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Додаток 2 / Appendix 2 

 

ТАРИФИ 

на депозитарні операції з цінними паперами Депозитарної установи АТ «ПРАВЕКС БАНК» для фізичних осіб резидентів 

та нерезидентів 

 

Tariffs  

for depository operations with securities Depository Institutions JSC "PRAVEX BANK" for individuals (residents and 

nonresidents)  
 

№ з/п Перелік операцій  
List of transactions 

Вартість, грн. 

Tariff, (UAH) 

Примітки 

Notes 

1. Адміністративні операції / Administrative operations 

1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах / Opening a securities 

account 

100,00 При відкритті 

рахунку /  

Per transaction 

1.2. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах / 

Amendments to the questionnaire securities account  

50,00 

 

За операцію /  

Per transaction 

1.3. Внесення до реєстру брокерів інформації про торговця 

цінними паперами, що буде діяти в інтересах Депонента / 

зміна внесеної інформації та надання відповідного 

документа / Adding to the register of brokers of information 

on the securities trader that will act in the interest of the 

Depositor / amended information and providing the relevant 

document 

50,00 

 

За операцію /  

Per transaction 

1.4. Закриття рахунку в цінних паперах / Closing a securities 

account 

Не тарифікується / n/a За операцію /  
Per transaction 

2. Облік прав на цінні папери і обслуговування рахунку в цінних паперах / Accounting of securities and maintenance of a 

securities account 

2.1. Облік прав на корпоративні цінні папери (крім 

державних цінних паперів, облігацій місцевих позик) / 

Recording rights to corporate securities (except government 

and municipal securities) 

0,002%* 

не менше / min  – 30,00 

не більше / max  – 2 000,00 

За один (повний або 

неповний) місяць /  

Per month (full or 

incomplete) 

2.2. Облік прав на державні цінні папери, облігації місцевих 

позик / Recording rights to government and municipal 

securities 

0,0025%*, 

не менше / min 100,00 

За один (повний або 

неповний) місяць /  

Per month (full or 

incomplete) 

2.3. Облік прав на цінні папери, облік яких здійснюється у 

депозитарії іноземної держави або міжнародній 

депозитарно-кліринговій установі / Recording rights to 

securities, issue of which is serviced by the foreign depository  

За додатковою угодою** / 

Under an additional agreement 

За один (повний або 

неповний) місяць /  

Per month (full or 

incomplete) 

 

3. Облікові операції / Settlements of transactions 

3.1. Зарахування/списання/переказ прав на цінні папери на/з 

рахунок(-ку) на позабіржовому ринку / 

Crediting/debiting/transferring of securities to/from an 

account on the OTC market 

0,02%* 

не менше / min 50,00 

не більше / max 200,00 

За операцію /  
Per transaction 

3.2. Зарахування/списання/переказ прав на цінні папери у разі 

вчинення правочину на фондовій біржі/поза фондовою 

біржею з дотриманням принципу “поставка проти 

оплати”/ Crediting/debiting/transfer of securities under the 

condition "delivery versus payment" 

0,02%* 

не менше / min 50,00 

не більше / max 200,00 

 

За операцію /  
Per transaction 

3.3. Зарахування прав на  цінні папери внаслідок переходу на 

обслуговування від іншої депозитарної установи / 

Crediting of securities due to changing the depository 

institutions  

Тариф депозитарію / depository’s tariffs За операцію /  
Per transaction 

3.4. Переказ (блокування/розблокування) прав на цінні 

папери (застава цінних паперів) / Transfer (block / un-

block) right of securities (securities pledge) 

0,03%* 

не менше  / min 50,00 

не більше / max 200,00 + вартість 

послуг депозитарію / depository’s tariffs 

За операцію /  

Per transaction 

3.5. Термінове виконання операції / Urgent execution of 

transactions  

Подвійний розмір тарифу / 

Double tariff 

За операцію /  
Per transaction 

3.6. Відміна операції за розпорядженням депонента / 

Cancelation  transactions under the order of depositor  

50,00 За операцію /  
Per transaction 

3.7. Переказ (блокування/ розблокування) прав на цінні 

папери на торги /з торгів (для забезпечення правочинів 

щодо цінних паперів за принципом “поставка проти 

оплати” / Transfer (block/un-block) right to securities for 

50,00 За операцію /  
Per transaction 
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Exchange trading (for ensuring transactions under the 

condition "DVP") 

3.8. Виплата доходів за цінними паперами та коштів від 

погашення цінних паперів / Payment of securities income 

and securities redemption funds 

1,00% від суми / of the amount 

не менше / min 10,00 

не більше / max 300,00 

За операцію /  
Per transaction 

4. Інформаційні операції / Information operations 

4.1. Надання виписки про операції з цінними паперами на 

рахунку у цінних паперах за період за запитом депонента  

/ Issuing a statement of balance account in securities for the 

period under client’s 

20,00 За документ / 

Per document 

4.2. Надання виписки про операцію та про стан рахунку в 

цінних паперах після проведення операції / Issuing a 

statement of  balance account/transaction in securities after 

the operation 

Не тарифікується / n/a Після проведення 

операції /  

After operation 

4.3. Надання виписки про стан рахунку за запитом депонента 

/ Issuing an information reference under client’s 

20,00 

 

За документ /  

Per document 

4.4. Надання інформаційної довідки за запитом депонента / 

Issuing an information reference under client’s  

20,00 

 

За документ /  

Per document 

4.5. Видача інформації щодо корпоративних операцій 

емітента / Issuing an information of Issuer’ corporate 

actions 

20,00 За один аркуш / For 

one piece 

5. Інші послуги / Other services 

5.1. Подовження операційної доби за вимогою депонента та 

за погодженням із Центральним депозитарієм цінних 

паперів / Depositary service fee for extra working hours of 

Central depository required to execute transactions 

не довше ніж / max : 

30 мін (1/2 hour)  - 100,00; 

1 година (1 hour)   - 200,00; 

2 година (2 hour)   - 300,00. 

+ тариф Депозитарію / Depositary tariff 

Протягом одного дня  

/  

During one day 

5.2. Посвідчення довіреності, виданої Депонентом, на право 

участі та голосування на загальних зборах акціонерного 

товариства / Certified the  power of attorney issued by the 

Depositor, for participation and vote at the general meeting 

of the joint-stock company 

300,00 За документ / 

Per document 

 

* Відсоток нараховується від номінальної вартості пакета цінних паперів. Для державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, 
номінальна вартість перераховується у національну валюту України за курсом НБУ, встановленим на день нарахування комісії. 

Fee is calculated as a percentage of the nominal value of the securities package. For government securities denominated in foreign currency, the nominal 

value is converted into UAH  at the NBU rate established on the day the commission is charged. 
 

**  Тарифи за послуги зазначені в євро, нараховуються та сплачуються у грн. по курсу НБУ на дату нарахування.  

Tariff for services is indicated in euros will be charge and pay in UAH at the NBU exchange rate on the date of charge.  
  

1. Тарифи розраховані без врахування ПДВ. Вказані послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно п. 196.1.1. Податкового кодексу України 

від 02.12.2010 р. №2755-VI.  
The tariffs are calculated without VAT taxes.  These services are not subject to VAT taxation according to the item 196.1.1. of the Tax Code of Ukraine 

dated 02.12.2010. # 2755-VI. 

 

2. У випадку передоплати,  з пакетом документів для проведення операції надається платіжний документ, що підтверджує оплату вартості 

послуг.  

In the case of pre-payment, the payment document confirming the payment for the services is provided, together with the documents for the transaction 
 

3. Тарифи затвердженні рішенням засідання Комітету з управління активами та пасивами  АТ «ПРАВЕКС БАНК»  № 2_19.16 від 20.02.2019  

 


