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Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи ПРАТ “Альтана Капітал”  
 

діють з 01 січня 2021 року  
 

N з/п Послуги  Вартість  для фізичної особи  Вартість для юридичної  особи Умови 
нарахування 

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 

1 Відкриття рахунку в цінних паперах  1200 грн.   За операцію  

2 
Укладання договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах внаслідок 
дематеріалізації акцій 

600 грн.  
 

За операцію 

3 Внесення змін до анкети Депонента  400 грн. За операцію 

4 Закриття рахунку в цінних паперах Входить до вартості обслуговування За операцію 

5 Абонентська плата Входить до вартості обслуговування За квартал 

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

6 
Зарахування прав на цінні папери з 
власного рахунку від іншої депозитарної 
установи 

300 грн. 
 

 
За операцію 

7 
Зарахування, переказ, списання прав на 
цінні папери 

500 грн. *** 
 

За операцію  

8 
Обтяження прав на цінні папери 
зобов’язаннями / відміна обтяжень за 
розпорядженням Депонента 

1000 грн.  
 

За операцію 

9 
Відміна операцій за розпорядженням 
Депонента 

300 грн. 
 

За операцію 

10 

Облікові операції з управління рахунком у 
цінних паперах без розпорядження 
депонента (рішення суду, спадщина, сквіз-
аут тощо) 

300 грн.  

 
За операцію 

РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ 

11 

Комісія за проведення розрахунків за 
принципом «поставки проти оплати», які 
укладаються на організаторах торгівлі з 
попереднім резервуванням активів/без 
попереднього резервування активів 

Входить до вартості обслуговування 

 
За операцію  
від вартості 

договору 

12 
Комісія за проведення розрахунків за 
принципом «поставки проти оплати» 
(неорганізований ринок) 

0,03%, але не менш 1000 грн. * 
За операцію 
 від вартості 

договору  

13 
Блокування/розблокування прав на цінні 
папери  

100 грн. 
 

За операцію 

ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ 

14 
Облік прав власності на цінні папери на 
рахунку у цінних паперах 

Входить до вартості обслуговування 

А. номінальна вартість цінних паперів 
становить до 10 млн. грн. 

 – 2000 грн. 
 

В. номінальна вартість цінних паперів 
становить від 10 млн. грн. до 300 млн. грн. 

– 3000 грн. 
 

С. номінальна вартість цінних паперів 
становить 300 млн. грн. та більше  

– 4000 грн. 

 
 
 

За квартал 
 від номінальної 

вартості усіх 
цінних паперів на 

рахунку ** 

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 

15 
Надання виписки про операції з цінними 
паперами після проведення операції 

Входить до вартості обслуговування 
За виписку 

16 
Надання виписки про стан рахунку в цінних 
паперах/ про операції з цінними паперами 
за запитом Депонента 

200 грн.  
За виписку 

17 
Повідомлення Депонента про корпоративні 
операції емітента 

 Входить до вартості обслуговування 
За повідомлення 

18 Надання інформаційних довідок 500 грн.  За довідку 

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ  

19 
Виплата доходів за цінними паперами та 
грошових коштів від погашення цінних 
паперів, що надійшли від ЦД 

сума виплати становить до 500 грн. – входить до вартості обслуговування; 
від 500 грн. - 0,1% від грошової суми, але не менш 100 грн. та не більш 500 грн. 

Під час 
перерахування  

20 
Продовження операційного дня 
Депозитарної установи за зверненням 
Депонента 

 
2000 грн. * 

 За кожні 60 
хвилин 

продовження  

 
* Додатково сплачуються витрати Депозитарної установи на оплату послуг Центрального депозитарію та поштові витрати. 
 
** Тариф нараховується станом на останній операційний день кварталу (повний або неповний). При нульових залишках на рахунку в цінних паперах станом на 
останній операційний день кварталу, за умови обліку цінних паперів на рахунку впродовж кварталу, застосовується тариф діапазону «А». 
 
*** Термінове виконання розпорядження - подвійна тарифікація. Термінове виконання – це виконання розпоряження в день подання після 14-ї години. 

 
Вартість депозитарних послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з ст.196 розділу V “Податкового кодексу України” від 23.12.2010 р. 


