
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Рішенням КУАПіТ 
Протокол № 04/2010 від 01.02.2010 р. 
Вводиться в дію з 01.03.2010 р. 

Зі змінами згідно Рішення КУАПіТ 
Протокол № 57/2010 від 15.11.2010 р. 

Доповнення вводяться в дію з 01.12.2010 р. 
Зі змінами згідно Рішення КУАПіТ 

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

Зі змінами та доповненнями згідно Рішення КУАПіТ 
Протокол № 68/2014 від 02.12.2014 р. 

Доповнення 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 № 47/2015 від 06.10.2015 р. 

Доповнення вводяться в дію з 12.10.2015 р. 
Протокол № 26/2017 від 16.05.2017 р. 

Доповнення вводяться в дію з 01.06.2017 р. 
Протокол №67/2018 від 25.09.2018 р. 

Зміни та доповнення вводяться в дію з 01.10.2018 р. 

 

 
 

Пакет цінових умов ПАТ «КРЕДОБАНК»  
на депозитарну діяльність для емітентів 

 

Назва тарифу/ставки Розмір тарифу* Порядок сплати 

1. Відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам та зарахування прав на цінні 
папери 

1000 грн 
+ 35 грн/інформаційний рядок  

Оплата послуг 
депозитарної установи 

здійснюється Емітентом 
самостійно на підставі 
Договору про відкриття 

рахунків у цінних паперах 
власникам та/або 

Договору про надання 
реєстру власників іменних 
цінних паперів не пізніше 
обумовленої договором 

дати розрахунку. 

2. Списання прав на цінні папери до іншої 
депозитарної установи та закриття 
рахунків у цінних паперах власників 

1000 грн. + 10 грн. за кожного акціонера 

3. Депозитарний облік прав на цінні папери 
на рахунках власників до моменту 
укладення ними договору із депозитарною 
установою 

0,003 % від номінальної вартості ЦП** на рахунках 
власників за місяць (станом на початок місяця), але 

не менше 500,00 грн. і не більше 2500,00 грн. 

4. Надання першої виписки про стан 
рахунку в цінних паперах власникам 

Безкоштовно 

5. Внесення змін у реквізити анкети рахунку 
акціонера за розпорядженням емітента 

200,00 грн. 

6. Внесення змін до анкети емітента 200,00 грн. 

7. Надання повідомлення акціонерам від 
емітента 

10 грн.  

8. Надання реєстру власників іменних 
цінних паперів за запитом емітента 

 

- в паперовій формі 150 грн + 1 грн/аркуш 

- в електронній формі 150 грн 

9. Складання облікового реєстру 
власників, які не уклали із депозитарною 
установою договору, для переведення 
прав на цінні папери до іншої депозитарної 
установи 

1000 грн. 

10.Надсилання інформації/документів 
поштою 

Компенсація поштових витрат (в т.ч. ПДВ) 

* Наведені послуги (крім п.8) не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від 
02.12.2010 р. 

** ЦП – цінні папери 

*** Інші послуги по рахунках у цінних паперах власників здійснюються за наявності юридичних підстав за тарифами, які діють для 
відповідної групи клієнтів 

 


