
Затверджено Наказ ТОВ «ФІНАСТА»  
№ 01/03/23-1 від 01.03.2023 р.  

Починають діяти з 01.03.2023 року Перелік та вартість послуг, які надаються Депозитарною 
установою ТОВ «ФІНАСТА» Тарифний пакет «Стандарт» для депонентів фізичних та юридичних осіб. 

№ Найменування послуги (назва операції) 

Вартість послуги 
(тариф), 
відсоток 

(для юридичних 
осіб) 

Вартість послуги 
(тариф), відсоток 

(для фізичних 
осіб) 

Умови 
нарахування 

Адміністративні операції 
1. Відкриття рахунку у цінних паперах 400,00 грн. 100,00 грн. За одну операцію 

2. Закриття рахунку у цінних паперах 100,00 грн. Не нараховується За одну операцію 

3. Зміна анкетних даних за рахунком у цінних паперах 200,00 грн. 50,00 грн. За одну операцію 

4. Облікові операції з цінними паперами які обліковуються на рахунках у Центральному депозитарії 

4.1. Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

300,00 грн. та не 
більше 

2 500,00 грн. 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

100,00 грн. та не 
більше 

1 500,00 грн. 

За одну операцію 

4.2. Встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження 
(розблокування) прав на цінні папери 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

300,00 грн. та не 
більше 

2 500,00 грн. 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

100,00 грн. та не 
більше 1 500,00 

грн. 

За одну операцію 

4.3. 
Блокування або розблокування цінних паперів на рахунку 
Депозитарної установи для забезпечення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» 

300,00 грн. 100,00 грн. За одну операцію 

4.4. 
Облік цінних паперів (окрім цінних паперів належних органу 
приватизації) 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

300,00 грн. та не 
більше 1 500,00 грн. 

0,02% від 
номінальної 

вартості, але не 
менше 

100,00 грн. та не 
більше 1 500,00 
грн. Для осіб у 

яких пакет цінних 
паперів менше 
5000,00 п`ять 

тисяч) грн. 
номінальної 

вартості 
обліковується 
безкоштовно 

За повний або 
неповний місяць 
(при наявності на 
рахунку цінних 

паперах) 

5. Інформаційні операції 

5.1. 
Надання виписки з рахунку в цінних паперах на вимогу Депонента про 
стан рахунку в цінних паперах на вказану дату або про операції з 
цінними паперами за період 

100,00 грн. 50,00 грн. За один документ 

5.2. 
Надання інформаційних довідок про незавершені операції з цінними 
паперами за рахунком в цінних паперах та інші інформаційні довідки 

100,00 грн. 50,00 грн. За один документ 

5.3. 
Внесення до реєстру брокерів інформації/ зміна внесеної інформації/ 
надання документу, який містить інформацію що була внесена до 
реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП 

100,00 грн. 50,00 грн. За одну операцію 

5.4. 
Направлення Депонентам повідомлення, отриманого від Центрального 
депозитарію, у випадку направлення повідомлення емітентом через 
депозитарну систему 

10,00 грн. 10,00 грн. За одну операцію 

6. Інші послуги 

6.1. Підготовка пакету документів для відкриття рахунку в цінних паперах 300,00 грн. 100,00 грн. 
За один пакет 

документів 

6.2. 
Оформлення пакету документів для проведення депозитарних 
операцій 

100,00 грн. 50,00 грн. За один документ 

6.3. Посвідчення довіреності, виданої Депонентом на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства 

- 200,00 грн. За одну операцію 

6.4. 
Засвідчення підпису Депонента/розпорядника рахунку - фізичної 
особи в картці зразків підпису 

- 200,00 грн. За один документ 

6.5. Перерахування доходів за цінними паперами на грошовий рахунок 
депонента 

0,02% від суми 
перерахувань, але не 
менше 50,00 грн. та 

не 
більше 500,00 грн. 

0,02% від суми 
перерахувань, але 

не 
менше 50,00 грн. 

та не 
більше 300,00 грн. 

За одну операцію 

6.6. Інші послуги, передбачені чинним законодавством За окремою угодою 
За окремою 

угодою 
За домовленістю 

6.7. .Забезпечення участі депонента (акціонера) та його голосування на  
дистанційних Загальних зборах. 

300,00 грн. 300,00 грн.  

 


