
резиденти нерезиденти

Адміністративні операції***

Відкриття рахунку в ЦП* 100.00 грн. 150.00 грн.

Внесення змін до анкети рахунку в ЦП* 30.00 грн. 50.00 грн.

Закриття рахунку                                                                    

Закриття рахунку в ЦП*

Закриття рахунку в ЦП за результатами процедури  squeeze-out/sell-out                                                  

безкоштовно                               

50,00 грн.

10 грн.                                              

50,00 грн.

Продовження операційного дня зберігача (але не довше ніж 21:00)
100,00грн. (за кожні 30 хв. 

продовження)

200,00грн. (за кожні 30 хв. 

продовження)

Внесення змін в анкету рахунку в ЦП при активізації рахунку (укладенні договору) 50.00 грн. 80.00 грн.

Підготовка документів для відкриття рахунку в цінних паперах 50.00 грн. 80.00 грн.

Облікові операції***

Здійснення обліку прав на ЦП* на рахунку в цінних паперах, за кожен вид ЦП* (крім ДЦП*)

Здійснення обліку прав на ЦП* на рахунку в цінних паперах, за кожен вид ЦП* (для ДЦП**)

250 грн.

+ вартість послуг

депозитарію

250 грн.

+ вартість послуг

депозитарію

Зарахування, списання, переказ прав на ЦП*

0,03% від номінальної вартості 

ЦП*, але не менше 50,00грн. і 

не більше 300,00грн.

0,035% від номінальної 

вартості ЦП*, але не менше 

80,00грн. і не більше 

1000,00грн.

Блокування /розблокування прав на ЦП* для здійснення розрахунків за принципом "поставка проти 

оплати"
10.00 грн. 20.00 грн.

Блокування /розблокування прав на ЦП* крім операцій для здійснення розрахунків за принципом 

"поставка проти оплати"
100.00 грн. 200.00 грн.

Знерухомлення ЦП* на пред’явника
350 грн.+ вартість послуг 

депозитарію

450 грн. + вартість послуг 

депозитарію

у випадку укладання договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):

перерахуванням на рахунок Депонента в Банку 0,25% (мін. 10 грн.) 0,25% (мін. 10 грн.)

перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі безкоштовно безкоштовно

виплатою Депоненту через касу Банку 0,5% (мін. 10 грн.) 0,5% (мін. 10 грн.)

без договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):

перерахуванням на рахунок Депонента в Банку 0,5% (мін. 10 грн.) 0,5% (мін. 10 грн.)

перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі
0,3% (мін. 20 грн., макс. 300 

грн.) 

0,3% (мін. 20 грн., макс. 300 

грн.)

виплатою Депоненту через касу Банку 1,0% (мін. 10 грн.) 1,0% (мін. 50 грн.)

Корпоративні дії емітента, крім операцій щодо збільшення статутного фонду емітента (зарахування 

додаткової емісії тарифікується зг.коду комісії 21109)
10.00 грн. 20.00 грн.

Проведення операцій за принципом поставки/одержання проти платежу на позабіржовому ринку

0,03% від номінальної вартості 

ЦП*, але не менше 150,00грн. і 

не більше 1000,00грн.

0,035% від номінальної 

вартості ЦП*, але не менше 

300,00грн. і не більше 

1500,00грн.

Проведення операцій за принципом поставки/одержання проти платежу які укладаються на біржі

0,03% від номінальної вартості 

ЦП*, але не менше 5,00грн. і 

не більше 50,00грн.

0,035% від номінальної 

вартості ЦП*, але не менше 

10,00грн. і не більше 

100,00грн.
Відміна операції за розпорядженням депонента 20.00 грн. 40.00 грн.

Термінове виконання операції (протягом 1 год.) Подвійний розмір тарифу Подвійний розмір тарифу

Інформаційні операції***

Підготовка та надання за запитом Депонента виписки про обіг та стан рахунку в ЦП* на вказану дату 20.00 грн. 50.00 грн.

Підготовка та надання за запитом Депонента інформаційної довідки 20.00 грн. 50.00 грн.

Звірення довіреності акціонера для участі в загальних зборах акціонерного товариства 50.00 грн. 100.00 грн.

Надання інформації від емітента 20.00 грн. 40.00 грн.

Надання довідково-аналітичних матеріалів 50.00 грн. 50.00 грн.

Інші послуги не передбачені тарифами

Посвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів 50,00 грн. 50,00 грн.

Засвідчення зразку підпису розпорядника рахунку у цінних паперах на картці зразків підписів з 

виїздом працівників Депозитарної установи до фізичної особи за умови спільної домовленості ( без 

врахування вартості проїзду)

100,00 грн. 100,00 грн.

Підготовка розпорядження на виконання операції 20,00 грн. 20,00 грн.

Представництво Депозитарною установою інтересів Депонента перед ПАТ "НДУ" 
150,00 грн. + вартість послуг 

депозитарію

150,00 грн. + вартість послуг 

депозитарію

Обслуговування особи (осіб, що діють спільно), яка/які є власником/ співвласниками домінуючого 

контрольного пакету акцій

20 грн. за одного бенефіціара 

(міn 25 000 грн.) 

20 грн. за одного бенефіціара 

(міn 25 000 грн.) 

ЦП* - цінні папери

ДЦП** - державні цінні папери 

Послуги депозитарної установи ПАТ АКБ "Львів" для фізичних осіб 

*** вартість послуг за операціями з цінними паперами іноземних емітентів складає тариф Банка + вартість послуг депозитарія.

Види послуг Банку

Розмір тарифу

за домовленістю (Укладається додаткова угода, в якій Клієнт та 

депозитарна установа домовляються про вартість  операцій).

безкоштовно

Одержання доходів за ЦП* Депонента 


