
 

 

 
 

 
 
 
 
Додаток №7 
до Генерального договору  
у редакції, затвердженій наказом Генерального 
директора ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» 
№75/ОД від 08.04.2022 р. 

 
ТАРИФИ  ТОРГОВЦЯ 

 

Тариф «Internet Trading» 

Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод 
з державними цінними паперами, угод РЕПО 
та угод, укладених через особистий кабінет 
Клієнта) 

0,2 % від суми угоди, але не менше 200 грн.   

Комісія за угодами, укладеними через 
особистий кабінет Клієнта 

0,09 % від суми угоди, але не менше 15,00 грн. 
за угоду 

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами 

0,05 % від суми угоди, але не менше 200 грн. 
та не більше 2 000 грн. 

Комісія за угодами РЕПО 
0,2%  від суми угоди, але не менше 100 грн. та 
не більше 200 грн. 

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами (за дохідністю первинного ринку), 
укладеними на суму від 1 млн. грн.) 

0,05 % від суми угоди, але не менше 2 000 грн. 

Разова консультація аналітика по телефону безкоштовно 

Виведення грошових коштів з Інвестиційного 
рахунку 

15,00 грн. 

Абонентська плата відсутня 

 

Тариф «Brokerage» 

Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод 
РЕПО та угод з державними цінними 
паперами) 

0,2 % від суми угоди, але не менше 200 грн.   

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами 

0,05 % від суми угоди, але не менше 200 грн. 
та не більше 2 000 грн. 

Комісія за угодами РЕПО 
0,2% від суми угоди, але не менше 100 грн. та 
не більше 200 грн. 

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами (за дохідністю первинного ринку), 
укладеними на суму від 1 млн. грн.) 

0,05 % від суми угоди, але не менше 2 000 грн. 

Разова консультація аналітика по телефону безкоштовно 

Виведення грошових коштів з інвестиційного 
рахунку 

15,00 грн. 

Абонентська плата відсутня 
 

Надання інформаційно-консультаційних послуг в межах здійснення професійної діяльності 
на ринках капіталу, а саме в межах здійснення діяльності з торгівлі фінансовими 

інструментами, що передбачає брокерську, субброкерську та дилерську діяльності 

Вартість послуг з проведення онлайн-курсу «Мистецтво інвестування» безкоштовно 

Вартість послуг з проведення онлайн-курсу «Основи біржової справи».  2000,00 грн. 

Вартість послуг з проведення онлайн-курсу «Технічний та фундаментальний 
аналіз» 

2700, 00 грн. 

Вартість послуг з проведення онлайн-курсу «Технічний аналіз PRO» 4000, 00 грн. 

Вартість послуг з проведення онлайн-курсу «Майстер-клас про IPO» 1500, 00 грн. 
 
Умовами Замовлення за Генеральним договором може бути встановлена інша вартість послуг. 
 
 

Тариф строкового ринку 

Найменування За один контракт (з урахуванням комісії біржі), грн. 



 

 

 
 

контракту - 
Розрахунковий 
ф’ючерсний контракт: 

безадресні угоди, 
що призводять до 

відкриття / 
закриття позиції в 

різні торгові дні 

безадресні угоди, 
що призводять до 

відкриття та 
закриття позиції 
протягом одного 

торгового дня 

Адресні 
контракти 

Організація 
виконання 

На курс долара США – 
українська гривня 

12,00 12,00 12,00 24,00 

На цінні папери 
іноземних емітентів 

0,06%* 0,06%* 0,06%* 0,12%* 

* від розрахункової ціни, що встановлена в перший день торгів контракту, 
помноженої на кількість цінних  

 


