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Тарифи депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, Лтд» 

I. Загальни тарифи. 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф, грн. 
для фізичних осіб 

Тариф, грн. 
для юридичних осіб 

Умови 
нарахування 

Для 
резиден-

тів 

Для 
нерези-
дентів 

Для рези-
дентів 

Для 
нерези-
дентів 

Адміністративні операції      

 
1. 

 
Відкриття рахунку у ЦП 

200  
500 

 
500 

 
1000 

за операцію 
 

2. Відкриття рахунку в ЦП для 
зарахування прав на ЦП ІСІ під 
управлінням ПрАТ «КІНТО» 

безкоштов
но 

3. Закриття рахунку безкоштовно 

4. Внесення змін до анкети рахунку безкоштовно 

Облікові операції 

5. Зарахування, списання, переказ прав 
на ЦП (в залежності від суми угоди або 

у разі її відсутності - від загальної 
номінальної вартості таких цінних 
паперів) 

 

 

100 

 

за операцію 

до 500 000 грн. 50 

до 1 500 000 грн. 100 

більше 1 500 000 грн. 200 

6. Зарахування, списання, переказ прав 
на ЦП ІСІ під управлінням ПрАТ 
«КІНТО» 

50 50 
 

100 
 

за операцію 

7. Зарахування прав на ЦП на рахунок 
депонента при переведенні з іншої 
депозитарної установи  

50 50 
 

100 
 

за операцію 

8. Списання прав на ЦП на рахунок 
депонента при переведенні до іншої 
депозитарної установи 

50 50 
 

200 
 

за операцію 

9. Обтяження прав на ЦП 
зобов’язаннями, а також їх 
припинення (застава, блокування, ін.) 

50 50 
 

300 
 

за операцію 

10. Виконання облікових операцій за 
правочинами щодо ЦП, які укладаються 
поза організаторами торгівлі (за 
принципом «поставка ЦП проти 
оплати») 

250 300 
 

500 
 

за операцію 

11.  Виконання облікових операцій з 
державними цінними паперами Тариф НБУ1 + 50 за операцію 

Інформаційні Операції 

12. Видача за запитом депонента виписок 
про стан рахунку в ЦП, про операції з 
ЦП депонента за вказаний період  

30 50 50 100 за виписку 

13. Надання інформаційних довідок про незавершені операції з ЦП 
за рахунком в ЦП депонента, інформаційно-консультаційних 
послуг, довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують 
ринок цінних паперів 

За окремою угодою 

Обслуговування рахунку в ЦП 

14. Абонентська плата2 

300 

_ _ За рік (повний або 
неповний)3 

 

_ _  
100 

 
200 

Щомісячно (за 
повний або 

неповний місяць)3 

                                                           
1 З тарифами НБУ можна ознайомитись на його веб-сайті www.bank.gov.ua у мережі Інтернет у розділі Тарифи та 

послуги «Депозитарні послуги Національного банку». 
2
 За виключенням рахунків у цп, на яких обліковуються виключно ЦП ІСІ під управлінням ПрАТ «КІНТО» та ЦП 

емітентів, з якими було укладено договори про відкриття рахунків у ЦП у процесі дематеріалізації випусків. 
3
 За наявності ЦП на рахунку протягом періоду. 

http://www.bank.gov.ua/


Інші операції, послуги 

16. Переказ на грошові рахунки 
депонента доходів за цінними 
паперами, права на які обліковуються 
на рахунку в цінних паперах 
депонента та сум при погашенні 

цінних паперів
4
 (також дивись 

Примітку 1) 

0,5 % від суми, але не менше 20 грн. 
та не більше 100 грн.  

Акції; 
за операцію 

0,5 % від суми, але не менше 50 грн. 
та не більше 200 грн.  

Боргові цінні папери; 
за операцію 

0,5 % від суми, що належить до 
виплати (послуга розраховується в 

національній валюті України по курсу 
НБУ станом на день виплати) але не 
менше 200**/500 грн. та не більше 

1000 грн. 

Державні цінні папери, 
номіновані в іноземній валюті; 

за операцію 

17. Продовження операційного дня депозитарної установи на 
вимогу Депонента (за письмовим зверненням) 

Тариф Центрального 
депозитарію5 + 500 

За одну годину 

18. Інформаційне та організаційне забезпечення проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, виконання 
функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії. 

За окремою угодою 

19. Посвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів на 
право участі у загальних зборах акціонерного товариства* 

 
100 

 
За одну довіреність 

20. Послуги щодо переведення депозитарною установою 
належних власнику коштів та/або прав на цінні папери від 
уповноваженого на зберігання 

Для фізичних осіб – 
100 грн.; 

для юридичних осіб- 
500 грн. 

 
за операцію 

*За виключенням ЦП ІСІ під управлінням ПрАТ «КІНТО» та ЦП емітентів, з якими було укладено договори про відкриття 
рахунків у ЦП у процесі дематеріалізації випусків; 
**за умови, якщо придбання ЦП, по яких здійснюється виплата, здійснювалось ТОВ «КІНТО, Лтд». 
 
II. Обслуговування операцій за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі. 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф, грн. 

Умови нарахування Для 
резидентів 

Для 
нерезиден

тів 

1. Зарахування, списання прав на цінні папери (крім державних 
цінних паперів) за правочинами, які укладаються на 
організаторах торгівлі 

1 15 за операцію 

2. Зарахування, списання прав на державні цінні папери за 
правочинами, які укладаються на організаторах торгівлі 15***/100 за операцію 

3. Блокування прав на цінні папери для забезпечення 
розрахунків за правочинами, які укладаються на 
організаторах торгівлі або розблокування прав на цінні 
папери 

15 за операцію 

***за умови укладення правочинів ТОВ «КІНТО, Лтд». 
 
IIІ. Обслуговування операцій за правочинами щодо державних цінних паперів, розміщеними за межами України. 

№ 
з/п Назва послуги 

Тариф, євро (EUR)6 

Умови нарахування 
Для резидентів 

Для 
нерезидентів 

1. Проведення облікових операцій  Тариф НБУ1 + 2 за операцію 

2. Надання інформаційних повідомлень  Тариф НБУ1 + 1 за повідомлення 

3. Обслуговування грошових розрахунків Тариф НБУ1 + 2 за операцію 

 

IV. Обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів
7 на рахунках Центрального депозитарію, відкритих в 

депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації  
 

№ 
з/п Назва послуги 

Тариф, євро (EUR)6/ грн. 

Умови нарахування 
Для резидентів 

Для 
нерезидентів 

1. Облікові операції з цінними паперами та розрахунки з грошовими коштами 

1.1. Переказ прав на цінні папери між депонентами 
Депозитарної установи 

10 євро за операцію 

1.2. Зарахування, списання прав на цінні папери, у т.ч 
при переведенні з/до іншої депозитарної установи  
 
 

30 євро за операцію 

                                                           
4
 Якщо сума до виплати менша за встановлений тариф, утримується лише комісія банку. 

5
 З тарифами Центрального депозитарію можна ознайомитись на його веб-сайті www.csd.ua у мережі Інтернет за 

посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/tarif/rates_du_part_1_from_01_08_2019.pdf. 
6
 Вартість послуг зазначених в євро (EUR) розраховується в національній валюті України по курсу НБУ станом на 

останній день місяця, в якому надавались послуги. 
7
 Цінні папери, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що має будь-який префікс 

відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166, крім «UA». 

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/tarif/rates_du_part_1_from_01_08_2019.pdf


1.3. Подання внутрішніх (в системі депозитарного обліку 
Clearstream Banking Luxembourg ) та «місткових» (з 
використанням «мосту» (bridge) між Euroclear Bank 
та Clearstream Banking Luxembourg) розпоряджень 
щодо цінних паперів  

5 євро + Тариф Центрального 
депозитарію8 

за операцію/ 
розпорядження 

1.4. Подання зовнішніх розпоряджень 

1.5. Операції, за якими Clearstream Banking Luxembourg 
здійснює опрацювання розпоряджень вручну 

1.6. Зарахування або списання грошових коштів з/на 
рахунок Центрального депозитарію в Clearstream 
Banking Luxembourg. 
Валюта: EUR, USD, RUB, GBP, CHF 

1.7. Відміна, скасування або виправлення (корегування) 
розпоряджень щодо цінних паперів та/або 
грошових коштів 

2. Обслуговування рахунку в ЦП 

2.1. Абонентська плата для депонентів, на рахунках в 
ЦП яких, обліковуються ЦП іноземних емітентів, що 
допущені до обігу на території України9 

500 грн. 
 

Для фізичних осіб за 
рік (повний або 

неповний)3 

2.2. Депозитарний облік прав на ЦП іноземних емітентів, 
що не допущені до обігу на території України Тариф Центрального депозитарію10 

+ 500 грн. 

За повний або 
неповний місяць  

 
 

3. Обслуговування корпоративних операцій емітентів  

3.1. Переказ на грошові рахунки депонента доходів за 
ЦП іноземних емітентів та сум при погашенні, у т.ч 
інших грошових виплат, компенсацій тощо (також 
дивись Примітку 1) 

0,5 % від суми, що належить до 
виплати (послуга розраховується в 

національній валюті України по 
курсу НБУ станом на день виплати) 
але не менше 200 грн. та не більше 

1000 грн. 

за операцію 

3.2. Продаж або придбання прав  
 

 
 

За окремою угодою 3.3. Депозитарні послуги в частині участі депонента у 
корпоративних діях емітента 

3.4. Зовнішня поставка коштів за розпорядженням 
клієнта за межі Clearstream Banking Luxembourg  

4. Інші послуги: 

4.1. Надання виписки про стан рахунку в цінних 
паперах депонента, якщо на рахунку 
обліковуються права на ЦП іноземних емітентів, що 
не допущені до обігу на території України 

 
5 євро 

За виписку 

4.2. Забезпечення отримання допуску цінних паперів 
іноземного емітента до обігу на території України 

 
30 000 грн. 

 
за одним ЦП 

 
Примітки: 

1. Будь-які додаткові витрати Депозитарної установи, у т.ч. послуги обслуговуючого банку, що пов‘язані з 
виплатою доходів, сум при погашенні ЦП та /або супутніх послуг тощо, відшкодовуються за рахунок Депонента. 

2. Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі 
підп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України. 

Генеральний директор                                                                                  О.І. Оксанич  

                                                           
8
 З тарифами Центрального депозитарію можна ознайомитись на його веб-сайті www.csd.ua у мережі Інтернет за 

посиланням: https://csd.ua/images/stories/pdf/1_____2.pdf. 
9
 ЦП іноземних емітентів, що в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію обліковуються як допущені до 

обігу на території України та щодо яких прийнято рішення НКЦПФР про допуск до обігу на території України. 
10

 Розподіляється для кожного депонента-власника таких ЦП пропорційно їх кількості на рахунку депонента від загальної 

кількості на рахунках депонентів депозитарної установи. 

https://csd.ua/images/stories/pdf/1_____2.pdf

