
№ 

п.п. 
Вид послуги Тариф за одну операцію (замовлення) на суму 

 
 До 

 5 000 000,00 грн  

Від 5 000 000,01 до 

25 000 000,00 грн 

Від 25 000 000,01 

грн 

1. 

Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-

резидента на фондовій біржі у випадку 

наявності у клієнта відкритого рахунку в 

цінних паперах в депозитарній установі ПАТ 

«БАНК ВОСТОК» (крім купівлі-продажу 

відповідно до п. 7) 

0,075 % від суми 

операції але не 

менше  

1200,00 грн. 

0,05 % від суми 

операції але не 

менше  

3750,00 грн. 

За домовленістю 

але не менше 

12 500,00 грн. 

2. 

Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-

резидента на фондовій біржі у випадку 

відсутності у клієнта відкритого рахунку в 

цінних паперах в депозитарній установі ПАТ 

«БАНК ВОСТОК» (крім купівлі-продажу 

відповідно до п. 7) 

0,1 % від суми 

операції але не 

менше  

1500,00 грн. 

0,075 % від суми 

операції але не 

менше  

5000,00 грн. 

За домовленістю 

але не менше 

18 750,00 грн. 

3. 

Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-

нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-
продажу відповідно до п. 7) 

0,12 % від суми 

купівлі-продажу 
але не менше 

2500,00 грн. 

 

0,08 % від суми 

операції але не 
менше  

6000,00 грн. 

За домовленістю 

але не менше 
20 000,00 грн. 

4. 

Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-

резидента поза фондовою біржею*,** (крім 

купівлі-продажу відповідно до п. 7 та векселів) 

0,15 % від суми 

купівлі-продажу 

але не менше 

1500,00 грн. 

 

0,09 % від суми 

операції але не 

менше  

7500,00 грн. 

За домовленістю 

але не менше 

20 000,00 грн. 

5. 

Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-

нерезидента поза фондовою біржею*,** 
(крім купівлі-продажу відповідно до п. 7 та 

векселів) 

0,15 % від суми 

купівлі-продажу 

але не менше 

2500,00 грн. 

 

0,09 % від суми 

операції але не 

менше  

7500,00 грн. 

За домовленістю 

але не менше 

20 000,00 грн. 

6. 

Проведення операцій РЕПО з облігаціями за 
дорученням клієнта поза фондовою біржею 

 0,18 % від суми 
купівлі-продажу 

але не менше 

1800,00 грн. 
 

0,11 % від суми 
операції але не 

менше  

9000,00 грн. 

За домовленістю 
але не менше 

25 000,00 грн. 

7. 

Купівля-продаж пакету акцій, що дорівнює 

або перевищує частку 10% від статутного 

капіталу емітента цих акцій 
За домовленістю, але не менше 5 000,00 грн. 

8. Купівля-продаж векселів*,** За домовленістю, але не менше 3 000,00 грн. 

9. Інші операції, послуги*,** За домовленістю 

 
*)  У випадку укладання позабіржового договору на виконання з терміном розрахунку та/або передачі ЦП більше ніж 31 
календарний день, але не більше, ніж 6 календарних місяців, відповідний тариф збільшується на 500, 00 грн. 

**)  У випадку укладання за ініціативою клієнта позабіржового додаткового договору (угоди) до договору на виконання щодо 

подовження терміну оплати та/або передачі ЦП, стягується додаткова комісія в розмірі 200, 00 грн. за кожен такий додатковий 
договір (угоду). 

 


