
          Затверджено  
         Директор ТОВ «БУЛ-СПРЕД» 

 

                  _____________В.Ю. Хотинський   

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам фізичним  особам  

(резидентам)  з 01 березня 2021 року.  
№ Назва послуги Тарифи(грн.) Умови нарахування 

 

     Адміністративні операції та послуги щодо обслуговування рахунку в  цінних паперах 
1 Відкриття рахунку в цінних паперах   

1.1 Завірення підпису на картці зразків підпису  150,00 За операцію 

1.2 Перевірка, підготовка документів для відкриття 

рахунку в цінних паперах,  ідентифікація  

150,00 За операцію 

2 Внесення змін до анкети рахунку в цінних 

паперах 

100,00 За операцію 

3 Послуги з дистанційного голосування на зборах 

акціонерів (обробка бюлетенів) 

500,00  Подання бюлетенів для 

участі в зборах 

4 Абонентська плата Не нараховується 

5 Обслуговування рахунку в  цінних паперах 

5.1 Загальна номінальна вартість цінних паперів до 

30000,00 грн. не більше 1% Статутного фонду 

200,00 Одноразово при 

відкритті рахунку в 

цінних паперах  

5.2 Загальна номінальна вартість цінних паперів 

від  30000,00 грн до 100000,00 грн. але не 

більше 5% Статутного фонду 

350,00 В рік  

 

5.3 Загальна номінальна вартість цінних паперів 

від 100000,00 грн. до 1000000,00 грн., або від 

5%  до  25% Статутного фонду 

                     75,00 В місяць  

 

5.4 Загальна номінальна вартість цінних паперів 

від 1000000,00 грн., або більше  25% 

Статутного фонду 

0,004% від номінальної вартості, 

але не менше 150,00грн. 

В місяць  

 

6 Закриття рахунку в цінних паперах 100,00 За операцію 

Облікові операції 
7 Зарахування/списання (переказ) цінних паперів 

між депонентами депозитарної установи 

100,00 За операцію 

8 Зарахування/списання цінних паперів в 

депозитарній системі  

0,5% від номінальної вартості  

ЦП, але не меньше 150,00 грн, та 

не більше 2000,00 грн.  

За операцію 

9 Зарахування/списання цінних паперів в 

депозитарній системі за участі торгівця  

ТОВ «БУЛ-СПРЕД» 

0,05% від вартості цінних паперів 

за номіналом, але не менше 

150,00 грн. і не більше 2000 грн. 

За операцію 

10 Зарахування цінних паперів без участі торгівця  

ТОВ «БУЛ-СПРЕД» (крім первинного 

розміщення) 

1% від вартості цінних паперів за 

номіналом, але не менше 500 грн. 

і не більше 5000 грн. 

За операцію 

11 Списання цінних паперів без участі торгівця  

ТОВ «БУЛ-СПРЕД» (крім погашення цінних 

паперів) 

1% від вартості ЦП  за номіна- 

лом, але не менше 5000 грн. 

За операцію 

12 Обмеження/ відміна обмеження в обігу ЦП 300,00 За операцію 

Клірінгові операції 

13 Поставка/ Отримання ЦП проти оплати між резидентами в національній валюті За домовленістю 

14 Зарахування/ списання ЦП по договорам, котрі укладаються на організаторах 

торгівлі, використовуючи розрахунки з попереднім резервуванням активів 

За домовленістю 

Інформаційні операції 
15 Надання виписок про залишки на рахунку в ЦП 

на кінець операційного дня (якщо відбувся рух 

ЦП) 

безкоштовно За операцію 

16 Надання дублікату виписки або додаткової 

виписки по вимогам депонента 

100,00 За операцію 

17 Надання депоненту інформаційних довідок 

відносно операцій емітента  

20,00 при отриманні 

відповідної інформації, 

за зверненням 

 

Інші операції щодо обслуговування рахунків в цінних паперах 



18 Виплата дивідендів  (перерахування прибутку) 

на грошові рахунки депонентів 

0,1 % від суми отриманого 

прибутку, але не менше 20 грн та 

не більше 2000 грн. 

За операцію 

19 Продовження операційного дня За домовленістю  

 
Дані тарифи можуть змінюватись за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням рівня витрат на операції, а також змін на 

фондовому ринку та фінансовому ринках . 

 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування на підставі п.196.1.1. Статті 196 ПОДАТКОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 


