Додаток до наказу
№ 20-р від 22.09.2021 р.
Перелік та вартість послуг депозитарної установи
ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»,
що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам
(діють з 01.10.2021 р.)
Розділ XIII. Перелік та вартість послуг Депозитарної установи, що надаються власникам
цінних паперів та/або емітентам
1. Тарифи для фізичних осіб
№ п/п

Найменування послуги

Вартість послуги

Умови нарахування

1.1. Адміністративні операції (для фізичних осіб)
1.1.1.

Відкриття рахунку у цінних паперах

500 грн.

За операцію

1.1.2.

Відкриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи –
підприємця)

600 грн.

За операцію

1.1.3.

Закриття рахунку у цінних паперах

100 грн.

За операцію

1.1.4.

Закриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи –
підприємця)

200 грн.

За операцію

1.1.5.

Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

300 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
200 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
200 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
300 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

1.2. Облікові операції (для фізичних осіб)
Блокування, розблокування прав на цінні папери
1.2.1.
Переказ прав на цінні папери
1.2.2.
Зарахування, списання прав на цінні папери
1.2.3.

1.2.4.

Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента
на рахунок у цінних паперах заявника публічної
безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників
акцій емітента відповідно до статті 652 Закону України «Про
акціонерні товариства»

5000 грн.

1.2.5

Відміна облікової операції за розпорядженням власника
цінних паперів

100 грн.

1.3. Інформаційні операції (для фізичних осіб)

1.3.1.

Надання виписки з рахунку у цінних паперах за
розпорядженням власника цінних паперів:
•
про стан рахунку у цінних паперах
•
про операції з цінними паперами

150 грн.
150 грн.

За виписку
За аркуш

1.3.2.

Надання інформаційних довідок

150 грн.

За довідку

1.4. Інші операції (для фізичних осіб)
1.4.1.

Облік прав на цінні папери

1.4.2.

Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
паперах на картці зразків підписів

Безкоштовно
250 грн.

За одне засвідчення

1.4.3.

Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних
паперах на картці зразків підписів з виїздом працівників
Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної
домовленості (без урахування вартості проїзду)

500 грн.

За одне засвідчення

1.4.4.

Посвідчення довіреностей на право участі та голосування
на загальних зборах акціонерного товариства

400 грн.

За одне посвідчення

1.4.5.

Перерахування отриманих від Центрального депозитарію
грошових коштів на банківський рахунок особи (при
здійсненні емітентом виплати дивідендів (доходів) за
цінними паперами)

0,02% від суми
грошових коштів, не
менше 50 грн. та не
більше 2000 грн.

За одне перерахування

1.4.6.

Продовження операційного дня Депозитарної установи за
зверненням власника цінних паперів

500 грн.

За кожні 30 хвилин продовження

1.4.7.

Видача копій документів за запитом власника цінних
паперів

20 грн.

За аркуш

1.4.8.

Оформлення бланків документів для обслуговування
рахунку у цінних паперах

200 грн.

За пакет

1.4.9.

Оформлення бланків документів для обслуговування
рахунку у цінних паперах з виїздом працівника
Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної
домовленості (без урахування вартості проїзду)

500 грн.

За пакет

1.4.10.

Відправлення документів поштою (виписок з рахунку у
цінних паперах, інформаційних довідок, бланків документів,
повторне поштове відправлення кореспонденції тощо)

50 грн.

За одне відправлення

1.4.11.

Термінове виконання операції

1.4.12.

Надання послуг щодо отримання виписки/інформаційної
довідки про стан рахунку у цінних паперах власника та/або
інформаційної довідки щодо суми коштів, що зберігаються
в уповноваженого на зберігання, а також щодо
переведення цих коштів та/або прав на цінні папери на
рахунок власника в депозитарній установі

Подвійний тариф

1.4.13.

Забезпечення участі акціонера в загальних зборах
акціонерів, що проводяться дистанційно

500 грн.

За обробку одного бюлетеня для
голосування

1.4.14.

Засвідчення бюлетеня для голосування на загальних
зборах акціонерів, що проводяться дистанційно

250 грн.

За одне засвідчення

700 грн.

Якщо умовами договору про
обслуговування рахунку в цінних
паперах передбачено надання цих
послуг

2. Тарифи для юридичних осіб
№ п/п

Найменування послуги

Вартість послуги

Умови нарахування

2.1. Адміністративні операції (для юридичних осіб)
2.1.1.

Відкриття рахунку у цінних паперах

700 грн.

За операцію

2.1.2.

Закриття рахунку у цінних паперах

200 грн.

За операцію

2.1.3.

Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

300 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
200 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
200 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

0,2% від номінальної
вартості, не менше
300 грн. та не більше
2000 грн.

За операцію

2.2. Облікові операції (для юридичних осіб)
Блокування, розблокування прав на цінні папери
2.2.1.
Переказ прав на цінні папери
2.2.2.
Зарахування, списання прав на цінні папери
2.2.3.

2.2.4.

Переведення (зарахування/переказ) прав на акції
емітента на рахунок у цінних паперах заявника публічної
безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх
власників акцій емітента відповідно до статті 652 Закону
України «Про акціонерні товариства»

5000 грн.

2.2.5.

Відміна облікової операції за розпорядженням власника
цінних паперів

100 грн.

2.3. Інформаційні операції (для юридичних осіб)

2.3.1.

Надання виписки з рахунку у цінних паперах за
розпорядженням власника цінних паперів:
•
про стан рахунку у цінних паперах
•
про операції з цінними паперами

150 грн.
150 грн.

За виписку
За аркуш

2.3.2.

Надання інформаційних довідок

150 грн.

За довідку

до 5000 грн. -200 грн.
до 100 000 - 300 грн.
до 1 000 000 – 400
грн.
до 5 000 000 – 800
грн.
більш 5 000 000 –
2000 грн.

За повний чи неповний місяць на кінець
місяця
(від номінальної вартості по кожному
емітенту окремо)

2.4. Інші операції (для юридичних осіб)
Облік прав на цінні папери

2.4.1.

2.4.2.

Перерахування отриманих від Центрального депозитарію
грошових коштів на банківський рахунок особи (при
здійсненні емітентом виплати дивідендів (доходів) за
цінними паперами)

0,02% від суми
грошових коштів, не
менше 50 грн. та не
більше 2000 грн.

За одне перерахування

2.4.3.

Продовження операційного дня Депозитарної установи за
зверненням власника цінних паперів

500 грн.

За кожні 30 хвилин продовження

2.4.4.

Видача копій документів за запитом власника цінних
паперів

20 грн.

За аркуш

2.4.5.

Оформлення бланків документів для обслуговування
рахунку у цінних паперах

300 грн.

За пакет

2.4.6.

Відправлення документів поштою (виписок з рахунку у
цінних паперах, інформаційних довідок, бланків
документів, повторне поштове відправлення
кореспонденції тощо)

50 грн.

За одне відправлення

2.4.7.

Термінове виконання операції

2.4.8.

Надання послуг щодо отримання виписки/інформаційної
довідки про стан рахунку у цінних паперах власника
та/або інформаційної довідки щодо суми коштів, що
зберігаються в уповноваженого на зберігання, а також
щодо переведення цих коштів та/або прав на цінні
папери на рахунок власника в Депозитарній установі

2.4.9.

Забезпечення участі акціонера в загальних зборах
акціонерів, що проводяться дистанційно

500 грн.

За обробку одного бюлетеня для
голосування

2.4.10.

Засвідчення бюлетеня для голосування на загальних
зборах акціонерів, що проводяться дистанційно

400 грн.

За одне засвідчення

3. Тарифи для емітентів

Подвійний тариф

900 грн.

Якщо умовами договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах
передбачено надання цих послуг

№ п/п

Найменування
послуги

Вартість послуги

Умови нарахування

3.1. Депозитарні операції при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування на підставі договору про
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною установою
3.1.1.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних
паперів відповідно до реєстру власників/інформаційної
довідки

3.1.2.

Зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних
паперах
власників
відповідно
до
реєстру
власників/інформаційної довідки

2 грн.

Разова оплата за 1 рахунок,
але не менше 500 грн.

3.2. Депозитарні операції при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної
установи на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного між емітентом та Депозитарною
установою
3.2.1.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних
паперів відповідно до облікового реєстру власників цінних
паперів

3.2.2.

Зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних
паперах власників відповідно до облікового реєстру
власників цінних паперів

2 грн.

Разова оплата за 1 рахунок,
але не менше 500 грн.

3.3. Депозитарні операції для забезпечення обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів емітента, створеного шляхом
виділу з іншого акціонерного товариства
3.3.1.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних
паперів емітента відповідно до інформації про власників
акціонерного товариства, з якого здійснений виділ

3.3.2.

Зарахування прав на цінні папери емітента на рахунки у
цінних паперах власників у кількості, яка визначається як
добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість
акцій випуску акціонерного товариства, з якого здійснений
виділ

2 грн.

Разова оплата за 1 рахунок,
але не менше 500 грн.

3.4. Обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до укладення власником із Депозитарною установою договору про
відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито
рахунок
3.4.1.

Депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був
переведений у бездокументарну форму існування,
на рахунках в цінних паперах власників

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

За домовленістю з емітентом

Щомісячно

Надання першої виписки з рахунку в цінних
паперах власника

150 грн.

За 1 виписку

Унесення змін до інформації про особу власника
цінних паперів (крім держави та тільки стосовно
власників іменних цінних паперів, що були
переведені у бездокументарну форму, сумарна
номінальна вартість яких не перевищує 50
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

300 грн.

За 1 операцію

0,2% від номінальної вартості, не
менше 400 грн. та не більше
2000 грн.

За 1 операцію

0,2% від номінальної вартості, не
менше 400 грн. та не більше
2000 грн.

За 1 операцію

Безумовні операції з управління рахунком у цінних
паперах

3.4.5.

Переведення прав на цінні папери з рахунку в
цінних паперах власника, відкритого за договором з
Емітентом, на рахунок в цінних паперах цього ж
власника в обраній ним депозитарній установі

3.4.6.

Закриття рахунків у цінних паперах власників

100 грн.

За 1 операцію

3.4.7.

Підготовка відповідей на письмові запити стосовно
рахунків в цінних паперах власників, відкритих за
договором з Емітентом

100 грн.

За 1 відповідь

3.4.8.

Оформлення бланків документів для
обслуговування рахунку у цінних паперах власника

100 грн.

За 1 особу

Відправлення кореспонденції поштою (листів,
виписок з рахунків у цінних паперах, бланків
документів, повторне поштове відправлення
кореспонденції тощо)

50 грн.

За 1 відправлення

3.4.9.

Складання і надання облікового реєстру власників
цінних паперів за розпорядженням Центрального
депозитарію

Не тарифікується

Складання переліку власників цінних паперів
емітента, рахунки яких обслуговуються
Депозитарною установою на підставі договору з
емітентом:
• у паперовій формі
3.4.10.

• в електронному вигляді на CD-диску

200 грн. + 0,07 грн. за 1
власника, але не менше 400 грн.
та не більше 3000 грн. + вартість
послуги ПАТ «НДУ» з
формування масиву даних

За 1 примірник переліку

200 грн. + вартість послуги ПАТ
«НДУ» з формування масиву
даних

3.5. Передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до нової депозитарної установи у випадку розірвання з
емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів
Складання облікового реєстру власників, рахунки в
цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною
установою відповідно до договору з емітентом:
3.5.1.

• у паперовій формі
• в електронному вигляді

2 грн. за 1 лист, але не менше
300 грн.
300 грн.

За 1 примірник реєстру

3.5.2.

Списання прав на цінні папери з рахунків у цінних
паперах власників згідно з обліковим реєстром
власників

150 грн.

За 1 операцію

3.5.3.

Закриття рахунків у цінних паперах власників
внаслідок списання прав на цінні папери з рахунків
у цінних паперах власників згідно з обліковим
реєстром власників

100 грн.

За 1 операцію

3.5.4.

Копіювання у паперовій формі документів, що були
підставою для обтяження цінних паперів власників
зобов'язаннями

0,50 грн.

За 1 аркуш

3.6. Послуги на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між емітентом та Депозитарною
установою
Надання емітенту реєстру власників іменних цінних
паперів:
• у паперовій формі

3.6.1.

3.6.2.

200 грн. + 0,07 грн. за
1 власника, але не менше 300
грн. та не більше 3000 грн.

• в електронному вигляді на CD-диску

200 грн.

Надання емітенту довідки/інформаційної довідки за
реєстром власників іменних цінних паперів у
паперовій формі (в форматі Центрального
депозитарію цінних паперів)

200 грн.

За 1 примірник реєстру

За 1 примірник довідки

3.7. Інші послуги
3.7.1.

Формування, друк та передача до об’єкту
поштового зв’язку АТ «Укрпошта»
(непріоритетних) поштових повідомлень
емітента:
У межах України:
простий лист (масою до 50 г включно, із
текстом повідомлення не більш ніж на
двох аркушах формату А4)*
• інші види відправлень
До іноземних держав:
• простий лист (масою до 50 г включно,
із текстом повідомлення не більш ніж на
двох аркушах формату А4)*
• інші види відправлень

3.7.2.

17,75 грн.

Не менше 2000,00 грн.

За домовленістю з
емітентом

* за кожний додатковий (більше двох) аркуш
формату А4 тексту повідомлення вартість
послуги збільшується на 1,00 грн. за
1 повідомлення

84,25 грн.
За домовленістю з
емітентом

Надання реєстрів рекомендованих
відправлень або їх належним чином
засвідчених копій

2,00 грн.

Термінове виконання робіт (послуг)

Подвійний тариф

Виконання функцій реєстраційної комісії та лічильної
комісії при проведенні загальних зборів емітента

За 1 лист, але не менше 200,00 грн.
-

За домовленістю з
емітентом

Формування та надання інформаційних довідок:

3.7.3.

• про акціонерів-нерезидентів емітента (фізичних
та/або юридичних осіб) для підготовки статистичної
звітності 10-ЗЕЗ

350 грн.

• про акціонерів-нерезидентів, яким належить 10 та
більш відсотків у статутному капіталі емітента, для
підготовки статистичної звітності 10-ЗЕЗ

250 грн.

• про акціонерів, яким належить 5 та більш відсотків у
статутному капіталі емітента

150 грн.

• про акціонерів, яким належить 10 та більш відсотків
у статутному капіталі емітента

150 грн.

• про розподіл статутного капіталу емітента між
акціонерами – фізичними та юридичними особами

250 грн.

• щодо наявності (відсутності) державної частки у
статутному капіталі емітента

50 грн.

• щодо володіння посадовими особами простими
іменними акціями емітента

150 грн.

• про власників цінних паперів емітента згідно
доручення емітента

150 грн.

3.7.4.

Консультування з питань обігу цінних паперів та обліку
прав власності на них

За домовленістю з
емітентом

3.7.5.

Управління рахунком емітента у Центральному
депозитарії

За домовленістю з
емітентом

3.7.6.

Інші послуги, надання яких Депозитарною установою
передбачено законодавством

За домовленістю з
емітентом

3.7.7.

Термінове виконання послуг

За 1 відповідь

Подвійний тариф

3.7.8. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами у грошових коштах власникам цінних паперів емітента, рахунки в цінних паперах
яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників,
укладеного між емітентом та Депозитарною установою
Перерахування грошових
коштів на банківські
рахунки власників цінних
паперів

40 грн.*N,
N – кількість власників цінних
паперів

З урахуванням витрат на оплату
банківських послуг

Перерахування грошових
коштів поштовими
переказами на адреси
власників цінних паперів

40 грн.*N,
N – кількість власників цінних
паперів

Без урахуванням витрат на оплату
послуг АТ «Укрпошта»

Видача довідки про
невиплачені доходи за
цінними паперами
власника цінних паперів
на запит особи, яка
відповідно до
встановленої законом
компетенції має право на
отримання такої
інформації (для
оформлення спадщини,
прийняття рішення суду
тощо)

40 грн.

За 1 довідку

Складання переліку
власників цінних паперів
Емітента, яким протягом
строку дії Договору не
було здійснено виплату
дивідендів,
в електронному вигляді
на CD-диску

0,10 грн. за 1 власника, але не
менше 100 грн. та не більше 1000
грн.

За 1 примірник переліку

3.7.9.

Розблокування акцій із
збереженим режимом
обтяження
зобов’язаннями, який був
до їх переведення у
бездокументарну форму
накладений
реєстроутримувачем на
підставі свідоцтв про
смерть акціонерів, на
рахунках власників
цінних паперів емітента,
які обслуговуються
Депозитарною установою
на підставі договору про
відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
власників, укладеного
між емітентом та
Депозитарною установою

70 грн.

За 1 операцію

3.7.10.

Закриття рахунків у
цінних паперах
власників, які
обслуговуються на
підставі договору з
емітентом, після
списання з них прав на
цінні папери внаслідок:
- анулювання цінних
паперів, реєстрація
випуску яких скасована
НКЦПФР;
- переведення з рахунків
у цінних паперах
власників на рахунок у
цінних паперах заявника
публічної безвідкличної
вимоги про придбання
акцій у всіх власників
акцій емітента відповідно
до статті 652 Закону
України «Про акціонерні
товариства».

2 грн.

За 1 операцію, але не менше 200 грн.

3.7.11.

Направлення
повідомлень емітента
акціонерам, рахунки в
цінних паперах яких
обслуговуються
Депозитарною установою
на підставі договору з
емітентом, шляхом
надсилання електронних
листів з адреси
електронної пошти
Депозитарної установи
на адреси електронної
пошти акціонерів

10 грн.*N,
N – кількість акціонерів

За 1 повідомлення, але не менше 200
грн.

Вартість послуг Депозитарної установи для емітентів може бути змінена за згодою сторін відповідного договору, укладеного між
емітентом та Депозитарною установою (договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договору про надання
реєстру власників іменних цінних паперів або іншого договору) на умовах, визначених сторонами у договорі або додатковій угоді до договору.
Наведені послуги Депозитарної установи не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України.
При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій (Центрального депозитарію, нотаріусів, поштових установ та інших)
при виконанні цих послуг, Депозитарна установа може включити до рахунку-фактури вартість послуг цих організацій.

Директор

Л.М. Прасолова

