
 
 
 

ПРИДБАННЯ ОВДП ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ 

Характеристики та переваги ОВДП: 

1. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – випускаються Міністерством 

фінансів України. 

2. ОВДП випускаються: в гривнях – номінал 1 паперу 1000 грн, в доларах США – 

номінал 1 паперу 1000 доларів США, в євро - номінал 1 паперу 1000 євро.  

3. Розрахунки при купівлі-продажу відбуваються в гривнях (за валютними ОВДП - 

за комерційним курсом на дату операції). 

4. Рекомендований обсяг ОВДП для придбання - не менше 1 млн грн для ОВДП, 

номінованих у гривні, та не менше 50 тис. доларів США для ОВДП, номінованих 

у доларах США. 

5. Строк обігу та доходність за ОВДП – переважно від 3 місяців до 5 років, але 

залежить від конкретного аукціону Міністерства фінансів України. 

Ознайомитись з умовами щодо строків обігу та індикативних процентних ставок 

за ОВДП  можливо за посиланням https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-

rezultati-aukcioniv. 

6. Купонний дохід сплачується Міністерством фінансів України що півроку; 

виплати на рахунок Власника (також як й виплату номіналу при погашенні 

ОВДП) проводить Депозитарна установа Власника ОВДП (ТАСКОМБАНК може 

бути такою установою) за реквізитами, вказаними Власником при відкритті 

рахунку в цінних паперах. 

7. Основні переваги вкладення в ОВДП у порівнянні з класичним депозитом: 

 усі виплати за ОВДП гарантовані урядом України та передбачені Бюджетом 

України; 

 більш високі ставки, в порівнянні з депозитами в банках (в тому числі з 

урахуванням особливостей оподаткування); 

 високий рівень ліквідності паперів (продаж ОВДП можливий протягом 

усього строку володіння паперами), а також можливість використання у 

вигляді застави при кредитуванні; 

 погашення ОВДП відбувається у валюті номіналу. 

Підготовчий етап: 

1. Проведення ідентифікації Клієнта (включаючи підтвердження походження 

грошових коштів, запланованих для інвестування в ОВДП) згідно вимог 

законодавства з фінансового моніторингу; 

2. Відкриття рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі (ТАСКОМБАНК 

може бути такою установою, з тарифами депозитарної установи 

ТАСКОМБАНКу можливо ознайомитись за посиланням 

https://tascombank.ua/files/dodatok_1_ptk%E2%84%9645-1_11102018.docx); 

3. Наявність поточного рахунку в гривнях (та в іноземній валюті, якщо планується 

придбання валютних ОВДП); 

4. Підготовчий етап при проведенні першої угоди (2 робочих дні, реєстрація 

Клієнта на фондовій біржи для проведення операцій); 

5. Погодження умов придбання ОВДП (валюта, обсяг, доходність, строк 

вкладення) виходячи з поточних ринкових пропозицій; 

6. Підписання з банком Договору доручення (в Договорі вказуються умови 

придбання ОВДП). 
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Придбання: 

1. Для придбання ОВДП в день проведення купівлі, Клієнт перераховує на 

рахунок брокера ТАСКОМБАНК (реквізити будуть вказані в Договорі 

доручення) суму, необхідну для купівлі ОВДП. 

2. Процес купівлі здійснюється брокером самостійно. Клієнт отримує Біржові 

контракти про купівлю та виписку від Депозитарної установи про залишки 

ОВДП на рахунку в цінних паперах. 

3. Додаткова вартість складається з: 

 витрат на обслуговування рахунку в цінних паперах – згідно тарифів 

Депозитарної установи власника ОВДП. У разі звернення до депозитарної 

установи ТАСКОМБАНКу тарифи вказані за посиланням: 

https://tascombank.ua/files/dodatok_1_ptk%E2%84%9645-1_11102018.docx . 

 комісії брокера за купівлю цінних паперів – 0,015%  від суми угоди, але не 

менше 1000 грн. та не більше 5000 грн. за кожну угоду. 

 витрат на обслуговування поточного рахунку власника (в тому числі за 

валюто-обмінні операції) – згідно тарифного плану обслуговування 

поточного рахунку, яким користується власник ОВДП. 

Оподаткування операцій: 

1. Згідно Податкового кодексу України, інвестиційний дохід, а також виплати 

купонного доходу по ОВДП не оподатковуються ПДФО. 

2. Інвестиційний дохід та купонний дохід не оподатковуються військовим збором.  

Для придбання ОВДП необхідно звернутися до ТАСКОМБАНКу, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 30, Департамент операцій на фондовому ринку,  (044) 393 25 55, 

broker@tascombank.com.ua 
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