
Бізнес-центр «Леонардо»
вул. Богдана Хмельницького, 19-21
Україна, 01103, Київ

Тел.: +38 044 220 01 20
Факс: +38 044 220 16 22
assistance@icu.ua

Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

* — Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 196 Податкового кодексу України.

Назва послуги (операції)№ Комісія Депозитарної установи (тариф)
для фізичної особи для юридичної особи

Умови

Адміністративні операції
Відкриття рахунку в ЦП

Закриття рахунку в ЦП

Реєстрація юридичної особи  
керуючим рахунком

Реєстрація уповноваженої особи

Внесення змін до реквізитів  
рахунку  в ЦП

1
1.1

1.2

1.3 

1.4

1.5 

2
2.1

 
2.2 
 
 
 
 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

 
4.2 
 
 

4.3

Зарахування / списання / переказ 
прав на цінні папери

Облік прав на цінні папери на рахунку 
Депонента

Зарахування / списання / переказ 
прав на цінні папери

 
Блокування / розблокування прав  
на ЦП (для забезпечення правочинів 
щодо цінних паперів за принципом 
“поставка ЦП проти оплати”)

Блокування / розблокування прав  
на ЦП (по договорам застави, 
рефінансування тощо)

10 грн 

0,0002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку 
Депонента, але не менше 10 грн. та не більше 500 грн.

0,01% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 30 грн. та не 
більше 250 грн.

 
 
 
2 грн

0,01% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 30 грн. та не 
більше 250 грн.

0,02% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 40 грн. та не 
більше 500 грн.

 
 
 
25 грн

0,02% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 40 грн. та не 
більше 500 грн.

10 грн

Обслуговування рахунку в ЦП
Облік прав на цінні папери на рахунку 
Депонента

Облік прав на цінні папери 
заблоковані на підставі договорів 
застави, отримання кредиту 
рефінансування (для банків), за 
участю Депозитарію ПАТ «НДУ» 
(гарантоване блокування), тощо

Обслуговування операцій та обліку прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ «КУА  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”» (крім операцій за принципом «поставка ЦП проти оплати»)

Облікові операції з ЦП облік яких здійснює депозитарій ПАТ «НДУ» у тому числи операції 
за принципом “поставка ЦП проти

не тарифікується

не тарифікується

 
не тарифікується

не тарифікується

 
не тарифікується

0,002% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, 
але не менше 20 грн. та не більше 2000 грн.

 
 
 
 
0,0025% від загальної номінальної вартості ЦП на рахунку Депонента, 
але не менше 300 грн. та не більше 3600 грн.

100 грн

не тарифікується

 
50 грн

не тарифікується

 
50 грн

1 операція

 
1 операція

 
1 операція

 
1 місяць

 
 
 
повний або 
неповний  
місяць

1 операцiя 

 
1 місяць

1 операцiя 
 

 
 
 
1 операцiя

 
 
1 операцiя



Бізнес-центр «Леонардо»
вул. Богдана Хмельницького, 19-21
Україна, 01103, Київ

Тел.: +38 044 220 01 20
Факс: +38 044 220 16 22
assistance@icu.ua

Тарифи* на депозитарні послуги Депозитарної установи
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

* — Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 196 Податкового кодексу України.

Назва послуги (операції)№ Комісія Депозитарної установи (тариф)
для фізичної особи для юридичної особи

Умови

5

5.1 

5.2 
 
 

5.3 
 

6
6.1

Зарахування / списання / переказ 
прав на цінні папери

Блокування / розблокування прав на 
ЦП (для забезпечення правочинів 
щодо цінних паперів за принципом 
«поставка ЦП проти оплати»)

Блокування / розблокування прав 
на ЦП (по договорам застави, 
рефінансування тощо)

Надання виписки з рахунку в ЦП:

після проведення операції  
по рахунку в ЦП Депонента

про стан рахунку  
(за запитом депонента)

про операції на рахунку  
(за запитом депонента)

Продовження операційного дня 
(за запитом Депонента):

до 30 хвилин

30 хвилин–1 година

1–2 години

більше 2 годин (не пізніше 22:00)

Отримання доходів та погашення 
за цінні папери, та подальше 
перерахування їх на рахунок 
Депонента

Відміна операції за розпорядженням 
депонента (крім операцій за 
принципом «поставка ЦП проти 
оплати»)

Обслуговування корпоративних 
операцій

Обслуговування міжнародних 
операцій з ЦП

 
1 операцiя

 
 
 
1 операцiя

 
 
1 операцiя

 
1 виписка

 
1 виписка

 
1 виписка

 

1 операцiя

1 операцiя

1 операцiя

1 операцiя

 
 
 
1 операцiя

 
 
 
1 операцiя

 
1 операцiя

 
1 операцiя

Обслуговування операцій та обліку прав на ЦП ІСІ під управлінням ТОВ «КУА  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”» (крім операцій за принципом «поставка ЦП проти оплати»)

Інші операції

 
50 грн

 
 
 
2 грн

0,01% від номінальної вартості 
ЦП, але не менше 30 грн. та не 
більше 250 грн.

 

не тарифікується

 
10 грн

 
20 грн

 

150 грн

350 грн

450 грн

700 грн

 
0,5% від суми грошових коштів, 
але не менше 20 грн.  
та не більше 500 грн.

 
 
 
30 грн

 
На підставі додаткової угоди

 
На підставі додаткової угоди

 

не тарифікується

 
10 грн

 
20 грн

 

150 грн

350 грн

450 грн

700 грн

 
0,5% від суми грошових коштів, 
але не менше 20 грн.  
та не більше 500 грн.

 
 
 
40 грн

 
На підставі додаткової угоди

 
На підставі додаткової угоди

 
50 грн

25 грн

0,02% від номінальної 
вартості ЦП, але не менше  
40 грн. та не більше 500 грн.


