
 
 

Затверджено: 
№14-ОД від 25.11.2020 р. 

Генеральний директор 
 

О.А. Амітан__________________ 

 
 

Тарифи на депозитарні послуги для нерезидентів України Депозитарної установи ПрАТ “Альтана Капітал” /  
Tariffs for Custody services for non-residents Depository institution JSC “ALTANA CAPITAL” 

 
діють з 01/01/2021 

 

N з/п Послуги / services Вартість  / Tariff * 
(USD)  

 

Умови нарахування / 
Condition of payment ** 

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ / ADMINISTRATIVE OPERATIONS 

1 

Відкриття рахунку у цінних паперах 
(без допомоги у заповненні 
документів) / Opening of securities 
account (without assistance in filling in 
documents) 

200 USD 

 
За операцію / For the 

operation 

2 

Укладання договору про відкриття 
рахунку у цінних паперах внаслідок 
дематеріалізації акцій / The 
conclusion of the agreement about 
opening of a securities account as a 
result of dematerialization of shares 

100 USD 

 
 

За операцію / For the 
operation 

3 

Внесення змін до анкети Депонента 
(без допомоги у заповненні 
документів) / Changes to the 
questionnaire of the depositor (without 
assistance in filling in documents) 

 100 USD 
 

 
За операцію / For the 

operation 

4 
Закриття рахунку в цінних паперах / 
Closure of the securities account 

Безкоштовно / Free 
За операцію / For the 

operation 

5 Абонентська плата / Subscription fee Безкоштовно / Free 
За квартал / For the 

quarter 

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ / SAFEKEEPING AND TRANSACTIONS 

6 

Зарахування прав на цінні папери з 
власного рахунку від іншої 
депозитарної установи / Crediting of 
rights to securities on own account from 
another Depository institution 

20 USD 

 
 

За операцію / For the 
operation 

7 
Зарахування, переказ, списання прав 
на цінні папери / Enrollment, transfer, 
cancellation of rights to securities 

0,05%, але не менш 50 USD та не більш 200 USD/ 
0,05%, not less than 50 USD not more than 200 USD 

За операцію від 
номінальної вартості 

цінних паперів / For the 
operation of the nominal 
value of the securities 

8 

Обтяження прав на цінні папери 
зобов’язаннями/ відміна обтяжень за 
розпорядженням Депонента / 
Encumbrance of securities by 
obligations/ the lifting of restrictions by 
order of the depositor 

300 USD 
 

 
 

За операцію / For the 
operation 

9 
Відміна операцій за розпорядженням 
Депонента / Cancellation of operations 
on the order of the depositor 

50 USD 
 

За операцію / For the 
operation 

РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ / SETTLEMENT AND CLEARING OPERATIONS 

10 

Комісія за проведення розрахунків за 
принципом «поставки проти оплати», 
які укладаються на організаторах 
торгівлі з попереднім резервуванням 
активів / The Commission fee for 
settlements on the principle of "delivery 
versus payment", which lie on the trade 
organizers with advanced redundant 
assets 

10 USD  
 

 
 

За операцію / For the 
operation 

11 

Комісія за проведення розрахунків за 
принципом «поставки проти оплати», 
які укладаються на організаторах 
торгівлі без попереднього 
резервування активів / The 
Commission fee for settlements on the 
principle of "delivery versus payment", 
which lie on the trade organizers 
without reserving assets 

20 USD  
 

 
 
 

За операцію / For the 
operation 

12 

Комісія за проведення розрахунків за 
принципом «поставки проти оплати» 
(неорганізований ринок) / The 
Commission fee for settlements on the 
principle of "delivery versus payment" 
(unorganized market) 

300 USD  
 

 
 

За операцію / For the 
operation  

13 
Блокування/розблокування прав на 
цінні папери / Lock/unlock the rights to 
securities 

10 USD  
 

За операцію / For the 
operation 



ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ / THE RECORDING OF RIGHTS TO SECURITIES 

14 

Облік прав власності на цінні папери 
на рахунку у цінних паперах / The 
recording of rights to securities on the 
securities account 

 
до 50 млн. грн. - 150 USD  

від 50 млн. грн. до 500 млн. грн. – 300 USD 
від 500 млн. грн. і більше - 600 USD 

 
 to 50 million hryvnias – 150 USD 

from 50 million hryvnias to 500 million hryvnias - 300 USD 
from 500 million hryvnias and more than – 600 USD 

 

 
 

За квартал від 
номінальної вартості 

цінних паперів / For the 
quater of the nominal 
value of the securities 

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ / INFORMATION OPERATIONS 

15 

Надання виписки про операції з 
цінними паперами після проведення 
операції / The provision of the 
statement of operations with securities 
after surgery 

Безкоштовно / Free 

 
 

За виписку / For issuing 

16 

Надання виписки про стан рахунку в 
цінних паперах за запитом 
Депонента/ The provision of 
statements of account in securities on 
request of the depositor 

30 USD  
 

 
За виписку / For issuing 

17 

Надання виписки про операції з 
цінними паперами за запитом 
Депонента / The provision of the 
statement of operations with securities 
on request of the depositor 

30 USD  
 

 
За виписку / For issuing 

18 

Повідомлення Клієнта про 
корпоративні операції емітента / 
Client notification on the corporate 
operations of the Issuer 

30 USD 

 
За повідомлення / For 

the message 

19 
Надання інформаційних довідок / 
Providing information inquiries 

50 USD 
 

За довідку / For help 

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ / OTHER OPERATIONS  

20 

Перерахування з рахунку 
Депозитарної установи на рахунок 
Депонента грошових коштів за ЦП, 
що надійшли від Депозитарію / The 
transfer from the account of the 
Depository institution for the account of 
the depositor of funds for securities 
received by the Depositary 

 
 
 

50 USD  
 

 
 

Під час перерахування/ 
During the enumeration * 

21 

Продовження операційного дня 
Депозитарної установи за 
зверненням Депонента / Extending 
trading day of the Depository institution, 
at the request of the depositor 

100 USD  
 

 
 За кожні 60 хвилин 

продовження/ For every 
60 minutes extension * 

22 

Підготовка пакету документів для 
відкриття рахунку в цінних паперах / 
Preparation of package of documents 
required for opening of securities 
account 

100 USD 
 

 
За операцію / For the 

operation 

 
* Додатково сплачуються витрати Депозитарної установи на оплату послуг депозитарію, банку, нотаріальні та поштові витрати. / Extra: costs of 
Depository institution the services of the Depository, bank, notary and postage. 
 
** При оплаті послуг з інвестиційного рахунку нерезидента в національній валюті (гривня) застосовуються умови тарифікації юридичних осіб-
резидентів./ In case of paying for the services from a non-resident investment account in national currency (UAH) tariffs for legal entities – residents are used. 
 

Вартість депозитарних послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з ст.196 розділу V “Податкового кодексу України” від 23.12.2010 р. /  Services with securities 
are not liable to VAT in compliance with paragraph 196 article 5 Act of Ukraine “On value added tax” dated 23.12.2010. 


