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Тарифи та перелік послуг, що надає  депозитарна установа ПАТ " 

Універсал Банк " Депонентам – резидентам 

Адміністративні операції 
 

 

№ 
 

Послуга 
Юридичні особи 

– резиденти 
Фізичні особи - 

резиденти 
Умови стягнення 

1 Відкриття рахунку в цінних паперах 

 
100 UAH 30 UAH За операцію 

2 Закриття рахунку в цінних паперах 30 UAH 10 UAH За операцію 
3 Зміна анкетних даних по рахунку в цінних паперах 50 UAH 20 UAH За операцію 
4 Засвідчення підпису на картці із зразками підписів за 

поданням документу, що посвідчує фізичну особу-

резидента 

n/a 10 UAH За операцію 

5 Реєстрація розпорядника рахунку 
 

20 UAH 10 UAH За операцію 

6 Реєстрація керуючого рахунком 

 

80 UAH 80 UAH За операцію 

Інформаційні операції 
 

 

№ 
 

Послуга 
Юридичні особи 

– резиденти 
Фізичні особи - 

резиденти 
Умови стягнення 

1 Видача виписки з рахунку в цінних паперах за 

запитом  

30 UAH  15 UAH  За один запит 

2 Видача виписки про операції з цінними паперами за 

запитом  

 

40 UAH 30 UAH  За один запит 

     

Облікові  операції * 
 

 

№ 
 

Послуга 
Юридичні особи 

– резиденти 
Фізичні особи - 

резиденти 
Умови стягнення 

1 Зарахування/списання/переказ ЦП  вчинених за 

правочином щодо цінних паперів поза фондовими 

біржами без додержання при розрахунках принципу 
"поставка цінних паперів проти оплати" 

0,03% від номінальної  

вартості пакету ЦП , 

але не менше 30 UAH 
+ тариф    депозитарія 

0,03% від номінальної  

вартості пакету ЦП , але 

не менше 30 UAH + 
тариф    депозитарія 

За операцію 

2 Зарахування/списання/переказ ЦП  вчинених за 

правочином щодо цінних з додержанням при 
розрахунках принципу "поставка цінних паперів 

проти оплати" 

0,008% від   вартості 

пакету ЦП , але не 

менше 20 UAH +   

тариф депозитарію 

0,008% від   вартості 

пакету ЦП , але не 

менше 20 UAH +   

тариф депозитарію 

За операцію 

3 Зарахування/списання/переказ ЦП внаслідок операцій 

емітента  

0,01%  від номінальної  

вартості пакету ЦП, 

але не менше 10 UAH 
та не більше 100 грн + 

тариф депозитарія 

0,01%  від номінальної  

вартості пакету ЦП, але 

не менше 10 UAH та не 
більше 100 грн + тариф 

депозитарія 

За операцію 

4 Блокування/розблокування цінних паперів, прав на 

цінні папери (крім виконання безумовної операції  та 
забезпечення розрахунків за  правочинами щодо 

цінних паперів за принцопом ” поставка проти оплати 

” ) 

0,04% від номінальної  

вартості пакету ЦП , 
але не менше 100UAH 

+ тариф    депозитарія 

0,04% від номінальної  

вартості пакету ЦП , але 
не менше 100UAH + 

тариф    депозитарія 

За операцію 

5 Блокування/розблокування цінних паперів, прав на 
цінні папери для забезпечення розрахунків за  

правочинами щодо цінних паперів за принцопом ” 

поставка проти оплати ”  

0,03% від номінальної  
вартості пакету ЦП , 

але не менше 50 UAH 

+ тариф    депозитарія 

0,03% від номінальної  
вартості пакету ЦП , але 

не менше 50 UAH + 

тариф    депозитарія 

За операцію 

6  Звернення стягнення на предмет застави за 
розпорядженням  заставодержателя 

 Згідно угоди між 
депонентом . 

заставодержателем та 

депозитарною 
установою  

 Згідно угоди між 
депонентом . 

заставодержателем та 

депозитарною установою  

За операцію 

 на всі облікові операції існує обмеження: не більше 1000 грн, якщо обмеження не вказано 

безпосередньо в тарифі. 

Обслуговування рахунків в цінних паперах 
 

 

№ 
 

Послуга 
Юридичні особи - 

резиденти 
Фізичні особи - 

резиденти 
Умови 

стягнення 



1 Обслуговування депозитарного обліку  

цінних паперів 

:/від ном. вартості пакету по кожному коду 

ЦП/: 
 

 

  
 - 0,002% , але  

не менше 60 UAH  

не бІльше  500 UAH 

25 UAH 

За місяць 

2 Комісія за перерахунок доходів по ЦП на 

поточний рахунок власника 

 

0, 25% , але  

не менше 2 UAH та  

не більше 100 UAH 

0, 15% , але  

не менше  1 UAH , та  

не більше 50 UAH 

За операцію 

3 Абонентська плата за обслуговування 

рахунку в цінних паперах депонента після 
завершення операційного дня   

На 30 хвилин - 200 UAH 
На 1 год. - 300 UAH 
На 2 год. - 500 UAH 
більш ніж на 2-і години, але не 

пізніше 22:00. – 700 UAH 

На 30 хвилин - 150 UAH 
На 1 год. - 250 UAH 
На 2 год. - 400 UAH 
більш ніж на 2-і години, але не 

пізніше 22:00  - 600 UAH 

 

4 Обслуговування Депонента в рамках  
договору про обслуговування  рахунку в 

цінних паперах (відправка документів, , 

підготовка документів, обмін інформацією) 
-        підготовка документів  

- Рекомендований лист 

- кур'єрська пошта  

 
 

 

 
 

- 60 UAH 

- 15 UAH 
- 50  UAH  

 

 
 

 

 
 

- 20 UAH 

- 15 UAH 
- 50  UAH  

 

 

Обслуговування рахунків в цінних паперах інститутів спільного 

інвестування та пенсійних фондів 
 

 

№ 
 

Послуга 
 

Резиденти 
Умови 

стягнення 
1 Абонентська плата  

 

The subscription fee The subscription fee 

 

100 UAH За місяць 

2 Обслуговування депозитарного обліку  
цінних паперів 

 (від  сумарної  вартості пакету цінних 

паперів) 

0,002%  але не більше 1 000 UAH та не менше 100 UAH За місяць 

3 Обслуговування недержавних пенсійних 
фондів(НПФ) 

Згідно договору   

Обслуговування рахунків в цінних паперах відкритих емітентом  
 

 

№ 
 

Послуга 
 

 
Умови 

стягнення 
1 Відкриття рахунку в цінних паперах 

 
30 UAH За  кожного 

власника  

2 Первинне зарахування цінних паперів на 
рахунки у цінних паперах власникам  

 

 

0,03% від номінальної  вартості пакету ЦП , але не менше 30 UAH 
+ тариф    депозитарія 

За  кожного 
власника 

3 Надання першої виписки з рахунку в цінних 

паперах  

20 UAH  За  кожного 

власника 
4  Унесення змін до інформації про особу 

власника  

20 UAH Для власників,де 

сумарна номінальна 
вартість яких не 

перевищує 50 

неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян) 

5 Обслуговування депозитарного обліку  

цінних паперів 

 (від  сумарної  вартості пакету цінних 

паперів) 

0,002% від    загальної номінальної вартості цінних паперів, що 

зберігаються на рахунках власників цінних паперів, але не менше 

200грн та не більше 1000 грн 

 

За місяць 

6  Переведення прав на цінні папери з 
рахунку в цінних паперах власника 

відкритого емітентом  на рахунок в цінних 
паперах власника в обраній ним 

депозитарній установі з наступним 

закриттям рахунку   

0,03% від номінальної  вартості пакету ЦП , але не менше 30 UAH 
+ тариф    депозитарія 

За операцію 

7  Розірвання емітентом договору про 
відкриття/обслуговування рахунків у 

цінних паперах власників цінних паперів в 
односторонньому порядку  

1000 грн + 30 грн  за   списання прав на цінні папери з рахунків у 
цінних паперів за кожного власника  . 

 

 

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на 

підставі  п. 196.1.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.  



 

 


