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Тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи АТ «СКАЙ БАНК» емітенту 

 

№ п/п Назва послуги Вартість послуги, грн. 
Умови 

нарахування 

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 

1. 
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам 

іменних акцій Емітента: 
 

Одноразово 

(за один рахунок) 

1.1. 
При масовому відкритті рахунків в ЦП власникам при 

передачі реєстру від іншої депозитарної установи 
Входить в вартість зарахування 

1.2. При первинному відкритті рахунку 20,00 грн. 

2. 
Внесення змін до реквізитів рахунку в ЦП власника за 

розпорядженням Емітента 
50,00 грн. 

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

3. Зарахування іменних акцій Емітента на рахунки 

власників: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплачується 

одноразово 

3.1 
від 1 до 100 операцій 

10 грн. за операцію, але не менше 

500, 00 грн. 

3.2 
від 101 до 1000  операцій 

8,00 грн. за операцію, але не 

більше 5 000,00 грн. 

3.3 
від 1001 операцій 

5,00 грн. за операцію, але не 

більше 10 000,00 грн. 

4. 

Списання прав на ЦП власника на інший рахунок в ЦП 

цього власника в іншій ДУ (за розпорядженням 

Власника) 

100,00  

5. 

Переказ ЦП з рахунків в ЦП власників на підставі 

розпорядження Емітента (у разі розірвання договору) 

за 1 власника 

10,00 грн. за 1операц.,  min 

1000,00 грн., maх 10000,00 грн. 

6. Проведення операцій за наслідками успадкування 250,00 

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 

7. 
Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах 

Власника 
50,00  

ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ у  ЦП (депозитарний облік ЦП) 

8. 
Облік прав власності на іменні цінні папери Емітента 

на рахунках у цінних паперах власників: 
 

щомісячно 8.1 1-100 рахунків 300,00 

8.2 101-500 рахунків 500,00 

8.3 Понад  500 рахунків 700,00 

ОПЕРАЦІЇ З ОБЛІКОВИМ РЕЄСТРОМ 

9. 

Підготовка облікового реєстру акціонерів, які не 

уклали з ДУ договір про обслуговування рахунку в 

ЦП, для передачі іншій ДУ 

1000,00 за реєстр 

10. 

Надання реєстру власників іменних цінних паперів, 

якщо Депозитарна установа є особою, що отримала 

розпорядження від емітента про надання 

реєстру/переліку власників іменних ЦП: 

 

 

10.1 - у паперовому вигляді 300,00 грн. +1,5 грн. за 1 аркуш 

за один примірник 

реєстру/переліку 

власників іменних 

цінних паперів 

10.2 - у електронному вигляді 100,00 

за один примірник 

реєстру/переліку  

власників іменних 

цінних паперів 

ДОДАТКОВО 

11. 
Інші депозитарні операції які законодавством вiднесенi 

до депозитарної діяльності депозитарної установи. 
за додатковою угодою  

Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196 ПКУ №2755-VI від 

02.12.2010р. 

 

 


