
до Договору про обслуговування рахунку в ЦП 
 
 

Тарифи на послуги, які надаються Депозитарною установою ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" 
Введені в дію Наказом директора 

 №01 від 03.01.2017р. 
Тарифи для клієнтів торгового відділу ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" 

1. А)Обслуговування депонентів, які здійснюють операції за 
Договорами на брокерське обслуговування укладеними з 
ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"*: 
- відкриття рахунку в ЦП;  
- зберігання;  
- зарахування/списання ЦП (окрім операцій з ОВДП); 

 
360 грн. за рік для фізичних осіб  
800 грн. за рік для юридичних осіб  
 
 

Тарифи для клієнтів ІСІ під управлінням ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
2. Обслуговування депонентів, що є клієнтами ІСІ під 

управлінням ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"*: 
- відкриття рахунку в ЦП;  
- зберігання;  
- зарахування/списання ЦП 

 
 
безкоштовно 

Стандартні тарифи для клієнтів (депонентів) Депозитарної установи 
3. Відкриття рахунку юридичним особам 100 грн. 
4. Відкриття рахунку фізичним особам 50 грн. 
5. Реєстрація керуючого рахунком 50 грн. 
6. Закриття рахунку  Безкоштовно 
7. Внесення змін до анкети 50 грн. 
8. Відміна депозитарної операції за розпорядженням 

Депонента 
50 грн. + витрати на послуги Реєстратора, 
Депозитарію, інші витрати 

9. Абонентська плата для юридичних осіб (за місяць) 50 грн. 
10. Абонентська плата для фізичних осіб (за місяць) 20 грн. 
11. Зарахування або списання в межах Депозитарної установи 

(переказ) 
0,02% від номінальної вартості ЦП, але не менше 50 
грн. за операцію та не більше 250 грн. 

12. Зарахування або списання за межі Депозитарної установи 0,02% від номінальної вартості ЦП, але не менше 100 
грн. за операцію та не більше 500 грн. 

13. Зарахування зі свого рахунку в іншій Депозитарній 
установі 

30 грн. (за операцію) 

14. Знерухомлення ЦП на пред’явника 
 

За домовленістю  

15. Підготовка розпоряджень 50,00 грн. за документ 
16. Підготовка документів (анкети, довіреність та інше) 70,00 грн.  
17. Блокування, розблокування ЦП за договорами застави, та 

іншими договірними умова (за операцію) 
200 грн. (за операцію) 

18. Надання виписки про залишки: 
після проведення операції 
на вимогу Депонента 

надання виписки про обіг (надається тільки на вимогу 
Депонента) 

 
Безкоштовно 
20 грн. 
2 грн. за лист, але не менше 20 грн.  
 

19. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на 
позабіржовому ринку (ППП) 

50 грн. (за операцію) 

20. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на 
біржовому ринку (ППП) 

5 грн. (за операцію) 

21. Блокування/розблокування ЦП для торгів на біржі  
 

2 грн.  (за операцію) 

22. Підтвердження розрахунку вартості чистих активів ІСІ  
Обслуговування активів ІСІ (за місяць) 

200 грн. (за розрахунок) 
100 грн.  

23. Зберігання ЦП (за місяць) 
до 300 000 грн. 
до 1 000 000 грн. 
до 2 000 000 грн. 
до 5 000 000 грн. 

 
10 грн. 
20 грн. 
30 грн. 
50 грн. 



до 10 000 000 грн. 
більше 10 000 000 грн. 

100 грн. 
150 грн. 

24. Засвідчення підпису фізичної особи 30 грн. 
25. Зберігання ОВДП (за місяць) 0,008% від номінальної вартості,  

але не менше 50 грн.  
26. Зарахування/списання ОВДП 50 грн. (за операцію) 
27. Подовження операційного дня за одну годину  200 грн. + тариф Депозитарію 
28. Перерахування доходів за ЦП, погашення 0,5% від суми доходів, але не менше 20 грн. 
29. Переведення залишків на рахунки Депонента в інших 

Депозитарних установах 
0,025% від номінальної вартості ЦП, але не менше 
100 грн. (за операцію) 

30. Переказ/отримання ЦП через кореспондентські рахунки 
НДУ (без оплати) 
- ОЗДП України, корпоративні єврооблігації (LPN) ** 

 
75 грн. + 78 євро  

31. Зберігання ЦП, що обліковуються на кореспондентських 
рахунках НДУ 
- ОЗДП України, корпоративні єврооблігації (LPN) 

 
90грн.+ 0,018% від номінальної вартості  

32. Відмінені розпорядження за ОЗДП України (НДУ) 50 грн. + 50 євро    
33. Переказ ОЗДП України між клієнтами НДУ 50 грн. +20 євро 
34. Виплата доходів за ОЗДП, корпоративними 

єврооблігаціями (LPN) 
50 грн. +50 євро+витрати на переказ доходів 

 
* У випадку зберігання на рахунку також інших цінних паперів, оплата нараховується за стандартним тарифом. 
** Придбання резидентами України валютних цінностей потребує наявності індивідуальної ліцензії Національного 
Банку України. 
 
Депоненти фізичні особи, на рахунках в ЦП яких зберігаються виключно цінні папери емітента, з якими в 
Депозитарній установі укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах (дематеріалізованих випусків), 
абонентну плату (п.10) та Зберігання (п. 25) не сплачують. 
 
Переведення залишків на рахунки Депонента в інших Депозитарних установах здійснюється на умовах передплати. 
 
Послуги фізичним особам надаються на умовах передплати. 
 

Директор  
 
 
__________________                       І.П.Некрасова  
 

Депонент 
 
 
_________________         

 
М. П. 
 

Підпис 
М.П. 
 

 


