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Перелік та вартість послуг, що надає Зберігач ТОВ «ФК «ОК-2» Депонентам 
3 «01» липня  2010 р. 

 
 

№ Назва послуги (операції) Тариф, грн. Примітки для фізичних осіб для юридичних осіб 

1 Відкриття рахунку у цінних 
паперах  

безкоштовно 50 за операцію 

2 Закриття рахунку у цінних 
паперах  

безкоштовно 20 за операцію 

3 Абонентська плата  безкоштовно безкоштовно  

4 
Прийом на зберігання цінних 
паперів в документарній 
формі у сховищі 

10 грн. 20 грн. за місяць 

5 

Надання виписки по рахунку 
у цінних паперах: - щомісячно 
                            -  за запитом 
депонента 

 
безкоштовно 
безкоштовно 

 
безкоштовно 
безкоштовно 

 

6 Зберігання цінних паперів безкоштовно безкоштовно  

7* 

Зарахування, переказ, списання, 
обтяження зобов’язаннями, 
зняття обтяжень* 
1. до 100 000 грн. 
2. 100 001 – 1 000 000  
3. 1 000 001 – 5 000 000  
4. 5 000 001 –10 000 00  
5. понад 10 000 000  

 
 
1.    5 грн. 
2.    0,005% 
3.    0,0025%, але не менш 50 не більш 
100 грн. 
4.    100 грн. 
5.    100 грн. 

 
 
1. 0,02%, але не менш 10 грн. 
2. 0,015%  
3. 0,01%, але не менш 150 та не 

більш 250 грн. 
4. 0,005%, але не більш 320 грн. 
5. 0,0032% але не більш 400 грн. 

за 
операцію,  
від 
номінальної 
вартості 
ЦП, грн. 

8* Зарахування ЦП з особового 
рахунку у іншого зберігача 

 безкоштовно безкоштовно За операцію 

9* 

Знерухомлення, матеріалізація, 
переміщення цінних паперів*  
1.     до 100 000  
2.     100 001 – 1 000 000  
3.     1 000 001 – 5 000 000  
 
4.     5 000 001 –10 000 00  
5.     понад 10 000 000  

 
 
1.   5 грн. 
2.   0,005% 
3.   0,0025%, але не менш 50 та не 
більш 100 грн. 
4.    100 грн. 
5.    100 грн. 

 
 
1.    0,015%, але не менш 10 грн. 
2.    0,01%, але не менш 15 грн. 
3.    0,005%, але не менш 100 та не 
більш 200 грн. 
4.    200 грн. 
5.    200 грн. 

за 
операцію, 
від 
номінальної 
вартості 
ЦП, грн. 

10 

Обслуговування операцій 
емітента щодо випущених 
ним ЦП    (дроблення, 
консолідація, деномінація, 
тощо) 

20 грн. + 
послуги реєстратора 
 

20 грн. + 
Оплата послуг реєстратора 
 

 

11 Виконання безумовних дій з 
управління рахунком  безкоштовно безкоштовно  

12 
Перевірка справжності цінних 
паперів при зарахуванні на 
рахунок у цінних паперах 

безкоштовно безкоштовно 
 

13 Внесення змін до анкети 
Депонента безкоштовно безкоштовно  

14 Видача цінних паперів із 
сховища безкоштовно безкоштовно  

15 
Надання інформаційно-
аналітичних, консультаційних 
послуг 

за домовленістю сторін за домовленістю сторін 
 

16 
Видача звітів Депоненту за 
проведення операцій по 
рахунку в цінних паперах 

безкоштовно безкоштовно 
 

17 
Забезпечення виконання 
операції на умовах поставки 
проти оплати  

 0,02%  від вартості угоди з ЦП, але не 
менш ніж 
7 грн. та не більш ніж 60 грн.  

0,02 % від вартості угоди з ЦП, 
але не менш ніж  10 грн. та не 
більш ніж 100 грн. 

за операцію  
(з послугою 
ВДЦП) 

18 Оформлення документів 
(розпоряджень, заяв, тощо) 2грн. 2грн. 1 лист 

 
Для осіб, що здійснюють торгові операції через  інтернет-трейдинг у ТОВ «ФК «ОК-2» 

19* Зарахування Грошових коштів, для торгів на організаторі торгівлі    /    Списання та  
перерахування грошових коштів на поточний рахунок депонента 5,00 грн. 

20* Блокування Грошових коштів    /    Розблокування Грошових коштів 5,00 грн. 
21* Блокування цінних паперів    /    Розблокування цінних паперів 5,00 грн. 

22* Зарахування  /  переказ цінних паперів (поставка проти оплати) 
0,006% от суммы договора, 
но не менее 0,3  грн. и не 
более 100,00 грн. 

23* Зарахування / списання грошових коштів (поставка проти оплати) 
0,006% от суммы договора, 
но не менее 0,3  грн. и не 
более 100,00 грн. 

 
За операціями осіб, які здійснюються через  торговця ТОВ «ФК «ОК-2» згідно договору на 

брокерське обслуговування 
24* Зарахування Грошових коштів, для торгів на організаторі торгівлі    /    Списання та  

перерахування грошових коштів на поточний рахунок депонента 5,00 грн. 

25* Блокування Грошових коштів    /    Розблокування Грошових коштів 5,00 грн. 
26* Блокування цінних паперів    /    Розблокування цінних паперів 5,00 грн. 
27 Забезпечення виконання операції на умовах поставки проти оплати Безкоштовно 
 
* до ціни за послуги не включені витрати  на сплату послуг Реєстратора, Депозитарію, та поштові витрати; 
- оплата інших операцій та послуг, наданих Депоненту, але відсутніх в Переліку, здійснюється згідно з додатковою 
угодою.  
 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 
3.2.1. ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97 – ВР від 03.04.1997р. 
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