
Додаток № 1  

до протоколу № 66-1 засідання Тарифного комітету АТ 

«ТАСКОМБАНК» від 25.11.2021 року 

Введно в дію з 01.01.2022р. 

 

Перелік та вартість послуг, що надає Депозитарна установа АТ «ТАСКОМБАНК»* 

 

Тип 
операції 

         Особа                                                     
Послуга 

Фізична особа 
Юридична 

особа 

Умови 
нарахуван

ня 
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1 
Відкриття рахунку у цінних паперах 
(далі - ЦП) 

200,00 грн. 300,00 грн. 

одноразово 

2 
Відкриття рахунку  у ЦП з 
підготовкою документів 

300,00 грн. 600,00 грн. 

3 
Внесення змін до реквізитів рахунку 
у ЦП 

50,00 грн. 200,00 грн. 

за операцію 

4 
Внесення змін до реквізитів рахунку 
у ЦП з підготовкою документів 

150,00 грн. 400,00 грн. 

5 Закриття рахунку у ЦП не тарифікується  

Д
е
п
о
з
и
т
а
р
н
и
й
 о

б
л
ік

 

6 
Облік ЦП та прав на них (окрім 
державних та муніципальних ЦП) 

0,003%, але не менше 50,00 грн. та не 
більше 1000,00 грн. 

0,003%, але 
не менше 

200,00 грн. та 
не більше 

2500,00 грн. 

від 
загальної 

номінальної 
вартості ЦП 
за повний 

або не 
повний 
місяць 

7 

Облік ЦП та прав на них (для 
державних та муніципальних ЦП) 

при наявності ЦП, номінованих у різних валютах, 
мінімальний тариф єдиний для усіх валют 

ЦП, номіновані в UAH 

0 - 3000 000,00 грн - 0,004%                       
3000 001 – 6 000 000 – 0,003%             

6 000 001 –  10 000 000 – 0,0025%                   
10 000 001 –  100 000 000 – 0,002%               

100 000 001  і більше  –  0,001%,          
але не менше 50,00 грн.    

0,0025%, але 
не менше 200 

грн.  

ЦП, номіновані в USD/EUR 

0 - 5 000 000,00 грн - 0,001%                      
5 000 0001 – 15 000 000 – 0,0005%             
15 000 001 –  50 000 000 – 0,0003%                   
50 000 001 –  100 000 000 – 0,0001%               

100 000 001 і більше –  0,00005%,             
але не менше 50,00 грн.      

0,002%, але 
не менше 

200,00 грн.  

8 

Зберігання ЦП:  обіг яких зупинено 
розпорядженням НКЦПФР у зв'язку 
з припиненням емітента шляхом 
ліквідації/емітентів, 
місцезнаходженням яких є АP Крим 
або м. Севастополь/документарних 
іменних цінних паперів 

не тарифікується  
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9 

Зарахування/переказ/списання ЦП 
на/з рахунку у ЦП (в т.ч. обтяження 
ЦП зобов’язаннями: блокування 
/розблокування; застава/ 
виведення з застави) 

0,02%, але не менше 50,00, грн. та не 
більше 400,00 грн. 

0,02%, але не 
менше 100,00 

грн., та не 
більше 400,00 

грн. 

від 
загальної 

номінальної 
вартості ЦП, 
за операцію 

10 
Зарахування заблокованих ЦП 
внаслідок списання від 
уповноваженого на зберігання 

200,00 грн. 800,00 грн. 

за операцію 

11 
Зарахування не заблокованих цп 
внаслідок списання від 
уповноваженого на зберігання 

700,00 грн. 
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12 

Зарахування або списання ЦП за 
правочинами щодо ЦП, які 
укладаються на позабіржовому 
ринку за принципом "поставка 
проти оплати"/"оплата проти 
поставки ЦП"/"поставка ЦП без 
оплати" 

400,00 грн. 500,00 грн. 

13 
Зарахування або списання ЦП за 
правочинами щодо ЦП, які 
укладаються на біржі 

0,01%, але не менше 50,00 грн. та не більше 400,00 
грн. 

від 
загальної 

номінальної 
вартості ЦП, 
за операцію 

14 

Блокування або розблокування ЦП 
на рахунку для забезпечення 
розрахунків за правочинами щодо 
ЦП за принципом "Поставка проти 
оплати" 

50,00 грн. за операцію 
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15 Відкриття рахунку у ЦП 10,00 грн. 50,00 грн. 
за 1 

рахунок 

16 Облік цп і прав на рахунку в ЦП 

До 10 рахунків  – 200,00,                                                             
від 11 до 50 рахунків  – 400,00,                                                           
від 51 до 100 рахунків  – 500,00,                                             

більше 100 рахунків – 1000,00 грн. 

за повний 
або не 
повний 
місяць 

17 Зарахування ЦП на рахунок в ЦП  10,00 грн. 

за 1 
рахунок 18 

Списання прав на ЦП до іншої 
депозитарної установи та закриття 
рахунків у ЦП власників 

25,00 грн.  

19 
Внесення змін до реквізитів анкети 
рахунку акціонера за 
розпорядженням емітента 

50,00 грн. 100,00 грн. 

за операцію 

20 
Внесення змін до реквізитів анкети 
емітента 

згідно пп.1-2 даних тарифів для юридичних осіб 

21 

Складання облікового реєстру 
власників, які не уклали з 
депозитарною установою договір, 
для переведення прав на ЦП до 
іншої депозитарної установи 

відшкодування вартості послуг відповідного 
депозитарію + 50,00 грн. 

22 

Виконання розпорядження 
власника на переказ ЦП, який не 
уклав договір з депозитарною 
установою 

0,02%, але не менше 50,00 грн. та не 
більше 400,00 грн. 

0,02%, але не 
менше 100,00 

грн. та не 
більше 400,00 

грн. 

23  Інші операції  За домовленістю 

Ін
ш

і 
о
п
е
р
а
ц
ії
 

24 
Видача виписки з рахунку у ЦП: 
після проведення операції/ за 
період (щомісячно, щорічно) 

не тарифікується  

25 За запитом депонента 50,00 грн. 100,00 грн. за операцію 

26 

Внесення інформації про брокера/ 
зміна внесеної інформації до 
реєстру договорів брокерів, які 
проводять операції на ринках 
капіталу та організованих товарних 
ринках 

100,00 грн. 200,00 грн. за операцію 

27 
Надання інформаційної довідки за 
запитом депонента 

100,00 грн. за документ 

28 

Перерахування доходів та сум 
погашення за ЦП на грошовий 
рахунок депонента 

0,02% від суми перерахувань, але не менше 50,00 грн. 
та не більше 500,00 грн.** 

за операцію 

перерахування в межах АТ 
"ТАСКОМБАНК" 

додатково нічого не оплачується 

перахування за межі АТ "ТАСКОМБАНК": 

перерахування в UAH додатково оплачується 50,00 грн. 

перерахування в USD на користь 
клієнтів банка-кореспондента та 
клієнтів Лоро банків-кореспондентів 
АТ "КРЕДОБАНК" 

додатково нічого не оплачується 

перерахування в USD на користь 
інших банків 

додатково оплачується 20,00 USD 

перерахування в USD  з 
комісійними OUR та опцією FULLPAY 

додатково оплачується 42,00 USD 

перерахування в EUR до 25 000,00 
EUR 

додатково оплачується 10,00 EUR 

перерахування в EUR більше             
25 000,00 EUR 

додатково оплачується 50,00 EUR 

29 
Подовження операційної доби за 
ініціативою депонента 

відшкодування вартості послуг віповідного депозитарію 
на подовження операційної доби + 500,00 грн. 

за операцію 

30 Обслуговування активів ІСІ - 300,00 грн. за операцію 

31 
Підготовка розпорядження на 
проведення депозитарної операції 

50,00 грн. 100,00 грн. за операцію 

32 
Відміна депозитарної операції за 
розпорядженням депонента 

50,00 грн. 100,00 грн. за операцію 

33 

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

100,00 грн. за документ 

* - Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1. статті 
196 Податкового кодексу України. 
** - Для надання послуг, які не передбачені даним тарифним пакетом, можуть бути укладені додаткові угоди. 


