
  

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Протокол Правління ПАТ «ПФБ»  
№ 16 від «16» березня 2015 р.  

                                                
Додаток № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

ТАРИФИ  
на депозитарні послуги Депозитарної установи  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»  
                                                                            

НАЗВА ПОСЛУГИ/ТАРИФУ1 РЕЗЕДЕНТИ НЕРЕЗИДЕНТИ ТОРГОВЦІ СТРАХОВІ 
КОМПАНІЇ 

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ  
1.1. 
1.1.1 
1.1.2 

Відкриття рахунку в ЦП:  
   -  Юридичним особам                                               
   -  Фізичним особам 

 
50,00 грн. 
10,00 грн. 

 
20,00 дол. США 
2,00 дол. США 

 
30,00 грн. 

 
50,00 грн.  

1.2 
 
1.2.1 
1.2.2 

Внесення змін до анкети рахунку 
в ЦП:  
    -  Юридичним особам  
    -  Фізичним особам 

 
 

20,00 грн. 
10,00 грн. 

 
 

3,00 дол. США 
1,00 дол. США 

 
 

20,00 грн. 

 
 

20,00 грн 

1.3 Закриття рахунку у ЦП Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно 

2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ 
Від номінальної вартості ЦП, для ОВДП2 – від амортизаційної вартості 2.1 

 
 
2.1.1 
 
 
2.1.2 

Зарахування/списання цінних 
паперів/прав на цінні папери на/з 
рахунку в ЦП: 
- що приводить до зміни залишку 
на рахунку в ЦП у Депозитарії  
 
- в межах Депозитарної установи 

 
 

0,02%, мін. 30,00 грн., 
макс. 500,00 грн. 

 
0,01%, мін. 20,00 грн., 

макс. 400,00 грн. 

 
 

0,02%, мін. 5,00 дол. США 
макс 400,00 дол. США 

 
0,01%,мін. 5,00 дол.США, 
макс 200,00 дол. США 

 
 

0,015%, мін. 30,00 грн. 
макс. 750,00 грн. 

 
0,01%, мін. 20,00 грн. 

макс. 350,00 грн. 

 
 
0,02%, мін.30,00 грн. 

макс. 1000,00 грн. 
 

0,01%, мін. 20,00 грн. 
макс. 350,00 грн. 

2.2. 
 
 

Блокування/розблокування ЦП 
за розпорядженням депонента 

 
50,00 грн.  

 

 
50,00 грн.  

 

 
50,00 грн. 

 
50,00 грн.  

2.3 Безумовні операції  Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно 

3. РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ (ПОСТАВКА ПРОТИ ОПЛАТИ) 
Від вартості договору 3.1 Зарахування/списання прав на 

цінні папери на підставі 
договорів, укладених на 
організаторах торгівлі (за один 
договір):  

0,007%,  
мін. 20,00 грн.  

макс 100,00 грн. 

0,007%,  
мін. 20,00 грн.  

макс 100,00 грн.. 

0,007%,  
мін. 20,00 грн.  

макс 100,00 грн. 

0,007%,  
мін. 20,00 грн.  

макс 100,00 грн. 

3.1.2 Зарахування/списання прав на 
цінні папери на підставі 
договорів, укладених на 
неорганізованому ринку (за один 
договір):  

0,02%, 
мін.  100,00 грн.  
макс. 150,00 грн. 

0,02%, 
 мін.  100,00 грн.  
макс. 150,00 грн. 

0,02%, 
мін.  100,00 грн.  
макс. 150,00 грн. 

0,02%, 
 мін.  100,00 грн.  
макс. 150,00 грн. 

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 
За одну виписку, довідку 4.1 

 
4.1.1 
4.1.2 

Видача виписок, довідок за 
запитом Депонента:  
- про стан рахунку 
- про рух ЦП по рахунку  

 
10,00 грн.  
20,00 грн. 

 
50,00 грн.  

100,00 грн. 

 
10,00 грн. 
20,00 грн. 

 
10,00 грн. 
20,00 грн. 

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
За умови зберігання ЦП на рахунку хоча б один день в місяць.  

Від номінальної вартості ЦП, для ОВДП2– від амортизаційної вартості, для документарних ЦП (що не переведені 
в бездокументарну форму)– безкоштовно. 

5.1 
 
 

5.1.1 
 

5.1.2 

Депозитарний облік прав на ЦП, 
зарахованих на рахунок у ЦП: 
 
- юридичної особи 
 
- фізичної особи  

0,005%, мін.50,00 грн. 
макс. 1000,00 грн.  

0,005%, мін. 5,00 грн. 
макс. 500,00 грн. 

0,005%, мін 10,00 дол.США, 
 макс. 200,00 дол. США 

0,005%, мін. 5,00 дол. США,  
макс. 100,00 дол. США 

 
0,003%, мін. 10,00 грн.  

 
0,003%, мін. 10,00 грн. 

За умови зберігання ЦП на рахунку хоча б один день в місяць,  не нараховується при нульових залишках на 
рахунку в ЦП 

5.2 
 

5.2.1 
5.2.2 

Абонентська плата за 
обслуговування рахунку у ЦП:  
-  Юридичним особам  
-  Фізичним особам  

50,00 грн.  
5,00 грн. 

20,00 дол. США 
2,00 дол США 

 
30,00 грн. 

 
50,00 грн.  

6. ІНШІ ПОСЛУГИ 
Від перерахованої суми за місяць, крім ОВДП2 6.1. Перерахування доходів за 

цінними паперами Депонента  0,5%, мін. 50,00 грн., 
макс. 200,00 грн. 

0,5%, мін. 50,00 грн.,  
макс. 200,00 грн. 

0,5%, мін. 50,00 грн., 
макс. 200,00 грн. 

0,5% , мін. 50,00 грн., 
макс. 200,00 грн. 

6.2. Участь в зборах акціонерів за 
дорученням Депонента 

За окремою угодою За окремою  
угодою 

За окремою  
угодою 

За окремою  
угодою 

6.3 Пересилка документів 
(інформація від НКЦПФР, 
емітента, інші повідомлення) 

Сума фактичних витрат  
+ 2,00 грн.  

Сума фактичних витрат  
+ 2,00 грн. 

Сума фактичних витрат 
 + 2,00 грн. 

Сума фактичних витрат  
+ 2,00 грн. 

6.4 Подовження операційного дня 
Депозитарної установи 

100,00 грн.  
+ тариф Депозитарію 

100,00 грн.  
+ тариф  Депозитарію 

100,00 грн.  
+ тариф Депозитарію 

100,00 грн.  
+ тариф Депозитарію 

6.5 Відміна операцій за 
розпорядженням депонента: 

 
10,00 грн. 

 
10,00 грн. 

 
10,00 грн. 

 
10,00 грн. 



  

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕМІТЕНТА НА РАХУНКАХ У ЦП ВЛАСНИКІВ 
7.1 Масове відкриття рахунків у 

цінних паперах, згідно 
наданого реєстру (за одну 
операцію) 

                                                    Кількість депонентів до 100 рахунків – 10,00 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 101 до 500 рахунків – 5,00 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 501 до 1000 рахунків – 2,50 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 1001 до 5000 – 1,00 грн. 
                                                    Понад 5000 депонентів – за додатковою угодою 

7.1.1 Зарахування цінних паперів на 
рахунок власників (за одну 
операцію) 

                                                    Кількість депонентів до 100 рахунків – 15,00 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 101 до 500 рахунків – 10,00 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 501 до 1000 рахунків – 5,00 грн. 
                                                    Кількість депонентів від 1000 до 5000 – 2,50 грн. 
                                                    Понад 5000 депонентів – за додатковою угодою 

7.1.2 
 

Надання першої виписки з 
рахунку власника  

Входить у вартість відкриття рахунку 
 

Від  загальної номінальної вартості ЦП 7.2.1 Депозитарний облік прав на 
цінні папери на рахунках  
акціонерів, відкритих 
Емітентом для своїх 
акціонерів до моменту їх 
персонального звернення до 
депозитарної установи  

 
0,005%, мін. 50,00 грн., 
макс. 1000,00 грн. 
 

 
0,005%, мін 10,00 дол. США 
макс. 200,00 дол. США 

 

 
0,003%, мін. 100,00 грн. 

макс.500,00 грн. 
 

 
0,003%, мін. 100,00 грн. 

макс.500,00 грн. 

Від кількості депонентів: 7.2.2 Безумовні операції з 
обслуговування рахунком у 
цінних паперів 

До 100 рах. - 10,00 грн. 
Більше 100 рах.–5,00 
грн., але не більше 
1000,00 грн. 

До 100 рах. - 15,00 грн. 
Більше 100 рах.–10,00 грн., 
але не більше 1500,00 грн. 

До 100 рах. - 5,00 грн. 
Більше 100 рах.–10,00 
грн., але не більше 500,00 
грн. 

До 100 рах. - 5,00 грн. 
Більше 100 рах.–10,00 грн., 
але не більше 500,00 грн. 

Стосується власників іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна ном. 
вартість яких  не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

7.2.3 Внесення змін до інформації 
про особу власника 

20,00 грн. 
1Тарифи розраховані за кожну операцію окремо без врахування ПДВ.  
2 ОВДП - облігації внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість. 
Вартість послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно ст.196 розділ V «Податкового кодексу України» від 23.10.2010 р.  
Вартість послуг включається в щомісячний рахунок для Депонента, якщо інше не передбачено умовами договору обслуговування рахунку в цінних паперах.   
Все що не передбачено даними тарифами сплачується за додатковою угодою сторін.  
 
 
 

СТОРОНА 1.  ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» 

 

СТОРОНА 2.  ДЕПОНЕНТ 
 

 
 
Керівник 
 
___________________П.І.П. 
           Підпис 
 
М.П. 
 

 
 
ПОСАДА  
 
____________________ П.І.П. 
         Підпис  
 
  М.П.                                 
 

 
 


