
 

ТАРИФИ  

на депозитарні послуги ТОВ «ФК «СОКРАТ» (код ЄДРПОУ 32109383) 

 

№ Вид послуги/операції 

Тариф 

(вартість) 

для ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ, 

(%, грн.) 

Тариф 

(вартість) 

для ФІЗИЧНОЇ 

ОСОБИ, 

(%, грн.) 

Умови 

нарахування 

Адміністративні операції 

1. Відкриття рахунку в цінних паперах 200,00 грн. 50,00 грн. за операцію 

2. Закриття рахунку в цінних паперах не тарифікується - 

3. 

Внесення змін до реквізитів рахунку в цінних 

паперах (за винятком зміни реквізитів ТОВ "ФК 

"Сократ" як керуючого рахунком) 

100,00 грн. 30,00 грн. за операцію 

Облікові операції 

4. 
Переказ цінних паперів між депонентами 

Депозитарної установи 

0,02%, але не 

менше 30,00 грн. та 

не більше 300,00 
грн. 

0,02%, але не 

менше 20,00 грн. та 

не більше 200,00 
грн. 

за операцію 

(від 

номінальної 

вартості 
цінних 

паперів) 

5. 
Зарахування, списання цінних паперів між 

депонентами різних депозитарних установ 

0,02 %, але не 

менше 50,00 грн. та 

не більше 500,00 

грн. 

0,02 %, але не 

менше 30,00 грн. та 

не більше 300,00 

грн. 

за операцію 

(від 

номінальної 

вартості 

цінних 

паперів) 

6. 
Зарахування цінних паперів з власного рахунку в 

іншій депозитарній установі 
не тарифікується - 

7. 
Списання цінних паперів на власний рахунок в 

іншій депозитарній установі 

0,02%, але не 

менше 100,00 грн. 

та не більше 500,00 
грн. 

0,02 %, але не 

менше 50,00 грн. та 

не більше 300,00 
грн. 

за операцію 

(від 

номінальної 

вартості 
цінних 

паперів) 

8. 

Списання цінних паперів, заблокованих в зв'язку з 

зупиненням обігу, на власний рахунок в іншій 

депозитарній установі 

25,00 грн. 5,00 грн. за операцію 

9. 

Блокування або розблокування цінних паперів на 

рахунку Депозитарної установи для забезпечення 

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів 

за принципом "поставка проти оплати" на 

біржовому ринку 

2,00 грн. 2,00 грн. за операцію 

10. 

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, 

які укладаються на біржовому ринку за принципом 

"поставка проти оплати" 

0,20 грн. 0,20 грн. за операцію 

11. 

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, 

які укладаються на позабіржовому ринку (за 

принципом "поставка проти оплати) 

0,04%, але не 

менше 200,00 грн. 

0,04% , але не 

менше 100,00 грн. 

від суми 

правочину 

Обслуговування рахунку в цінних паперах 

12. 

Депозитарний облік цінних паперів на рахунку (не 

заблокованих на організаторі торгівлі для 

розрахунків за правочинами) 

номінальною  

вартістю до 1000,00 

грн. - 10,00 грн., 

номінальною 

вартістю більше 

1000,00 грн. - 

0,002%, але не 

менше 50,00 грн. та 

не більше 500,00 

грн. 

номінальною  

вартістю до 1000,00 

грн. - 10,00 грн., 

номінальною 

вартістю більше 

1000,00 грн. - 

0,002%, але не 

менше 30,00 грн. та 

не більше 300,00 

грн. 

від 

номінальної 

вартості 

цінних паперів 

13. 

Депозитарний облік цінних паперів на рахунку 

(заблокованих на організаторі торгівлі для 

розрахунків за правочинами) 

не тарифікується - 

14. Депозитарний облік та будь-які інші операціїї згідно тарифів НДУ та 1000 грн. за повний або 



щодо цінних паперів, що мають будь-який префікс 

відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166, 

крім "UA" 

неповний 

місяць 

Інформаційні операції 

15. 
Надання виписки про операції (після проведення 
операції) та виписки  про стан рахунку у цінних 

паперах (на останній робочий день місяця) 

не тарифікується - 

16. 
Надання виписки про стан рахунку у цінних 

паперах за запитом Депонента 
100,00 грн. 50,00 за документ 

17. 
Надання виписки про операції на рахунку у цінних 

паперах за запитом депонента 

2,00 грн. за аркуш, 

але не менше 

100,00 грн. 

2,00 грн. за аркуш, 

але не менше 50,00 

грн. 

за аркуш 

Інші послуги 

18. 
Продовження операційного дня депозитарної 

установи 
1300,00 грн. 

за годину (в т. 

ч. неповну) 

19. 

Виплата доходу за результатами проведення 

корпоративних операцій емітента в готівковій 

формі 

1,5%, але не менше 

30,00 грн. 

1,5%, але не менше 

10,00 грн. 

від суми 

доходу (за 

кожного 

емітента) 

20. 

Виплата доходу за результатами проведення 

корпоративних операцій емітента в безготівковій 

формі 

30,00 грн. 10,00 грн. 
за кожного 

емітента 

21. Всі інші послуги, що не зазаначені  вище 
За домовленістю (шляхом підписання 

додаткової угоди) 
- 

 
Операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об’єктом оподаткування податком на додану 

вартість на підставі п. 196.1 cт. 196 Податкового Кодексу України. 

 

 

Тарифи затверджено Наказом № 16-ОД від 15.08.2017 р. 

Тарифи вступають в дію з 01.09.2017 р. 

 

 

 


