
Додаток №1 (згідно Наказу № 2  від 01.02.2023р.) 
До Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

Тарифи на послуги Депозитарної установи 
ПрАТ «Івекс Капітал» для Депонентів - Резидентів 

№ Види послуг  Вартість 
Для фізичних осіб Для юридичних осіб 

1. Відкриття рахунку в цінних паперах  Безкоштовно 150,00 грн. 
2. Зміна реквізитів по рахунку  Безкоштовно 100,00 грн. 
3. Засвідчення підпису фізичної особи  100,00 грн. 100,00 грн. 
4. Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою 

власника 
 Безкоштовно Безкоштовно 

5. 
Зарахування / переказ ЦП * 

при умові  участі 
ПрАТ "Івекс 

Капітал" 

0,01% від вартості за операцію, 
не менше 50,00 грн, не більше 

500,00 грн. 

0,01% від вартості за операцію, 
не менше 50,00 грн, не більше 

500,00 грн. 
6. 

Зарахування / переказ ЦП ** без участі ПрАТ 
"Івекс Капітал" 

0,01% від вартості за операцію, 
не менше 100,00 грн, не більше 

500,00 грн. 

0,01% від вартості за операцію, 
не менше 150,00 грн, не більше 

500,00 грн. 
7. Зарахування власних активів (ЦП)  Депонента з рахунку 

іншої Депозитарної установи 
 50,00 грн. 50,00 грн. 

8. Переказ власних активів (ЦП)  Депонента на рахунок 
іншої Депозитарної установи 

 100,00 грн. 100,00 грн. 

9. Обмеження або відміна обмежень в обігу ЦП  100,00 грн. 100,00 грн. 
10. Відміна депозитарної операції за розпорядженням 

Депонента 

 50,00 грн. + витрати на послуги 
Депозитарію (згідно з 

рахунком Депозитарію) 

150,00 грн. + витрати на 
послуги Депозитарію (згідно з 

рахунком Депозитарію) 
11. Врегулювання угод за принципом «поставки проти 

оплати» 
 500,00 грн. 500,00 грн. 

12. Облікові операції з забеспечення виконання розрахунків 
за договорами шодо ЦП, які укладаються на організаторі 
торговлі з попереднім резервуванням активів Депонента 

 Не тарифікуються або за 
Додатковою Угодою  

Не тарифікуються або за 
Додатковою Угодою 

13. Перерахування коштів за цінними паперами, що 
надійшли на рахунок  Депозитарної установи для 

перерахування Депоненту 

 0,5% від суми перерахування 
коштів, але не менше 20,00 грн. 

та не більше 1000,00 грн. 

0,5% від суми перерахування 
коштів, але не менше 20,00 

грн.та не більше 5000,00 грн. 
14. Перерахування коштів за акціями КІФ,  активами яких 

управляє ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент» 
 0,5% від суми перерахування 

коштів 
0,5% від суми перерахування 

коштів 
15. 

Відповідальне зберігання Державних цінних паперів 
(ОВДП) на рахунку в ЦП Депонента. (Тариф за зберігання 

цінних паперів за повний чи неповний місяць) 

Загальна 
номінальна 

вартість ЦП на 
рахунку у ЦП 

0,005% від номінальної 
вартості пакету цінних паперів 
/ за один місяць, але не менше 
30 грн та не більше 1000 грн 

 

0,005% від номінальної 
вартості пакету цінних паперів 
/ за один місяць, але не менше 
100 грн та не більше 2000 грн 

 
16. Обслуговування операцій клієнтів з  

Облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) 
України 

 
За Додатковою Угодою  За Додатковою Угодою  

17. Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом 
власника 

 30,00 грн. за одну виписку 30,00 грн. за одну виписку 

18. Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах, про 
операції на рахунку у цінних паперах, сканованих копій 

документів та іншої інформації за рахунком, що 
знаходяться у архіві та/або з рахунків у цінних паперах, 

які були закриті на момент надання довідки 

 

1000,00 грн. 2000,00 грн 

19. 

Відповідальне зберігання ЦП на рахунку в  цінних 
паперах *** 

Загальна 
номінальна 

вартість ЦП на 
рахунку у ЦП > 

1 млн. грн. 

0,005% від номінальної 
вартості пакету цінних паперів 
/ за один місяць, але не більше 
1000 грн 

0,005% від номінальної 
вартості пакету цінних паперів 
/ за один місяць, але не більше 
2000 грн   
 

20. Підготовка пакету документів для: 
- відкриття рахунку в цінних паперах; 

- призначення або зміна уповноваженої особи; 
- призначення або зміна розпорядника рахунком; 
- призначення або зміна керуючогого рахунком. 

 

100,00 грн. 200,00 грн. 

21. Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП (в 
разі наявності ЦП на рахунку)  

 20,00 грн. 150,00 грн. 

22. Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП 
власника внаслідок продовження операційного дня 

Депозитарію та  Депозитарної установи 

 до 30 хв - 150,00 грн. до 1 год - 
300,00 грн.  На 2 год. і більше - 

600,00 грн. 

до 30 хв - 150,00 грн. до 1 год - 
300,00 грн.  На 2 год. і більше - 

600,00 грн. 
23. Підготовка документів для реалізації права акціонера на 

участь у загальних зборах акціонерів 
 150,00 грн За домовленістю сторін 

За окремою угодою 
24. Інші послуги  Депозитарної установи, передбачені 

чинним законодавством 
 За домовленістю сторін 

За окремою угодою 
За домовленістю сторін 

За окремою угодою 
Тарифи на послуги  Депозитарної установи  для депонентів при купівлі ЦП ІСІ під управлінням ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент» 

1. Відкриття рахунку в цінних паперах  Безкоштовно Безкоштовно 
2. Засвідчення підпису фізичної особи  Безкоштовно Безкоштовно 
3. Абонентська плата  Відсутня **** Відсутня **** 
4. Зарахування, переказ  інвестиційних сертифікатів ПІФ, 

активами яких управляє ТОВ «КУА «Івекс Ессет 
Менеджмент» 

 
Безкоштовно Безкоштовно 

5. Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом 
власника 

 Безкоштовно Безкоштовно 

*        Під участю ПрАТ "Івекс Капітал" слід вважати участь в угоді ПрАТ "Івекс Капітал" як брокера власника, або як брокера контрагента, або у ролі 
контрагента, а також за умови підписання угоди на брокерське обслуговування з ПрАТ "Івекс Капітал" 
**       Переведення залишків на рахунки Депонента у інших  Депозитарних установах  здійснюється на умовах передплати. 
***    Крім державних цінних паперів. 
****  У випадку зберігання на рахунку також інших корпоративних цінних паперів, абонентська плата нараховується за звичайним тарифом. 

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1. статті 196 Податкового Кодексу 
України від 02.12.2010р. №  2755-VI. 


