
«ЗАТВЕРДЖЕНО»    
Рішенням КУАПіТ Протокол № 16/2009 від 16.03.2009 р.  
Вводиться в дію з 01.04.2009 р.  

З доповненнями згідно Рішення КУАПіТ   
Протокол № 23/2009 від 05.05.2009 р.  

Доповнення вводяться в дію з 06.05.2009 р.  
Зі змінами згідно Рішення КУАПіТ  

Протокол № 35/2009 від 21.07.2009 р.  
Доповнення вводяться в дію з 01.08.2009 р.  

Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ  
Протокол № 04/2010 від 01.02.2010 р.  

Доповнення вводяться в дію з 01.03.2010 р.  
Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ  

Протокол № 57/2010 від 15.11.2010 р.  
Доповнення вводяться в дію з 01.12.2010 р.  

Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ   
Протокол № 19/2012 від 11.04.2012 р.  

Доповнення вводяться в дію з 01.05.2012 р.  
Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ   

Протокол № 60/2013 від 19.11.2013 р.  
Доповнення вводяться в дію з 01.12.2013 р.  

Зі змінами згідно Рішення КУАПіТ  
Протокол № 68/2014 від 02.12.2014 р.  
Зміни вводяться в дію з 01.01.2015 р.  

Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ  
Протокол № 46/2015 від 29.09.2015 р.  

Доповнення вводяться в дію з 01.11.2015 р.  
Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ  

Протокол №26/2017 від 16.05.2017 р.  
Зміни та доповнення вводяться в дію з 01.06.2017 р. 
Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ  

Протокол №49/2017 від 05.09.2017 р.  
Доповнення вводяться в дію з 18.09.2017 р. 

  
  

Пакет цінових умов ПАТ «КРЕДОБАНК»   
на депозитарну діяльність для юридичних осіб - резидентів  

  

Назва тарифу/ставки  Розмір тарифу*  Порядок сплати  

1  2  3  

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ  
 

1. Відкриття рахунку в цінних паперах  250 грн.   

Оплата послуг  
Депозитарної установи 

здійснюється  
Депонентом самостійно 

на підставі Договору  
про обслуговування 

рахунку у цінних  
паперах не пізніше  

обумовленої договором 
дати розрахунку  

2. Закриття рахунку у цінних паперах  Безкоштовно  

3. Внесення змін у реквізити анкети рахунку у 
цінних паперах  

100 грн.  

4. Внесення змін у реквізити анкети рахунку у 
цінних паперах (внесення адреси e-mail та 
банківських реквізитів, якщо раніше такі були 
відсутні, та переукладення договору на 
виконання вимог НКЦПФР) 

Безкоштовно 

5. Абонентська плата за обслуговування 
рахунку в цінних паперах внаслідок 
продовження операційного дня депозитарної 
установи  

700 грн/год + вартість послуг депозитарію  

6.  Депозитарний облік прав на цінні папери  
(крім ДЦП*** та іноземних ЦП****)  

0,002 % від номінальної вартості ЦП** на рахунку   
(станом на початок місяця) за місяць,  мін 

30 грн. макс 1000 грн.   

7. Депозитарний облік прав на ДЦП***      
   Для ДЦП сумарною номінальною вартістю:  

до 1 млн. грн. включно  
0,0001 % від номінальної вартості ДЦП за 

календарний день, мін 20 грн в місяць  

від 1 млн. грн. до 25 млн. грн. включно  
0,00009 % від номінальної вартості ДЦП за 

календарний день, мін 20 грн в місяць  

від 25 млн. грн.  
0,00007 % від номінальної вартості ДЦП за 

календарний день, мін 20 грн в місяць  

8. Депозитарний облік прав на іноземні цінні 
папери****  

0,01% від номінальної вартості ЦП, мін 100,00 грн. + 
вартість послуг депозитарію (за повний або неповний  

місяць)¹  
1 Вартість послуги визначається в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на перший 
робочий день місяця, за який здійснюється нарахування  

9. Депозитарний облік прав на цінні папери, 
заблоковані для розрахунків   

0,003% від номінальної вартості заблокованих ЦП**  
(станом на початок місяця) за місяць,  мін 

10 грн.  

10. Депозитарний облік прав на цінні папери, 
заблоковані для отримання кредиту 
рефінансування або міжбанківського кредиту  

0,008% від номінальної вартості ЦП**, мін 400 грн за 
кожен повний чи неповний місяць + вартість послуг  

депозитарію  
  



1  2  3  

2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ  
 

1. Зарахування /списання/ переказ прав на 
цінні папери   

   

 

Оплата послуг 
Депозитарної установи 

здійснюється 

Депонентом самостійно 
на підставі Договору 

про обслуговування 
рахунку у цінних 

паперах не пізніше 

обумовленої договором 
дати розрахунку 

при проведенні до 20 облікових операцій в 
поточному місяці  

0,03 % від номінальної вартості ЦП,  мін 
120 грн. макс 1000 грн.   

+ вартість послуг депозитарію1  

при проведенні 20 і більше облікових операцій в 
поточному місяці  

80 грн. + вартість послуг депозитарію1  

зарахування прав на цінні папери із власного 
рахунку, відкритого в іншій депозитарній установі  

80 грн.  

1 Вартість послуг депозитарію додається у випадку проведення операції з іноземними ЦП****  

2. Блокування/ розблокування прав на цінні 
папери   

  

Депозитарна установа не є стороною договору  
0,02 % від номінальної вартості ЦП**, мін 200 грн., 

макс 1000 грн. + вартість послуг депозитарію¹  

Депозитарна установа є стороною договору  
2000 грн + 0,02% від номінальної вартості ЦП**, мін 

200 грн., макс 1000 грн. + вартість послуг 
депозитарію¹  

1 Вартість послуг депозитарію додається у випадку блокування прав на цінні папери для отримання 
кредиту рефінансування або міжбанківського кредиту   

3. Знерухомлення цінних паперів на 
пред'явника  

500 грн. + вартість послуг депозитарію  

4. Відміна операції за розпорядженням 
депонента  

100 грн. + вартість послуг депозитарію   

5. Блокування /розблокування прав на цінні 
папери для здійснення розрахунків за 
принципом «поставка проти оплати»  

20 грн.  

6. Зарахування / списання прав на цінні папери 
за правочинами щодо цінних паперів за 
принципом "поставка проти оплати" на підставі 
інформації від депозитарію  

  

при проведенні до 20 облікових операцій в 
поточному місяці  

0,03% від суми договору  (мін 
5 грн., макс 100 грн.)  

при проведенні від 20 (включно) до 100 
облікових операцій в поточному місяці  

0,03% від суми договору  (мін 
5 грн., макс 80 грн.)  

при проведенні від 100 (включно) до 250 
облікових операцій в поточному місяці  

0,03% від суми договору  (мін 
5 грн., макс 60 грн.)  

при проведенні 250 і більше облікових операцій 
в поточному місяці  

0,03% від суми договору   (мін 
5 грн., макс 40 грн.)  

7. Отримання та переказ доходів за цінними 
паперами  

0,1% від суми доходу, мін 10 грн. макс 200 грн. + 
вартість послуг депозитарію  

8. Термінове виконання операцій (протягом 1 
год)  

Подвійний розмір тарифу  

3. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ  

1. Надання виписки про стан рахунку у цінних 
паперах за запитом депонента  

100 грн.  Оплата послуг  
Депозитарної установи 

здійснюється  
Депонентом самостійно 

на підставі Договору  
про обслуговування 

рахунку у цінних  
паперах не пізніше  

обумовленої договором 
дати розрахунку  

2. Надання виписки про операції з цінними 
паперами за запитом депонента  

100 грн.  

3. Надання інформації від емітента  20 грн. + вартість послуг депозитарію  

4. Надання інформаційних довідок  100 грн. вартість послуг депозитарію  

5. Надання виписки НБУ для отримання 
кредиту рефінансування  

500 грн.  

6.  Надання інформації/документів по 
депозитарній діяльності поштою або 
кур'єром  

Компенсація поштових витрат або кур'єрських послуг  
(в т.ч. ПДВ)  

* 1. Наведені послуги (крім п.3.6) не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від  
02.12.2010 р.                                                    
2. Операції проведені в останній робочий день місяця відображаються в обліку наступного місяця.  

** ЦП - Цінні папери   

*** ДЦП - Державні цінні папери та муніципальні облігації  

**** Іноземні ЦП - цінні папери, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що має будь-який префікс 
відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166, крім "UA"  

  


