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Тарифи на здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи 

(для Депонентів ЮО) 
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" ЄДРПОУ 32109383 

№ 

з/п Назва послуги Юридична особа Умови нарахування 

  Тариф (%, грн.) 

Адміністративні операції 

1. Відкриття рахунку у цінних паперах 50 грн.* за опер. 

2. Закриття рахунку у цінних паперах безкоштовно за опер. 

3. Внесення змін до анкети депонента 20 грн. за опер. 

4. Абонентська плата  0 грн. за місяць 

5. Абонентська плата за умові відсутності активів (ЦП) 

на рахунку в ЦП Депонента 

50 грн. за повний або не повний 

місяць 

Облікові операції 

6. Зарахування, списання, переказ ЦП між 

депонентами Депозитарної установи 

0,025%, не менш 40 грн. та не більш 200 грн. від номін. вартості 

7. Зарахування, списання, переказ між депонентами 

різних Депозитарних установ  

0,025 % не менш 50 грн. та не більш 300 грн. від номін. вартості 

8. Зарахування власних активів (ЦП)  Депонента з 

рахунку інших Депозитарних установ 

безкоштовно за опер. 

9. Списання з рахунку депонента останнього пакету 

цінних паперів  

80 грн. за опер. 

10. Врегулювання угод за принципом «поставки проти 

оплати» 

0,03%  

не менш 200 грн. та не більш 1500 грн. 

від номін. вартості 

11. Обмеження  в обігу ЦП 100 грн. за опер. 

12. Відміна обмежень в обігу ЦП 200 грн. за опер. 

13. Відміна операції за розпорядженням Депонента 20 грн. за опер. 

Інформаційні операції 

14. Підготовка пакету документів на відкриття 

рахунку в цінних паперах 

60 грн.** за пакет 

15. Надання виписок про стан рахунку ЦП за запитом 

депонента 

10 грн. за док. 

16. Надання виписок про обіг ЦП на рахунку за 

запитом депонента 

20 грн. за док. 

17. Надання виписок про стан рахунку ЦП внаслідок 

проведення облікової операції 

безкоштовно за док. 

18. Надання виписок про стан рахунку ЦП, про обіг на 

рахунку в ЦП на кінець місяця 

безкоштовно за док. 

Зберігання ЦП 

19. Депозитарний облік  ЦП на рахунку у ЦП 0,002 % не менш 50 грн. та не більш 250 грн. за повний або не 

повний місяць 

20. Зберігання документарних ЦП та їх сертифікатів За домовленістю за міс. 

Інші послуги 

21. Продовження операційного дня Депозитарної 

установи 

на 30 хв. – 200 грн.  на 1-у год.– 300  грн. 

2-і год. – 400 грн., більше ніж 2-і години, 

але не пізніше 22.00 – 600 грн. 

за опер. 

22 Обслуговування депонента на ринку заявок 100 грн. щомісяця 

23. Призупинення виконання операцій по рахунку у ЦП 

депонента у випадку невиконання або несвоєчасного 

виконання депонентом зобов’язань щодо оплату 
послуг Депозитарної установи 

100 грн. за опер. 

24. Відновлення виконання операцій по рахунку у ЦП 

депонента у випадку невиконання або несвоєчасного 

виконання депонентом зобов’язань щодо оплату 
послуг Депозитарної установи 

500 грн. за опер. 

25. Переказ доходів, отриманих Депонентом за 

результатами проведення корпоратив-них операцій 

емітента на поточний рахунок Депонента 

10 грн. за опер. 

26. Виплата доходів, отриманих Депонентом за 
результатами проведення корпоративних операцій 

емітента в готівковій формі 

1 % від суми виплачених доходів отриманих 
Депонентом за результатами проведення корпоративних 

операцій емітента, але не менш 40 грн. 

за опер. 

27. Інші операції За домовленістю 

 

--- 

*   -   за умови підготовки пакету документів на відкриття рахунку у ЦП особисто власником. Виняток – відкриття рахунку у ЦП для 

клієнтів «Інтернет-трейдингу» (безкоштовно).  

** - 10 грн. для клієнтів «Інтернет-трейдингу». 
Вартість послуг Депозитарію ПАТ НДУ та НБУ сплачується окремо (згідно з рахунками Депозитаріїв). 

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196  Податкового Кодексу України. 
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Тарифи на здійснення депозитарної діяльності 
(для Депонетів ЮО клієнтів ИТ) 

Депозитарної установи  ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" ЄДРПОУ 32109383 
№ 

з/п Назва послуги Юридична особа Умови нарахування 

  Тариф (%, грн.) 

Адміністративні операції 

1. Відкриття рахунку у цінних паперах 50 грн.* за опер. 

2. Закриття рахунку у цінних паперах безкоштовно за опер. 

3. Внесення змін до анкети депонента 20 грн. за опер. 

4. Абонентська плата  0 грн. за місяць 

5. Абонентська плата за умові відсутності активів (ЦП) на 
рахунку в ЦП Депонента 

50 грн. за повний або не повний 
місяць 

Облікові операції 

6. Зарахування, списання, переказ ЦП між депонентами 

Депозитарної установи 

0,025%, не менш 40 грн. та не більш 200 грн. від номін. вартості 

7. Зарахування, списання, переказ між депонентами 

різних Депозитарних установ  

0,025 % не менш 50 грн. та не більш 300 грн. від номін. вартості 

8. Зарахування власних активів (ЦП)  Депонента з 

рахунку інших Депозитарних установ 

безкоштовно за опер. 

9. Списання з рахунку депонента останнього пакету 

цінних паперів  

80 грн. за опер. 

10. Врегулювання угод за принципом «поставки проти 

оплати» 

0,03%  

не менш 200 грн. та не більш 1500 грн. 

від номін. вартості 

11. Обмеження  в обігу ЦП 100 грн. за опер. 

12. Відміна обмежень в обігу ЦП 200 грн. за опер. 

13. Відміна операції за розпорядженням Депонента 20 грн. за опер. 

Інформаційні операції 

14. Підготовка пакету документів на відкриття рахунку 

в цінних паперах 

60 грн.** за пакет 

15. Надання виписок про стан рахунку ЦП за запитом 

депонента 

10 грн. за док. 

16. Надання виписок про обіг ЦП на рахунку за запитом 

депонента 

20 грн. за док. 

17. Надання виписок про стан рахунку ЦП внаслідок 

проведення облікової операції 

безкоштовно за док. 

18. Надання виписок про стан рахунку ЦП, про обіг на 

рахунку в ЦП на кінець місяця 

безкоштовно за док. 

Зберігання ЦП 

19. Депозитарний облік  ЦП на рахунку у ЦП 0,002 % не менш 50 грн. та не більш 250 грн. за повний або не 

повний місяць 

20. Зберігання документарних ЦП та їх сертифікатів За домовленістю за міс. 

Інші послуги 

21. Продовження операційного дня Депозитарної 

установи 

на 30 хв. – 200 грн.  на 1-у год.– 300  грн. 

2-і год. – 400 грн., більше ніж 2-і години, 

але не пізніше 22.00 – 600 грн. 

за опер. 

22 Обслуговування депонента на ринку заявок 100 грн. щомісяця 

23. Призупинення виконання операцій по рахунку у ЦП 

депонента у випадку невиконання або несвоєчасного 
виконання депонентом зобов’язань щодо оплату послуг 

Депозитарної установи 

100 грн. за опер. 

24. Відновлення виконання операцій по рахунку у ЦП 
депонента у випадку невиконання або несвоєчасного 

виконання депонентом зобов’язань щодо оплату послуг 

Депозитарної установи 

500 грн. за опер. 

25. Переказ доходів, отриманих Депонентом за 

результатами проведення корпоратив-них операцій 

емітента на поточний рахунок Депонента 

10 грн. за опер. 

26. Виплата доходів, отриманих Депонентом за 

результатами проведення корпоративних операцій 
емітента в готівковій формі 

1 % від суми виплачених доходів отриманих 

Депонентом за результатами проведення 
корпоративних операцій емітента, але не менш 40 грн. 

за опер. 

27. Перевірка справжності ЦП при зарахуванні на 

рахунок у ЦП 

За домовленістю за опер. 

28. Інші операції За домовленістю 

 

--- 

*   -   за умови підготовки пакету документів на відкриття рахунку у ЦП особисто власником. Виняток – відкриття рахунку у ЦП для 

клієнтів «Інтернет-трейдингу» (безкоштовно).  

** - 10 грн. для клієнтів «Інтернет-трейдингу». 
Вартість послуг Депозитарію ПАТ НДУ та НБУ сплачується окремо (згідно з рахунками Депозитаріїв). 

Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196  Податкового Кодексу України. 
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Тарифний пакет «БІРЖОВИЙ» 
(для Депонентів ЮО клієнтів ИТ) 

Депозитарної установи  ТОВ "Фінансовая компанія "Сократ" ЄДРПОУ 32109383 

 
№ 
з/п Назва послуги Депонент 

(Юридична або 
Фізична особа) 

Умови нарахування 

Тариф (%, грн.) 

Розрахунково-клірингові операції  
з попереднім резервуванням активів 

1. Депонування або відміна депонування грошових 
коштів, що  призначені для забезпечення 
розрахунків за договорами щодо цінних паперів, що 
укладаються   на Організаторі торгівлі 
 

15,00 грн. 
Окремо за кожну 

операцію   

2. Блокування або розблокування зобов’язань (вимог) 
по цінних паперах на рахунку Депонента для 
забезпечення розрахунків за договорами щодо 
цінних паперів, які укладаються на Організаторі 
торгівлі 
 

2,00 грн. 
 

Окремо за кожну 
операцію   

3. Зарахування/списання цінних паперів або грошових 
коштів на рахунок або з рахунку Депонента за 
договорами щодо цінних паперів, які укладаються 
на Організаторі торгівлі, що використовують 
гарантовані розрахунки з попереднім 
резервуванням активів (ринок заявок) 
 

0,01% від вартості 
договору, але не 

менше ніж 0,02 грн., та 
не більше ніж 200,00 

грн. 
 

Окремо за кожну  
угоду 

4. Зарахування/списання цінних паперів або грошових 
коштів на рахунок або з рахунку Депонента за 
договорами щодо цінних паперів, які укладаються 
на Організаторі торгівлі, що використовують 
гарантовані розрахунки з попереднім 
резервуванням активів (ринок котирувань) 
 

0,01% від вартості 
договору, але не 

менше ніж 25 грн., та 
не більше ніж 200,00 

грн. 
 

Окремо за кожну  
угоду 

5. Переказ цінних паперів з власного рахунку на 
транзитний рахунок Брокера / одержання цінних 
паперів з транзитного рахунку Брокера на власний 
рахунок у ЦП 

2,00 грн. 
 

Окремо за кожну 
операцію   

Розрахунково-клірингові операції  
без попереднього резервування активів 

6. Зарахування/списання цінних паперів та грошових 
коштів Депонента за договорами щодо цінних 
паперів, які укладаються на Організаторі торгівлі, 
що використовують гарантовані розрахунки без 
попереднього резервування активів 
 

 
0,01% від вартості 
договору, але не 

менше ніж 60,00 грн., 
та не більше ніж 

150,00 грн. 
 

 
 
Окремо за кожну  

угоду 

 
До вартості послуг по цьому переліку вже додані витрати Депозитарної установи на оплату послуг Депозитарію. 
 
Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 ст.196  Податкового Кодексу 
України. 
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Тарифний пакет «ОВДП»* 
(для Депонентів ЮО та клієнтів ИТ) 

Депозитарної установи  ТОВ "Фінансова компанія "Сократ" ЄДРПОУ 32109383 
 

№ 
з/п Назва послуги Депонент 

(Юридична або Фізична 
особа) 

Умови нарахування 

Тариф (%, грн.) 

1. Абонентна плата за 
обслуговування рахунку: 

100,00 грн. щомісячно   

 
2. 

Зарахування/списання державних 
цінних паперів  
 

 
0,025% від номінальної 

вартості державних цінних 
паперів, 

але не менше ніж 50,00 грн. 
і не більше ніж 1 500,00 грн. 

Окремо за 
кожну операцію   

 
3. 

 
Блокування/відміна блокування 
державних цінних паперів по 
рахунку у ЦП депонента 
 

100,00 
 

Окремо за 
кожну  

операцію 

 
4. 

 
Виплата доходів по ДЦП і 
перерахування коштів на рахунок 
депонента 

 
0,5 % від нарахованої суми, 
але не менше ніж 50 грн., 

і не більше ніж 2000,00 грн. 

 
Окремо за 

кожну  
суму грошей 

 
5.  

 
Депозитарний облік державних 
цінних паперів 

 
0,003% від номінальної 

вартості, але не менше ніж 
50 грн. 

 
Щомісячно 

 
 

* - проведення операцій по рахунку в цінних паперах Депонента в скорочені строки 

(терміновість проведення операції) здійснюється за подвійним тарифом ДУ на дану послугу. 

 
Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1  ст. 
196 Податкового Кодексу  України. 
 
 

 


