування / списання державних або 
муніціпальних цінних паперів за наслідками 
операцій, проведених на фондовій біржі з 
дотриманням принципу «поставка проти оплати» 

200,00 За кожну 
операцію 

2.3 

переказ / зарахування / списання державних або 
муніціпальних цінних паперів за наслідками 
операцій, проведених поза фондовою біржею 
або на фондовій біржі без дотриманням принципу 
«поставка проти оплати» 

500,00 За кожну 
операцію 

2.4 

Зарахування прав на акції емітента на рахунок у 
цінних паперах заявника публічної безвідкличної 
вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій 
емітента відповідно до статті 652 Закону України 
«Про акціонерні товариства» 

5000,00  

2.5 
обтяження (блокування) /зняття  обтяжень 
(розблокування) цінних паперів в звязку з 
передачею цінних паперів в заставу 

300,00 За кожну 
операцію 

2.6 
блокування цінних паперів для проведення 
розрахунків на фондових біржах / 
розблокування цінних паперів після проведення 
розрахунків на фондових біржах 

50,00 За кожну 
операцію 

 
Зарахування в зв’язку з переведенням 
депонентом цінних паперів на власний рахунок з 
іншої депозитарної установи 

не тарифікується 

 



 

  

2 

3 Інформаційні операції: 

3.1 Видача  інформаційних довідок  за запитом 
депонента про стан рахунку у цінних паперах не тарифікується 

3.2 
Видача  інформаційних довідок  за запитом 
депонента про рух цінних паперів на рахунку у 
цінних паперах за період 

100,00 За довідку 

 
4 Інші операції: 

4.1 
Перерахування на поточний рахунок депонента 
доходів по цінним паперам, які номіновані в 
національній валюті України 

0,5 %3, 
але не менше ніж 150,00 грн. та 
не більше 1000,00 грн. 

За кожну 
операцію 

 
Перерахування на поточний рахунок депонента 
доходів по цінним паперам, які номіновані в 
іноземній валюті 

0,25%3,4, 
але не менше ніж 30,00 та 
не більше 120,00 у валюті виплати доходів 

За кожну 
операцію 

4.2 
Посвідчення довіреностей від фізичних осіб на 
право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства 

100,00 - За кожну 
операцію 

4.3 Консультаційні послуги (за годину) за окремою угодою 

 
5 Інші послуги з залученням сторонніх організацій: 

5.1 Нотаріальне посвідчення копій документів 50,00+ вартість послуг нотаріуса, в т. ч. ПДВ За кожну 
операцію 

5.2 Кур’єрська служба 50,00+ Тариф кур‘єрської служби, в т.ч. ПДВ За кожну 
операцію 

5.3 Інші послуги з залученням сторонніх організації за окремою угодою, в т.ч. ПДВ 

 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. 
 
Наведені послуги не є об‘єктом оподаткування ПДВ на підставі законодавства України. 
 
Тарифи на облікові послуги зазначені для цінних паперів, емітентом яких є юридична особа-резидент України.  
 
Списання анульованих цінних паперів не тарифікується.  

 
 
 
1 - плата за облік (зберігання) цінних паперів на рахунку у цінних паперах згідно п. 2.8 «Тарифів з депозитарного 
обслуговування для юридичних та фізичних осіб розраховується від номінальної вартості цінних паперів, як 
середньозважена за розрахунковий місяць .  
 
2 -   в національній валюті України як середньозважена за розрахунковий місяць за курсом НБУ для валютних ОВДП, за 
амортизаційною вартістю для амортизаційних 
 
3  - від суми, що підлягає перерахуванню 
 
4 -  в національній валюті України а курсом НБУ на дату перерахування 


