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Тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи АТ «СКАЙ БАНК»  

 

№ 

з/п 

Назва послуги Вартість послуги Умови 

нарахування 

  Фізичні особи Юридичні особи  

1. Адміністративні операції 

1.1 Відкриття рахунку в цінних паперах 100,00 грн. 200,00 грн.  за операцію 

1.2 Закриття рахунку в цінних паперах Входить в вартість відкриття рахунку 100,00 грн. за операцію 

1.3 Внесення змін до анкети Депонента 100,00 грн.   200,00 грн. за операцію 

2. Облікові операції 

2.1  
Списання/зарахування/переказ  прав за ЦП  (крім державних 

ЦП та облігацій місцевих позик) 

0,02% від номінальної вартості, але не менше 100 грн. 

 та не більш ніж  800 грн. 

0,02% від номінальної вартості, але не менше 200 грн. 

 та не більш ніж  1000 грн. 
за операцію 

2.2 
Зарахування або списання прав на державні ЦП та облігації 

місцевих позик укладених на фондовій біржі: 

0.01% але не менше ніж 200,00 грн., та не більше  

500,00грн.  

0.01% але не менше ніж 300,00 грн., та не більше  

1000,00 грн.  
за операцію 

2.3 
Зарахування або списання прав на державні ЦП та облігації 

місцевих позик укладених поза  фондовою біржою: 
400,00 500,00  

2.4 

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які 

укладаються на біржі (за принципом «поставка проти 

оплати») 

0,002% від номінальної вартості , але не менше 200,00 грн., та не більше 500,00 грн. 

за операцію 

2.5 
Зарахування прав за ЦП внаслідок переміщення ЦП від 

іншої ДУ  (за власним бажанням Депонента) 

Входить в вартість відкриття рахунку 
за операцію 

2.6 
Знерухомлення та зарахування прав за ЦП на пред`явника на 

рахунок  

                                                                                                за домовленістю сторін 

2.7 Операції блокування/розблокування цінних паперів 100,00  грн.  за операцію 

2.8 
Відміна облікової операції за розпорядженням 

власника/керуючого рахунку у ЦП 

100,00 грн 100,00 грн. 
за операцію 

3. Інформаційні операції 

3.1 Надання виписки з  рахунку  у ЦП:      

 3.2 - за наслідками операцій на рахунку у ЦП Входить в вартість операції за виписку 

   - за запитом Депонента 100,00 грн. за виписку 

3.3 Надання інформаційних довідок по рахунку в ЦП  200,00 грн. за довідку 

3.4 Надання довiдково-аналітичних матеріалів                                                                                               за домовленістю сторін 

3.5. Повідомлення про корпоративні дії емітента, зупинення 

обігу/відновлення обігу, скасування випуску, 

блокування/розблокування за рішенням НКЦПФР (за 

запитом Депонента) 

30,00 50,00 

4. Обслуговування рахунку в  ЦП 

4.1  

Облік прав на цінні папери (за умови наявності залишків на 

рахунку): 

              -корпоративні ЦП 

   

              -державні  ЦП та  облігації місцевих позик   

 

  

 

    безкоштовно  

 

0,002% від загальної номінальної вартості державних ЦП,  

але не менше ніж 200,00  

 

 

0,01% від загальної номінальної вартості  ЦП, але не 

менше ніж 500,00 та не більше  1500,00 грн.  

 

0,002% від загальної номінальної вартості державних 

ЦП, але не менше ніж 500,00  

щомісячно  



4.2 
Виплата доходів та коштів від погашення щодо державних 

ЦП 
0,02% від суми грошових коштів, але не менше ніж 200,00 

0,02% від суми грошових коштів, але не менше ніж 

250,00 

 

5. Інші операції 

5.1 
Засвідчення довіреності, виданої Депонентом, на право 

участі та голосування на загальних зборах  
200,00 грн. за операцію 

5.2. 

   Проведення операцій в межах депозитарної системи 

України після завершення операційного дня 

Депозитарної установи згідно замовлення 

Депонента  

Подвійний тариф від стандартної вартості операції +  

відшкодування вартості послуг відповідного депозитарію 

 на продовження операційної доби 

5.3. 

   Обслуговування міжнародних операцій  

(інформаційних, облікових та адміністративних 

операцій з цінними паперами, що обліковуються на 

рахунках Центрального депозитарію, відкритих в 

депозитарії іноземної держави або міжнародній 

депозитарно–кліринговій організації)  

 

Тариф Центрального депозитарію  

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/tarif/rates_du_part_2_from_01_08_2019.pdf  + 10% 

5.4. 
 Інші депозитарні операції, які законодавством віднесені до 

депозитарної діяльності ДУ 
за домовленістю сторін 

  

 

Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1.статті 196 Податкового Кодексу України  від  02.12.2010 р. 

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/tarif/rates_du_part_2_from_01_08_2019.pdf

