
 

 

ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПАТ «БТА БАНК» 

 

N 

п/

п 

Послуги 
Вартість послуг для 

юридичної особи 

Вартість послуг для 

фізичної  особи 

Умови 

нарахування 

І Адміністративні операції 

1 Відкриття рахунку у ЦП 50 грн. 30 грн. За операцію 

2 
Абонентська плата за обслуговування 

рахунку в ЦП 
Встановлюється в угоді 

 

- 

 

Щомісячно (За 

повний і 

неповний кал. 

місяць) 

3 
Внесення змін до анкетних даних по 

рахунку у ЦП 
20 грн. 20 грн. За операцію 

4 Закриття рахунку у ЦП безкоштовно безкоштовно За операцію 

ІІ Облікові операції 

5 

Відповідальне зберігання ЦП на 

рахунку у ЦП (від номінальної 

вартості), 

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

0,003% від номін. вартості 

(min. 50,00грн., 

max. 500,00 грн.) 

0,002%   від номін. вартості 

(min. 20,00грн., 

max. 150,00 грн.) 
За місяць 

6 

Реєстрація/перереєстрація ЦП 

власника в номінальне утримання 

Депозитарної установи / Депозитарія 

/ нот. установи: 

- при необхідності проведення 

ідентифікації номінального 

утримувача в системі реєстру; 

- без проведення ідентифікації 

номінального утримувача в системі 

реєстру 

 

 

 

 

- 50 грн. 

 

 

- 30 грн. 

 

За операцію 

+ поштові 

витрати 

+нотаріальні 

послуги + тариф 

реєстратора 

За операцію 

 

7 

Зарахування/списання ЦП внаслідок 

знерухомлення на Депозитарну 

установу (Зберігача активів ІСІ) або 

матеріалізація цінних паперів 

 

160 грн. 

 

110 грн. 

За операцію 

 

8 

Зарахування/списання ЦП між 

депонентами однієї Депозитарної 

установи, 

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

0,02% від 

номін. вартості 

(min. 50,00 грн., 

max. 200,00 грн.) 

0,01% від 

номін. вартості 

(min. 20,00 грн., 

max. 100,00 грн.) 

 

За операцію 

9 

Зарахування/списання ЦП між 

депонентами різних Депозитарних 

установ, 

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

0,02% від 

номін. вартості 

(min. 100,00 грн., 

max. 300,00 грн.) 

0,01% від 

номін. вартості 

(min. 30,00 грн., 

max. 150,00 грн.) 

 

За операцію 

10 

Зарахування ЦП внаслідок 

переміщення з іншої Депозитарної 

установи 

30 грн. 20 грн. За операцію 

11 

Переміщення ЦП (між балансовими 

рахунками без переходу права 

власності) 

20 грн. 10 грн. За операцію 

12 
Переміщення ЦП(від одного 

номінального утримувача до іншого) 
160 грн. 110 грн. За операцію 

13 
Встановлення або зняття обмежень в 

обігу ЦП за ініціативою депонента 
50 грн. 30 грн. За операцію 

14 
Відміна операції за дорученням 

депонента 
50 грн. 30 грн. За операцію 

15 

Блокування та зберігання ЦП 

депонента ДУ-держави, емітентом 

яких є державні підприємства та 

акціонерні товариства, частка 

держави у яких становить 50 і більше 

відсотків, для отримання кредиту 

рефінансування або як предмету 

інших операцій з підтриманням 

ліквідності банків 

0,025% річних від номінальної вартості ЦП, що блокуються в 

якості застави, але не менше 370 грн. та не більше 3 500 грн.  

 

 

За місяць 

16 
Розблокування цінних паперів за 

розпорядженням НБУ 
20,00 

 

За операцію 

17 
Проведення операції за принципом 

«поставка проти оплати» 

0,02% від 

номін. вартості 

(min. 50,00 грн., max. 300,00 грн.) 

 

 

За операцію 



18 

Блокування/Розблокування цінних 

паперів щодо правочинів РЕПО, 

укладених на РЦ (поза біржею) 

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

150 - За договір 

19 

Блокування/Розблокування для 

правочинів РЕПО  

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

200 - За договір 

ІІІ Інформаційні операції 

20 

Формування виписки про стан 

рахунку/ обіг по рахунку у 

ЦП(формат Депозитарної установи) 

на вказану дату 

- після проведення операції 

- на вимогу Депонента 

 

 

 

- плата не стягується 

-  10 грн. 

 

 

 

За виписку 

21 
Надання довідки за рахунком у ЦП за 

запитом Депонента 
50 грн. За довідку 

22 
Направлення власникам іменних 

цінних паперів повідомлень емітента 
20 грн. За відправлення 

23 

Формування та/або надання виписок 

за цінними паперами до НБУ, їх 

обробка та перевірка для отримання 

Депозитарною установою або його 

Депонентом кредиту рефінансування 

(формат НБУ) 

70 грн. 

 
За виписку 

24 

Формування та/або надання 

облікового реєстру власників іменних 

ЦП за запитом реєстратора або 

емітента 

30 грн. За операцію 

25 
Надання виписки по закритому 

рахунку 
200 грн. За виписку 

26 
Надання інформації по закритому 

рахунку 
100 грн. За довідку 

ІV Послуги Емітентам 

27 

Відкриття рахунків у ЦП для 

акціонерів Емітента, який переводить 

випуск ЦП у бездокументарну форму 

існування 

2 грн. За рахунок 

28 

Відповідальне зберігання ЦП, які 

переведено у бездокументарну форму 

існування, до розблокування рахунку 

акціонером 

500,00 грн. +  5,00 грн. за кожен рахунок За місяць 

29 

Зарахування ЦП на рахунок 

акціонера при переведенні випуску 

ЦП у бездокументарну форму 

існування 

2 грн. За рахунок 

30 
Прийом реєстру від реєстратора та 

передача його на зберігання в НДУ 
200,00 грн. За операцію 

31 

Інформаційно-консультаційні 

послуги щодо переведення випуску 

ЦП у бездокументарну форму 

існування 

За додатковою угодою  

V. Розрахунково-клірингові операції 

32 

Зарахування/списання ЦП та 

грошових коштів на рахунок або з 

рахунку за договорами щодо цінних 

паперів, що укладаються на 

організаторі торгівлі, що 

використовують гарантовані 

розрахунки з попереднім 

резервуванням активів 

15 грн. + тариф Депозитарію За операцію 

33 

Зарахування/списання ЦП та 

грошових коштів на рахунок або з 

рахунку за договорами щодо цінних 

паперів, що укладаються на 

організаторі торгівлі, що 

використовують гарантовані 

розрахунки без попереднього 

резервування активів 

50 грн. + тариф Депозитарію За операцію 

34 

Блокування/розблокування 

зобов’язань по цінних паперах або 

грошових коштах на рахунку 

Депозитарної установи для 

забезпечення розрахунків за 

договорами щодо цінних паперів, які 

5 грн. За операцію 



укладаються на організаторах 

торгівлі 

VІ  Інші операції 

35 

 

Перерахування дивідендів, процентів 

власникам цінних паперів (від суми 

сплачених дивідендів), 

крім ОВДП (Розділ VII «Операції з 

ОВДП») 

0,5 % 

(min. 50,00 грн., 

max. 150,00 грн.) 

Від суми доходів 

36 
Участь в зборах акціонерів за 

дорученням Депонента 

За окремою угодою 

(нараховується ПДВ) 
 

37 

Абонентська плата за обслуговування 

рахунку в цінних паперах  внаслідок 

продовження операційного дня 

Депозитарної установи 

на 30 хвилин - 200 грн., 

на 1 годину - 300 грн., 

на 2 години - 400 грн., 

більше ніж на 2 години, але не пізніше 22.00 - 600 грн. 

Сплачує клієнт, за 

зверненням якого 
продовжується 

операційний день 

Депозитарної 
установи 

 

 

VII Операції з ОВДП 

38 

Відповідальне зберігання ЦП на 

рахунку у ЦП (від номінальної 

вартості) 

0,003% від  номін. вартості 

(min. 50,00грн., max. 300,00 грн.) 

 

За місяць 

39 

Зарахування/списання ЦП між 

депонентами однієї Депозитарної 

установи 

0,02% від номін. вартості 

(min. 50,00 грн., max. 100,00 грн.) 

 

За операцію 

40 

Зарахування/списання ЦП між 

депонентами різних Депозитарних 

установ 

0,02% від номін. вартості 

(min. 100,00 грн., max. 150,00 грн.) 

 

За операцію 

41 

Перерахування дивідендів, процентів 

власникам цінних паперів (від суми 

сплачених дивідендів) 

0,3% 

(min 50,00 грн., 

max. 200,00 грн.) 

Від суми доходів 

42 

Зарахування/списання ЦП на рахунок 

або з рахунку за договорами, що 

укладаються на організаторі торгівлі 

50 грн. За операцію 

43 

Блокування ЦП на рахунок за 

договорам, що укладаються на 

організаторі торгівлі 

50 грн. За операцію 

44 

Блокування/Розблокування ЦП щодо 

правочинів РЕПО, укладених на РЦ 

(поза біржею)/за участю ДУ 

150 - За договір 

45 

Блокування/Розблокування ЦП для 

правочинів РЕПО (з переходом права 

власності/без переходу права 

власності) 

200 - За договір 

Тарифи розраховані без урахувань ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом  оподаткування  ПДВ на підставі ст.196 п.196.1.1 

Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010. 

 


