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Додатки. Форми вхідних та вихідних документів.                                         Додаток 1 
 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
(депонента фізичної особи / нотаріуса) 

 

   Я несу повну відповідальність за достовірність інформації, яка зазначена у цій анкеті.  

   Порядок та строки перерахування Депозитарною установою доходів за цінними паперами, а також надання Депоненту інформації про 

корпоративні операції емітентів, отриманої від  Центрального депозитарію  регламентуються Правилами Депозитарної установи та 

опубліковуються на веб-сайті motor-diler.com.ua. 

   Депонент, керуючий рахунком-фізична особа мають статут розпорядника рахунком.  
 

Дата підписання анкети ________________ 

 

 Підпис власника / розпорядника рахунку ____________________      ___________________ 
                                                                                 підпис, М.П.*                                                П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  Дата відкриття рахунку 

   

1. Відомості  про власника рахунку 
1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

1.2. Громадянство (для нерезидентів)  

1.3. Документ, що посвідчує особу  

1.3.1. серія (за наявності), номер  1.3.2. дата видачі  

1.3.3. орган, що видав документ  

1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  

1.5. Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (заповнюється нотаріусом)  

1.6. Власник рахунку є самозайнятою особою ( є фізичною особою-

підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) 

 Так 

 Ні 

2. Адреса реєстрації місця проживання 
2.1. Країна  2.2. Область  

2.3. Місто   2.4. Район  

2.5. Вулиця  2.6. Будинок, кв.  2.7. Індекс  

3. Адреса для листування (заповнюється у разі, якщо відрізняється від адреси, зазначеної у п.2) 
3.1. Країна  3.2. Область  

3.3. Місто  3.4. Район  

3.5. Вулиця  3.6. Будинок, кв.  3.7. Індекс  

4. Контактна інформація 
4.1. Телефон  4.2. E-mail  

5. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами 

5.1. Найменування банківської установи  

5.2. код МФО  5.3. № рахунку  

6. Відомості про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) 

6.1. Повне найменування (для юридичної особи) /  

Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)(для фізичної особи) 
 

6.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Номер 
реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи-нерезидента)/Документ, що посвідчує особу 

(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування 
органу, що видав документ) (для фізичної особи) 

 

6.3.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) (для фізичної особи) 
 

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи)/ адреса реєстрації 
місця проживання (для фізичної особи) 

 

7. Відомості про кредитора, якому належать права на цінні папери, що обліковуються на рахунку нотаріуса, 

та права за цими цінними паперами (заповнюється нотаріусом) 
7.1. Повне найменування (для юридичної особи)/  

Прізвище, імя, по-батькові (за наявності)(для фізичної особи) 
 

7.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи-нерезидента)/Документ, що посвідчує особу 
(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування 

органу, що видав документ), реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи) 

 

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи)/ адреса реєстрації 
місця проживання (для фізичної особи) 

 

8. Відомості про цінні папери, що внесені на депозит нотаріуса (заповнюється нотаріусом) 
8.1. Повне найменування Емітента цінних паперів  8.4. Вид цінних паперів  

8.2. Код за ЄДРПОУ Емітента  8.5. Кількість цінних паперів  

8.3. Код ISIN цінних паперів  8.6. Номінальна вартість одного цінного паперу  

9. Додаткова  інформація 
9.1. Порядок надання інформації та документів (потрібне відмітити) 

Засобами поштового зв’язку  Особисто в депозитарній установі  Інше________________________________________  

9.2. Інша додаткова інформація  

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів № _______від______________  Виконавець  _______________/_________________/ 
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Додаток 2 

 
АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(депонента юридичної особи, держави, територіальної громади) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  Дата відкриття рахунку 

   

1. Відомості про власника рахунку 

1.1. Повне найменування  

1.2. Скорочене найменування  

1.3. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента) / 

номер реєстрації юридичної особи  в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)  
 

1.4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)  
1.5. Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)   наявна  відсутня 

1.6. Особа перебуває на обліку в органах Державної 

фіскальної служби (обрати потрібне) (для юридичної особи) 

 так 

 ні 

2. Відомості про цінні папери, що є об’єктом управління державної власності (заповнюється, якщо депонент держава) 

2.1. Повне найменування Емітента цінних паперів  

2.2. Код за ЄДРПОУ Емітента  

2.3. Код ISIN цінних паперів  

2.4. Вид цінних паперів  

3. Відомості про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) 
3.1. Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/ повне найменування (для юридичної 

особи)  
 

3.2. Назва, серія (за наявності) , номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та найменування  

органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні ії 

місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента) 

 

4. Відомості про розпорядника рахунком 

4.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  

4.2. Документ, що посвідчує особу 4.2.1. Назва документу  

4.2.2. Серія (за наявності)  4.2.3. Номер  4.2.4. Дата видачі  
4.2.5 Орган, що видав документ   

4.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  

4.4. Адреса реєстрації місця проживання  
4.5. Адреса для листування (заповнюється у разі, якщо 

відрізняється від адреси, зазначеної у п. 4.4.) 
 

4.6. Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва, номер, дата видачі) 
 

4.7. Строк дії повноважень   

5. Відомості про розпорядника рахунком 

5.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  

5.2. Документ, що посвідчує особу 5.2.1. Назва документу  

5.2.2. Серія (за наявності)  5.2.3. Номер  5.2.4. Дата видачі  
5.2.5 Орган, що видав документ   

5.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  

5.4. Адреса реєстрації місця проживання  
5.5. Адреса для листування (заповнюється у разі, якщо 

відрізняється від адреси, зазначеної у п. 5.4.) 
 

5.6. Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва, номер, дата видачі) 
 

5.7. Строк дії повноважень   

6. Контактна інформація 
6.1. Телефон  

6.2. Факс  

6.3. E-mail  

6.4. Контактна особа  

7. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами 

7.1. Найменування банківської установи  

7.2. код МФО  7.3. № банківського рахунку  

8. Додаткова інформація 
8.1. Порядок надання інформації та документів (потрібне відмітити) 

Засобами поштового зв’язку  Особисто в депозитарній установі  Інше _________________________  

8.2. Інша додаткова інформація  
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Я несу повну відповідальність за достовірність інформації, яка зазначена у цій анкеті.  

Порядок та строки перерахування Депозитарною установою доходів за цінними паперами, а також надання 

Депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію  

регламентуються Правилами Депозитарної установи та опубліковуються на веб-сайті motor-diler.com.ua., якщо інше не 

передбачено договором про обслуговування рахунку у цінних паперах.  

 
 

Дата підписання анкети ________________ 

 

 

 Підпис розпорядника рахунку                      ____________________      ___________________ 
                                                                                 підпис, М.П.*                                                П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів № _______від______________  Виконавець  _______________/_________________/ 
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Додаток 3 
 

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах.  

Я несу повну відповідальність за достовірність інформації, що зазначена в цій анкеті. 

  
Дата підписання анкети ________________ 

 

 Підпис розпорядника рахунку      _______________________      ________________________ 
                                                                    підпис, М.П.*                                                              П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

 

 ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

1. Відомості про власника рахунку  

1.1. Депозитарний код рахунку в цінних паперах   

1.2. Повне найменування (для юридичної особи) / Прізвище, ім'я, 

по-батькові (за наявності) (для фізичної особи) 

  

1.3.  Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи-нерезидента)/Документ, що посвідчує особу 

(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування 

органу, що видав документ) (для фізичної особи) 

 

1.4.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) (для фізичної особи) 
 

2. Відомості про керуючого рахунком  

2.1. Повне найменування, скорочене найменування (для 

юридичної особи) / Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) 
(для фізичної особи) 

 

2.2. Громадянство (для фізичної особи-нерезидента)  

2.3.  Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/ Номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи-нерезидента)/Документ, що посвідчує особу 

(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування 

органу, що видав документ) (для фізичної особи) 

 

2.4.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) (для фізичної особи) 

 

2.5. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) (для 

юридичної особи) / адреса реєстрації місця проживання (для 

фізичної особи) 
 

2.6. Адреса для листування  (заповнюється у разі, якщо 

відрізняється від адреси, зазначеної у п.2.5) 
 

2.7. Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва, номер, дата видачі) 
 

2.8. Строк дії повноважень   

2.9. Обсяг повноважень (обрати потрібне): 

  адміністративні операції   інформаційні операції 

  облікові операції   інше 

2.10. Випуск цінних паперів, за яким 

призначається керуючий рахунком (обрати 

потрібне) 

 будь-який випуск цінних паперів 

 
певний випуск цінних паперів (вказати повне найменування емітента, код за 

ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів) 
1.________________________________________________________________________ 

2.11.  Е-mail  2.12. Телефон  

2.13. Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне) (для юридичної особи)  наявна  відсутня 

3. Відомості про розпорядника рахунком 

3.1. Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)  

3.2. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків(за наявності) 
 

3.3.  Документ, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності), 

номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ) 
 

3.4. Адреса реєстрації місця проживання  

3.5.  Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва, номер, дата видачі) 
 

3.6.  Строк дії повноважень   

4. Додаткова  інформація 

4.1. Порядок надання інформації та документів (потрібне відмітити) 

Засобами поштового звя’зку  Особисто в депозитарній установі  Інше ___________________________________  

4.2. Інша додаткова інформація  

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів № _______від______________  Виконавець  _______________/_________________/ 
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Додаток 4 
 

вих. № __________ 

 

від __ __________ 20___ р  

 

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ 

 

1. Реквізити заставодержателя 

1.1 Повне найменування (для юридичної 

особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) (для фізичної особи) 

 

1.2 Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи-нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), 

номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та найменування органу, що 

видав документ (для фізичної особи) 

 

1.3 Місцезнаходження/місце проживання  

1.4 Контактний телефон  

1.5 E-mail  

2. Реквізити договору застави (дата укладення, 

номер) 

 

3.  Інформація про цінні папери, що передані в 

заставу 

 

3.1. Повне найменування емітента  

3.2. Код за ЄДРПОУ емітента  

3.3. ISIN  

3.4. Кількість цінних паперів, переданих в заставу  

4. Інформація про уповноважену особу 

заставодержателя 

 

4.1.  Повне найменування (для юридичної 

особи)/Прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної 

особи) 

 

4.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи-нерезидента)/ Назва, серія (за наявності), 

номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та найменування органу, що 

видав документ (для фізичної особи) 

 

4.3. Вид, № та дата видачі документу, засвідчує 

повноваження уповноваженої особи 

 

4.4. Термін дії повноважень:  

4.5. Обсяг повноважень:  

 

Додаткова інформація ______________________________________________________ 

 

Заставодержатель бере на себе відповідальність за достовірність даних, які зазначені в цій анкеті. 

 

 

Заставодержатель _________________________________________________________________ 

   (П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб (за наявності)) 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

  

 

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів № _______від______________  Виконавець  _______________/_________________/ 
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Додаток 5 
                         

 

 
АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА / УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА 

фізичної особи 

 

Я несу повну відповідальність за достовірність даних, які зазначені у цій анкеті.  

 

Дата заповнення анкети «_____» ________________20 ______р. 

 

 

Підпис розпорядника /  

уповноваженої особи     ________________________   ______________________________ 
                                                       підпис                                                                                       П.І.Б. 

 

 

 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

  

 

 

 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  Дата відкриття рахунку 

   

1. Обов’язкові реквізити 

1.1. Прізвище, ім’я та по-батькові  
1.2. Громадянство  
1.3. Місце проживання (прописка)  
1.4. Фактична адреса 

(із зазначенням поштового індексу) 
 

1.5 Дата та місце народження  

1.6. Вид, серія (за наявності) та № 
документу, що 
посвідчує особу 

 

1.7. Ким та коли виданий документ  
1.8 Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 
 

1.9. Найменування Емітента  
1.10. Вид, № та дата документу, який 

підтверджує повноваження 
 

1.11. Обсяг повноважень: Термін дії повноважень: 

 1. Підписувати та надавати документи, передбачені договором 
про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних 

цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та чинним 

законодавством 

2. Здійснювати інші дії. _________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 Без обмежень 
 з « » 20 року 

по « »  20 року 

2. Спосіб надання розпоряджень 

(обумовлений договором) 

  особисто поштою факсом електронною поштою 

3. Спосіб та термін отримання інформації від депозитарної установи 

(обумовлений договором) 

 Спосіб  особисто поштою факсом 

 Термін Протягом 3-х робочих днів 

4. Інші  суттєві  дані,  які  розпорядник/уповноважена  особа  у  ціннних  паперах  вважає  за  доцільне 

повідомити про себе 

  

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів № _______від______________  Виконавець  _______________/_________________/ 
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Додаток 6 

Вих.№ ___________________ 

Від ______________________20 ____р.  

 

 

Директору  

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 

 

 

ЗАЯВА 
 
 
 
 

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах ______________________________________ 
                                                                                                (повна назва)  

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ______ від _______р. 
 

 

 

Документи, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, додаються: 

 

- анкета рахунку в цінних паперах; 

- копія зареєстрованого установчого документа; 

- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають 

право діяти від імені юридичної особи без довіренності; 

- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах; 

- документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито 

поточний рахунок; 

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах.  

 

 

 

 

 

 _________________________         _________________        ________________________ 
           Посада керівника                                                підпис                                                            П.І.Б. 

 

                                                  М.П.* 

 
*- за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ та дата реєстрації в журналі  

вхідних документів 
№ _______від___________  Виконавець  _______________/_______________/ 

 № та дата в журналі операцій 
№ ______  від _________ 
_______________________
________ 

 Виконавець ______________/________________/ 
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Додаток 7 

Вих. № ____________ 
від _______________20______р. 
 

 

Директору  

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 
 
 

 
ЗАЯВА 

 
 

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах  ______________________________________ 
                                                                                                 П.І.Б. 

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  № ___  від _______р. 

 

 

Документи, що необхідні для відкриття рахунку, додаються: 

 

 

- анкета рахунку у цінних паперах у 2 примірниках (додаток № 1); 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків (для резидентів). 

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана 

в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально; 

- копія паспорту. 

 

 

 

________________________               _____________________________________ 
                                                 Підпис                                                                                                  П.І.Б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 № та дата реєстрації в журналі  

вхідних документів 
№ _______від___________  Виконавець  _______________/_______________/ 

 № та дата в журналі операцій 
№ ______  від _________ 
_______________________
________ 

 Виконавець ______________/________________/ 
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Додаток 8 

Вих. № ____________ 
від _______________20____р. 
 

 

Директору  

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 
 
 

 
ЗАЯВА 

 
 

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах  ______________________________________ 
                                                                                                 П.І.Б. 

відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  № ___  від _______р. 

 

 

Документи, що необхідні для відкриття рахунку, додаються: 

- анкета рахунку у цінних паперах у 2 примірниках (додаток № 1); 

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків (для резидентів). 

- картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в 

присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально; 

- копія паспорту; 

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством 

порядку як суб'єкт підприємницької діяльності (додатково для часного підприємця); 

- копія  свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (додатково для 

нотаріуса). 

 

 

 

________________________               _____________________________________ 
                                                 Підпис                                                                                                  П.І.Б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 № та дата реєстрації в журналі  вхідних 

документів 
№ _______від___________  Виконавець  _______________/________________________/ 

 № та дата в журналі операцій 
№ ______  від _________ 

_______________________________ 
 Виконавець ______________/__________________________/ 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

Додаток 9  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах фізичній особі  

від « » 20   р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 

 

Назва,  серія (за наявності),   номер,   
дата   видачі документа, що посвідчує 
фізичну особу, та найменування органу, 
що видав документ 

 

 

    Цим розпорядженням наказую внести зміни до анкети рахунку у цінних паперах 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ              НОВІ РЕКВІЗИТИ 

 1.  

 2.  

НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ      

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 

   1.  ______________________________________________________________________________________________ 

   2.  ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ 

ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
 

 

Підпис Розпорядника рахунку   _________________________    _______________________________ 

підпис,  М.П.*                                    П.І.Б. 

 
    *для юридичної особи (за наявності) 

 
    
 
 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                 дата 

 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування  

 

Додаток 10 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах юридичній особі 

(крім держави) 

від « » 20   р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне    найменування    юридичної 
особи/повне найменування ПІФ та повне 

найменування КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної 
особи- резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за 

ЄДРПОУ  КУА, яка його створила (якщо 

рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

 

     Цим розпорядженням наказую внести зміни до анкети рахунку у цінних паперах 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ              НОВІ РЕКВІЗИТИ 

 1.  

 2.  

   НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ     

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 

1.  ______________________________________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________________________________________  
 
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ 

ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 

 
 

Підпис Розпорядника рахунку   _________________________    _______________________________ 

підпис,  М.П.*    П.І.Б. 
 
*- за наявності 

    
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 11 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №_____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах нотаріуса  

від « » 20   р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові  
Назва,  серія (за наявності),   номер,   
дата   видачі документа, що посвідчує 
фізичну особу, та найменування органу, 
що видав документ 

 

Реквізити  свідоцтва  про  право  на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

 
 

Цим розпорядженням наказую внести зміни до анкети рахунку у цінних паперах 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ              НОВІ РЕКВІЗИТИ 

 1.  

 2.  

   НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ     

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 

1.  ______________________________________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________________________________________  
 
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ 

ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
 

 

Підпис Розпорядника рахунку   _________________________    _______________________________ 

підпис,  М.П.*    П.І.Б. 
 
   *- за наявності 

 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                 дата 

 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування  

 

Додаток 12 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, які належать 

державі 

від « » 20   р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Держава Україна 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код  за  ЄДРПОУ  (якщо  керуючий 
рахунком є юридичною особою) 

00000000 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 

     Цим розпорядженням наказую внести зміни до анкети рахунку у цінних паперах 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ              НОВІ РЕКВІЗИТИ 

 1.  

 2.  

   НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ     

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 

1.  ______________________________________________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________________________________________  
 
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ 

ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 

 
 

Підпис Розпорядника рахунку   _________________________    _______________________________ 

підпис,  М.П.*  П.І.Б. 

 
*- для юридичної особи (за наявності) 

 
    

 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                  дата 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування  

 

 

Додаток 13 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, які належать територіальній громаді 

від « » 20___  р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Територіальна громада 
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована 

територіальна громада        

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 99999999 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 

     Цим розпорядженням наказую внести зміни до анкети рахунку у цінних паперах 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ              НОВІ РЕКВІЗИТИ 

 1.  

 2.  

   НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ     

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 

1.  ______________________________________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________________________________________  
 
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ 

ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 

 
 

Підпис Розпорядника рахунку   _________________________    _______________________________ 

підпис,  М.П.* 
 

*-для юридичної особи (за наявності)     П.І.Б. 
 
    

 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                  дата 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 14 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ________ 

на закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі від « ___» _20__р. 

 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 Код за ЄДРПОУ  

 Повне найменування 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 Прізвище,   ім’я,   по-батькові  (за наявності)  

 Реєстраційний номер облікової 
 картки платника податків 

 

 Назва,  серія (за наявності),   номер,   дата   
видачі  документа, що посвідчує фізичну особу, 
та найменування органу, що видав документ 

 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
 
 
НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. 

2. 

 

 

Підпис Розпорядника  рахунку                    _________________     ______________________________   
                                                                                                                 підпис                                                               П.І.Б. 

                                              М.П.*  

 

 

 
*- для юридичної особи (за наявності) 
 
 
 
 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
 
 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 15 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ________ 

на закриття рахунку у цінних паперах юридичній особі  

(крім держави) від « ___» _20__р. 

 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 Код за ЄДРПОУ  

 Повне найменування 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне    найменування    юридичної 
особи/повне найменування ПІФ та 

повне найменування КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий 

для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної 
особи- резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної 

особи - нерезидента)/код ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ  КУА, яка 

його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ  РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
 
 
НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. 

2. 

 

 

Підпис Розпорядника  рахунку             _________________     ______________________________   
                                                                              підпис                                                              П.І.Б. 

                                              М.П.* 

 
*- за наявності 

 

 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                 дата 

 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

Додаток 16 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ________ 

на закриття рахунку у цінних паперах нотаріуса від « ___» _20__р. 

 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 Код за ЄДРПОУ  

 Повне найменування 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, та 
найменування органу, що видав документ 

 

Реквізити    свідоцтва    про    право    на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
 
 
НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. 

2. 

 

 

Підпис Розпорядника  рахунку              _________________     ______________________________   
                                                                                                                 підпис                                                               П.І.Б. 

                                              М.П.* 

 

 
*- за наявності 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
 
 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 17 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ________ 

на закриття рахунку у цінних паперах, які належать державі 

від « ___» _20__р. 

 
 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 Код за ЄДРПОУ  

 Повне найменування 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Держава Україна 

 (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий 
рахунком є юридичною осбою) 

99999999 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ  РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
 
 
 
НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. 

2. 

 

 

Підпис Розпорядника  рахунку           _________________     ______________________________   
                                                                              підпис                                                              П.І.Б. 

                                              М.П.* 

 
*-для юридичної особи  (за наявності) 

 

 
 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 18 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________ 

на закриття рахунку у цінних паперах, які належать територіальній громаді 

від « ___» _20__р. 

 
 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 Код за ЄДРПОУ  

 Повне найменування 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Територіальна громада 
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована 

територіальна громада        

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 99999999 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ  РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
 
 
 
НАЗВА  ТА  РЕКВІЗИТИ  ДОКУМЕНТА  (-ІВ),  НА  ПІДСТАВІ  ЯКОГО  (-ИХ)  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. 

2. 

 

 

Підпис Розпорядника  рахунку            _________________     ______________________________   
                                                                              підпис                                                              П.І.Б. 

                                              М.П.* 

 
*-для юридичної особи  (за наявності) 

 
 
 
 
 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 19 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20   р. 

на виконання облікової операції  

(використовується для фізичних осіб) 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 блокування прав на цінні папери 

 розблокування прав на цінні папери 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 
найменування  органу, що видав документ 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 
(цифрами та прописом) 

 

 

ВІДОМОСТІ,  ПОВ’ЯЗАНІ  ІЗ  ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ  ОБМЕЖЕНЬ  ПРАВ  НА  ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ 

ПОТРІБНЕ) 

 виконання договору застави цінних паперів 

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме   

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ 

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ 

ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 
ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    
 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис Розпорядника рахунку  _________________________               ______________________________ 

                                                                підпис, М.П.*                                                        П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 20 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20   р. 

на виконання облікової операції  

(використовується для юридичних осіб, крім держави) 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 блокування прав на цінні папери 

 розблокування прав на цінні папери 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 
найменування ПІФ та повне найменування КУА, 

яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 
резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи 

- нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за 
ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних 

паперів (цифрами та прописом) 
 

 

ВІДОМОСТІ,  ПОВ’ЯЗАНІ  ІЗ  ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ  ОБМЕЖЕНЬ  ПРАВ  НА  ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ 

ПОТРІБНЕ) 

 виконання договору застави цінних паперів 

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме   

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ 
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ 
ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 
ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    
 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис Розпорядника рахунку  _________________________               ______________________________ 

                                                                підпис, М.П.*                                                        П.І.Б. 

*-за наявності 

Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 21 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20   р. 

на виконання облікової операції  

(використовується для держави) 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 блокування прав на цінні папери 

 розблокування прав на цінні папери 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 
юридичною особою) 

00000000 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

 

ВІДОМОСТІ,  ПОВ’ЯЗАНІ  ІЗ  ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ  ОБМЕЖЕНЬ  ПРАВ  НА  ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ 

ПОТРІБНЕ) 

 виконання договору застави цінних паперів 

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме   

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ 

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ 
ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 
ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    
 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    
 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис Розпорядника рахунку  _________________________               ______________________________ 

                                                                підпис, М.П.*                                                        П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 22 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20   р. 

на виконання облікової операції  

(використовується для територіальної громади) 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 блокування прав на цінні папери 

 розблокування прав на цінні папери 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
___________________________________________________________) 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

 

ВІДОМОСТІ,  ПОВ’ЯЗАНІ  ІЗ  ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ  ОБМЕЖЕНЬ  ПРАВ  НА  ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНИТИ 

ПОТРІБНЕ) 

 виконання договору застави цінних паперів 

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме   

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ 
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ 
ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 
ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    
 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ. 

Підпис Розпорядника рахунку  _________________________               ______________________________ 

                                                                підпис, М.П.*                                                        П.І.Б. 

*для юридичної особи (за наявності) 

 
Депонент засвідчує, що _____________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання. 

                                                                   дата 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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 Додаток 23 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ____ від «_____»____________20_____р. на 

(використовується депонентом – фізичною особою) 

 

         (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери 

 поставку прав на цінні папери 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав цінні папери 

 списання прав на цінні папери 

 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) 
 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

Назва, серія (за наявності) , номер, дата видачі документа, 

що посвідчує фізичну особу, та найменування  органу, що 

видав документ 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/ 
Національного банку України (у випадку списання/зарахування  

цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної  установи  

контрагента  в  Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/ Національного банку України (у випадку списання 

цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 
Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування  ПІФ  та  повне  найменування 

КУА,   яка   його   створила   (якщо   рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної  особи - 

резидента)/номер реєстрації  юридичної особи  

в  країні   її  місцезнаходження   (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 
створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) (якщо юридична особа в стадії 
створення код за ЄДРПОУ не вказується) 

  

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження   

Для контрагента - 

фізичної особи 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна реєстрації та адреса місця проживання  

Для контрагента - 

держави Україна Повне найменування 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

 
 
) 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для    контрагента – 

територіальної 

громади Повне найменування 

Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна  одиниця,  на  якій  розташована 

територіальна громада 

   (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 

99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для контрагента – 

нотаріуса,  на  

депозит якого 

внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія  (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування  органу, що видав документ 
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Реквізити  свідоцтва  про  право на  зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права 

на цінні папери,  що підлягають 
одержанню/поставці: повне найменування та 

код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - 

резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичної особи) 

 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 
 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ      

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ 

ПАПЕРИ) 

 

Вид правочину 
(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими коштами 
(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 
правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 
місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

      СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ  ____________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, 

НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

                

           Підпис Розпорядника  рахунку                          ______________________              _____________________________________ 

                                                                                                     підпис                                                             П.І.Б.                          
М.П.*  

   *- для юридичної особи (за наявності) 

 

    Депонент засвідчує, що __________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 

                                                   дата 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 24 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ____ від «_____»____________20_____р. на 

(використовується депонентом – юридичною особою, крім держави) 

 

         (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери 

 поставку прав на цінні папери 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав цінні папери 

 списання прав на цінні папери 

 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне найменування 

ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо 
рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за 
ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий 

для обліку активів ПІФ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/ 
Національного банку України (у випадку списання/ зарахування 

цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної  установи  

контрагента  в  Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/ Національного банку України (у випадку 

списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 
Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування  ПІФ  та  повне  найменування 

КУА,   яка   його   створила   (якщо   рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної  особи - 

резидента)/номер реєстрації  юридичної особи  

в  країні   її  місцезнаходження   (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку 
активів ПІФ) (якщо юридична особа в стадії 

створення код за ЄДРПОУ не вказується) 

  

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження   

Для контрагента - 

фізичної особи 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна реєстрації та адреса місця проживання  

Для контрагента - 

держави Україна Повне найменування 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

 
 

) 
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для    контрагента – 

територіальної 

громади Повне найменування 

Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна  одиниця,  на  якій  розташована 

територіальна громада 

   (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 

99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для контрагента – 

нотаріуса,  на  

депозит якого 

внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 
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Реквізити  свідоцтва  про  право на  зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права 

на цінні папери,  що підлягають 
одержанню/поставці: повне найменування та 

код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - 

резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичної особи) 

 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 
 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ      

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ 

ПАПЕРИ) 

 

Вид правочину 
(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими коштами 
(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 
правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 
місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

      СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ  ____________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, 

НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

                

           Підпис Розпорядника  рахунку                          ______________________              _____________________________________ 

                                                                                                     підпис                                                             П.І.Б.                          
М.П.*  

   *- за наявності 

 

 

    Депонент засвідчує, що __________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 

                                                   дата 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 25 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ____ від «_____»____________20_____р. на 

(використовується депонентом – нотаріусом) 

 

         (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери 

 поставку прав на цінні папери 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав цінні папери 

 списання прав на цінні папери 

 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права на цінні папери, 

що підлягають одержанню/поставці: повне найменування та 

код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне 
найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичної особи)  

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/ 
Національного банку України (у випадку списання/ зарахування 

цінних паперів на рахунок емітента/ з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної  установи  

контрагента  в  Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/ Національного банку України (у випадку 

списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 
Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування  ПІФ  та  повне  найменування 

КУА,   яка   його   створила   (якщо   рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної  особи - 

резидента)/номер реєстрації  юридичної особи  

в  країні   її  місцезнаходження   (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 
створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) (якщо юридична особа в стадії 

створення код за ЄДРПОУ не вказується) 

  

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження   

Для контрагента - 

фізичної особи 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна реєстрації та адреса місця проживання  

Для контрагента - 

держави Україна Повне найменування 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

 
 

) 
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для    контрагента – 

територіальної 

громади Повне найменування 

Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна  одиниця,  на  якій  розташована 

територіальна громада 

   (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 
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Код за ЄДРПОУ 

99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для контрагента – 

нотаріуса,  на  

депозит якого 

внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Реквізити  свідоцтва  про  право на  зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права 

на цінні папери,  що підлягають 
одержанню/поставці: повне найменування та 
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - 

резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичної особи) 

 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 
 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ      

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ 
ПАПЕРИ) 

 

Вид правочину 

(обрати потрібне) 
 правочином передбачена оплата грошовими коштами 

(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 

правочинів) (обрати потрібне) 
(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 

місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

      СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ  ____________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, 

НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

           Підпис Розпорядника  рахунку                          ______________________              _____________________________________ 

                                                                                                     підпис                                                             П.І.Б.                          

М.П.* 

*за наявності  

 

    Депонент засвідчує, що __________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 

                                                   дата 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 26 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № ____ від «_____»____________20_____р. на 

(використовується депонентом – державою) 

 

         (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери 

 поставку прав на цінні папери 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав цінні папери 

 списання прав на цінні папери 

 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
___________________________________________________________) 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/ 
Національного банку України (у випадку списання/ зарахування 

цінних паперів на рахунок емітента/ з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної  установи  

контрагента  в  Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/ Національного банку України (у випадку 

списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 
Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування  ПІФ  та  повне  найменування 

КУА,   яка   його   створила   (якщо   рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної  особи - 

резидента)/номер реєстрації  юридичної особи  

в  країні   її  місцезнаходження   (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку 
активів ПІФ) (якщо юридична особа в стадії 

створення код за ЄДРПОУ не вказується) 

  

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження   

Для контрагента - 

фізичної особи 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна реєстрації та адреса місця проживання  

Для контрагента - 

держави Україна Повне найменування 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

 
 

) 
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для    контрагента – 

територіальної 

громади Повне найменування 

Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна  одиниця,  на  якій  розташована 

територіальна громада 

   (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 

99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для контрагента – 

нотаріуса,  на  

депозит якого 

внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа,що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 
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Реквізити  свідоцтва  про  право на  зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права 

на цінні папери,  що підлягають 
одержанню/поставці: повне найменування та 

код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - 

резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичної особи) 

 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 
 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ      

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ 

ПАПЕРИ) 

 

Вид правочину 
(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими коштами 
(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 
правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 
місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

      СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ  ____________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, 

НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

                

           Підпис Розпорядника  рахунку                          ______________________              _____________________________________ 

                                                                                                     підпис                                                             П.І.Б.                          
М.П.*  

   *- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

    Депонент засвідчує, що __________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 

                                                   Дата 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 27 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ від «_____»____________20_____р. на 

(використовується депонентом – територіальною громадою) 

 

         (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери 

 поставку прав на цінні папери 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав цінні папери 

 списання прав на цінні папери 

 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи) 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада _______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/ 
Національного банку України (у випадку списання/ зарахування 

цінних паперів на рахунок емітента/ з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної  установи  

контрагента  в  Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/ Національного банку України (у випадку 

списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 
Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування  ПІФ  та  повне  найменування 

КУА,   яка   його   створила   (якщо   рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної  особи - 

резидента)/номер реєстрації  юридичної особи  

в  країні   її  місцезнаходження   (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 
створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) (якщо юридична особа в стадії 
створення код за ЄДРПОУ не вказується) 

  

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження   

Для контрагента - 

фізичної особи 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа,що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна реєстрації та адреса місця проживання  

Для контрагента - 

держави Україна Повне найменування 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

 
 

) 
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Для    контрагента – 

територіальної 

громади Повне найменування 

Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна  одиниця,  на  якій  розташована 

територіальна громада 

   (Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 
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Код за ЄДРПОУ 

99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 

 Для контрагента – 

нотаріуса,  на  

депозит якого 

внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Реквізити  свідоцтва  про  право на  зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать права 

на цінні папери,  що підлягають 
одержанню/поставці: повне найменування та 
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - 

резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичної особи) 

 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 
 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами  

Місцезнаходження торговця цінними паперами  

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ      

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ 

ПАПЕРИ) 

Вид правочину 
(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими коштами 
(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 
правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 
місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

      СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ  ____________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, 

НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

        

           Підпис Розпорядника  рахунку                          ______________________              _____________________________________ 

                                                                                                     підпис                                                             П.І.Б.                          

М.П.*  

   *- для юридичної особи (за наявності) 

 

    Депонент засвідчує, що __________ отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 

                                                   дата 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 28 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № від « » 20__р. 
на виконання інформаційної операції 

(використовується депонентом – фізичною особою) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

 Депозитарний код рахунку в цінних    паперах 
 

 Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

 Реєстраційний  номер  облікової  картки 
 платника податків 

 

 Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, та 
найменування  органу, що видав документ 

 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 
надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 
станом на «___»_____________ 20____р. 

 
надання виписки про операції з цінними паперами 
за період з « » 20 р. по « » 20 р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 
надання інформаційної довідки (вказати яку)   

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
Повне найменування Емітента  
Код за ЄДРПОУ Емітента  
Код цінних паперів  
 
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 
поштою, простим або рекомендованим листом 
(вказати адресу)   

 кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) 

 особисто 

 інше (вказати як саме)   
 
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    

 

 

Підпис Розпорядника рахунку    _________________________     __________________________________ 
                                                                                          підпис              М.П.*                                                          П.І.Б. 

 
*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

 

Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 29 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № від « » 20__р. 
на виконання інформаційної операції 

(використовується депонентом – юридичною особою, крім держави) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне    найменування    юридичної 

особи/повне найменування ПІФ та повне 

найменування КУА, яка його створила (якщо 

рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код  за  ЄДРПОУ  (для  юридичної 
особи- резидента)/номер реєстрації юридичної 

особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за 

ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 
надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 
станом на «___»_____________ 20____р. 

 
надання виписки про операції з цінними паперами 
за період з « » 20 р. по « » 20 р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 
надання інформаційної довідки (вказати яку)   

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
Повне найменування Емітента  
Код за ЄДРПОУ Емітента  
Код цінних паперів  
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 
поштою, простим або рекомендованим листом 
(вказати адресу)   

 кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) 

 особисто 

 інше (вказати як саме)   

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    

 

Підпис Розпорядника рахунку     ______________________     __________________________________ 
                                                                                     підпис                                                                        П.І.Б. 

                                               М.П.* 

 
*- за наявності 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 30 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20__р. 
на виконання інформаційної операції 

(використовується депонентом –  державою) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Держава Україна 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код  за  ЄДРПОУ  (якщо  керуючий 
рахунком є юридичною особою) 

00000000 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 
надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 
станом на «___»_____________ 20____р. 

 
надання виписки про операції з цінними паперами 
за період з « » 20 р. по « » 20 р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 
надання інформаційної довідки (вказати яку)   

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
Повне найменування Емітента  
Код за ЄДРПОУ Емітента  
Код цінних паперів  
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 
поштою, простим або рекомендованим листом 
(вказати адресу)   

 кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) 

 особисто 

 інше (вказати як саме)   

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    

 

Підпис Розпорядника рахунку   __________________________     __________________________________ 
                                                                                підпис  М.П.*                                                                      П.І.Б. 

  
*для юридичної особи (за наявності) 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 31 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20__р. 
на виконання інформаційної операції 

(використовується депонентом –  нотаріусом) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний   код   рахунку   в   цінних 
паперах 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові  
Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування  органу, що видав 
документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 
надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 
станом на «___»_____________ 20____р. 

 
надання виписки про операції з цінними паперами 
за період з « » 20 р. по « » 20 р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 
надання інформаційної довідки (вказати яку)   

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
Повне найменування Емітента  
Код за ЄДРПОУ Емітента  
Код цінних паперів  
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 
поштою, простим або рекомендованим листом 
(вказати адресу)   

 кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) 

 особисто 

 інше (вказати як саме)   

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    

 

Підпис Розпорядника рахунку     _________________________     __________________________________ 
                                                                                           підпис                                                                                 П.І.Б. 

  

                                                 М.П* 
*- за наявності 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 32 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « » 20__р. 
на виконання інформаційної операції 

(використовується депонентом –  територіальною громадою) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована 

територіальна громада        

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

Код за ЄДРПОУ 99999999 
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

  ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 
надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 
станом на «___»_____________ 20____р. 

 
надання виписки про операції з цінними паперами 
за період з « » 20 р. по « » 20 р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 
надання інформаційної довідки (вказати яку)   

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
Повне найменування Емітента  
Код за ЄДРПОУ Емітента  
Код цінних паперів  
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 
поштою, простим або рекомендованим листом 
(вказати адресу)   

 кур’єром (замовник оплачує послуги кур’єрської служби) 

 особисто 

 інше (вказати як саме)   

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ    

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ)    

 

Підпис Розпорядника рахунку      _________________________     __________________________________ 
                                                                                        підпис  М.П.*                                                                      П.І.Б. 

  
*для юридичної особи (за наявності) 

 

Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 33 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № від « »20__р. 
на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
код за ЄДРПОУ  

Повне найменування  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Повне найменування (для юридичної 
особи)/П.І.Б (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної 
особи)/реєстраційний код (для 
юридичної особи-нерезидента)/ дані 
документа, що посвідчує особу (вид 
документа, серія (за наявності), номер, 
коли і ким виданий) (для фізичної 
особи)  

 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА 

ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 
Назва розпорядження, що відміняється  
Вихідні номер та дата розпорядження, що 

відміняється 
 

 

 

 

Розпорядник рахунку      _____________________________     __________________________________ 
                                                                                підпис  М.П.*                                                                      П.І.Б. 

  
*для юридичної особи 

 

 

 

 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 34 

Вих № ________ 

від _________________ р.  

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ 

 

м. _______________________________________________дві тисячі ___________________року 

 

________________________________________________________________(повне найменування 

юридичної особи)  (надалі –Довіритель)  в особі ________________________________ (посада, 

П.І.Б.), що діє на підставі _____________________, цією довіреністю уповноважує ____________ 

_______________________________________________________________________ (посада, П.І.Б., 

паспорт: серія, номер, виданий ким, коли), що проживає за адресою _________________________ 

________________________ (надалі- Представник), представляти інтереси Довірителя у 

відносинах з ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» з питань розпорядження рахунком Довірителя у 

цінних паперах, відкритим у ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (далі – рахунок). 

За цією довіреністю Представникові надається право від імені Довірителя підписувати 

документи на виконання депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах, подавати 

документи, необхідні для виконання депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах, 

засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття та обслуговування рахунку 

у цінних паперах, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання доручень в ТОВ «ФІРМА 

«МОТОР-ДІЛЕР». 

Представникові надається також право одержувати у ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 

наступні документи: 

- документи щодо оплати депозитарних послуг (рахунки-фактури, акти-прийому 

передачі виконаних робіт); 

- звітні документи про виконання розпоряджень Довірителя (анкети рахунку, довідки про 

стан рахунку, довідки про операції з цінними паперами на рахунку, інші довідки, 

розпорядження); 

- інші документи щодо рахунку; 

- інші документи щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи. 
 

За цією довіреністю Представникові надається також право давати усні та письмові 

пояснення щодо рахунку, а також здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї 

довіреності. 

 

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до ____________________ включно. 

 
Підпис ________________   _________________засвідчую.  

               (ПІБ Представника)    (підпис) 

 
 

            (посада керівника Довірителя) (підпис) (ПІБ) 
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Додаток 35 

 

Вих. №     

від _____________ 
 

ЗАЯВА 

 
Прошу призначити ____________________________________________ (скорочена назва або ПІБ 

керуючого рахунком) керуючим рахунком у   цінних паперах   _____________________ 

(ПІБ або скорочена назва Депонента) по випуску цінних паперів _______________________ 

(реквізити випуску цінних паперів) відповідно до     (документ на підставі якого діє 

керуючий рахунком у цінних паперах). 

 
Документи, що необхідні для призначення керуючого рахунком додаються: 

 анкета керуючого рахунком, заповнена відповідно до вимог  

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (додаток №3); 

 оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, який підтверджує повноваження 

керуючого рахунком у цінних паперах діяти від імені емітента; 

 копія ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними 

паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами), засвідчена керуючим рахунком ; 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – керуючого рахунком у 

цінних паперах, засвідчена нотаріально або органом, який видав це свідоцтво; 

 копія довідки про внесення юридичної особи - керуючого рахунком у цінних 

паперах до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена 

нотаріально або органом, який видав цю довідку; 

 копія зареєстрованих установчих документів юридичної особи – керуючого рахунком 

у цінних паперах з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчена нотаріально або 

органом, який його зареєстрував; 

 копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти 

від імені керуючого рахунком у цінних паперах без довіреності; 

 оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видана та 

підписана керівником керуючого рахунком і засвідчена печаткою керуючого рахунком, якщо 

розпорядником рахунку не є керівник керуючого рахунком (додаток № 34); 

 картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком 

печатки керуючого рахунком, затверджена керівником керуючого рахунком оформлена 

відповідно до вимог цього Положення; 

 копія паспорта та довідка про ідентифікаційний код платника податків розпорядника 

рахунку у цінних паперах , засвідчені підписом цієї фізичної особи; 

 оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо 

реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок керуючого рахунком у цінних паперах, та 

номер цього рахунку; 

 

 

_____________________    _______________________    ________________________ 

         посада керівника*                         підпис                                        П.І.Б 

 
*якщо депонент юридична особа 
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Додаток 36 

 

Картка зразків підписів 

та відбитку печатки 
(використовується для юридичних осіб, крім емітентів) 

  

№ рахунку ___________________ 

Дата відкриття рахунку ____________________ 

 

          1. Власник рахунку  

Повна назва  

Код ЄДРПОУ  

Коди КВЕД  

Адреса  

Номери телефонів та факсу  

  

          2. Керуючий рахунком у цінних паперах  

Повна назва 
(юридична особа) 

 -  П.І.Б. 
 (фізична особа) 

 - 

Код ЄДРПОУ 
 Документ, що 

посвідчує особу 

серія, номер 

 

Коди КВЕД 
 Ким виданий, дата 

видачі 
 

Адреса 
 Місце проживання 

(реєстрації) 
 

Номери телефонів та 

факсу 

 Ідентифікаційний 

номер платника 

податків 

 

 

 

          3. Розпорядники рахунком у цінних паперах 

 
Посада 

 

П.І.Б. розпорядника рахунку 

у цінних паперах 

 

Зразок 

підпису 

Зразок 

відбитку 

печатки 

    

    

 

 

 

     ___________________________     ___________________         _________________________ 

               посада керівника                                   підпис                                   П.І.Б. 

 

                                    М.П. 
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Додаток 37 

 

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в ЦП 
(використовується для фізичних осіб та нотаріуса) 

 
№ рахунку   ________________________             

 Дата відкриття рахунку ____________ 

 

1. Власник рахунку 

П.І.Б. 
 

Документ, що посвідчує особу  

Серія (за наявності), номер  

Ким виданий, дата видачі 
 

Ідентифікаційний номер платника 
податків 

 

Місце проживання (реєстрації) 
 

Номери телефонів   

2.Керуючий рахунком у цінних паперах: 

Повна назва 
(юридична особа) 

   П.І.Б. 

 (фізична особа) 

  

Код ЄДРПОУ 
 Документ, що посвідчує 

особу серія (за наявності) , 

номер 

 

Коди КВЕД 
 Ким виданий, дата 

видачі 

 

Адреса 
 Місце проживання 

(реєстрації) 

 

Номери телефонів та 

факсу 

 Ідентифікаційний 

номер платника 

податків 

 

 

3. Розпорядники рахунком у цінних паперах: 

 
Посада 

 

П.І.Б. розпорядника рахунку 

у цінних паперах 

 

Зразок 

підпису 

Зразок 

відбитку 

печатки 

     

    

 

 

           _____________________________ Власник ЦП (П.І.Б.) 
                                підпис 
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Додаток 38 

Вих № ________від ____________ 

 

КАРТКА 

ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ 

ПЕЧАТКИ ЕМІТЕНТА 

 

ЕМІТЕНТ 

Найменування:  
Код ЄДРПОУ:  
Місцезнаходження:  
Фактична адреса:  
Телефон:  

 

 
РОЗПОРЯДНИКИ/УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ЕМІТЕНТА 

Посада Прізвище, ім'я та по 
батькові 

Зразок підпису Документ, що 

підтверджує 

повноваження 

Строк дії повноважень 

     
     

 

 

  

 

 

Зразок відбитку печатки емітента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»_______________20______р.  

 

 

 

 

 

_________________________    ______________________                   ________________________ 
                   керівник (посада)                                             підпис                                                                       П.І.Б. 

 

 

________________________    ______________________                   ________________________ 
                 головний бухгалтер                                          підпис                                                                       П.І.Б. 
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Додаток 39 

 

Вих. № ____________ від _____________ 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ 

ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ, ЩО ДЕМАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ 

 

 

м. ____________________________                             «______» ___________________20 _____ р. 

 

 

 

 Емітент  __________________________________________________ (повна назва), в особі 

__________________________________________________________ (посада, П.І.Б), що діє на 

підставі ___________________________________________________ 

 

 

відповідно до умов договору про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується 

№ _______________________ від « _____» _____________ 20 _____ р. 

 

надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунки у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, згідно отриманого від Емітента, на умовах 

вищезазначеного Договору, реєстру власників іменних цінних паперів.  

 

 

 

   ____________________________     _____________________   _________________________ 

                 посада керівника                                          підпис                                                         П.І.Б. 

 

 

                                                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 

Відкрито рахунки  (кількість)    
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Додаток 40 

Вих. № _______ від _______________ 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________ 

 

НА ЗАРАХУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА РАХУНКИ ВЛАСНИКІВ 

ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ, ЩО ДЕМАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ 

 

 

м. ____________________________                             «______» ___________________20 _____ р. 

 

 

 

 Емітент  __________________________________________________ (повна назва), в особі 

__________________________________________________________ (посада, П.І.Б), що діє на 

підставі ___________________________________________________ 

 

 

відповідно до умов договору про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується 

№ _______________________ від « _____» _____________ 20 _____ р. 

 

надає розпорядження Депозитарній установі зарахувати цінні папери власникам іменних цінних 

паперів випуску, що дематеріалізується, на їх рахунки у цінних паперах, відкриті Емітентом в 

Депозитарній установі у кількості згідно отриманого від Емітента реєстру власників іменних 

цінних паперів.  

 

 

 

   ____________________________     _____________________   _________________________ 

                 посада керівника                                          підпис                                                         П.І.Б. 

 

 

                                                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Додаток 41 

Вих. № _______ від _______________ 

 

 

 

ЗАЯВА  

 

на відкриття рахунків у цінних паперах шляхом масового 

переводу рахунків власників емітента від однієї депозитарної 

установи до іншої  

 

 

м. ____________________________                             «______» ___________________20 _____ р. 

 

 

 

 Емітент  __________________________________________________ (повна назва), в особі 

__________________________________________________________ (посада, П.І.Б), що діє на 

підставі ___________________________________________________ 

 

 

відповідно до умов договору про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується 

№ _______________________ від « _____» _____________ 20 _____ р. 

 

надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунки у цінних паперах власникам 

емітента шляхом переводу даних системи реєстру власників іменних цінних паперів 

 

від Депозитарної установи  ______________________________________ (назва, код МДО) 

до Депозитарної установи  _______________________________________(назва, код МДО) 

 

згідно отриманого від Емітента, на умовах вищезазначеного Договору, реєстру власників іменних 

цінних паперів. 

 

 

 

   ____________________________     _____________________   _________________________ 

                 посада керівника                                          підпис                                                         П.І.Б. 

 

 

                                                                   М.П. 

 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 42 

Вих. № _______ від _______________ 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _______ 

 

на зарахування / списання цінних паперів шляхом масового 

переводу рахунків власників емітента від однієї депозитарної 

установи до іншої  

 

 

м. ____________________________                             «______» ___________________20 _____ р. 

 

 

 

 Емітент  __________________________________________________ (повна назва), в особі 

__________________________________________________________ (посада, П.І.Б), що діє на 

підставі ___________________________________________________ 

 

 

відповідно до умов договору про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується 

№ _______________________ від « _____» _____________ 20 _____ р. 

 

надає розпорядження Депозитарній установі зарахувати / списати цінні папери на рахунки 

власників емітента шляхом переводу даних системи реєстру власників іменних цінних паперів 

 

від Депозитарної установи  ______________________________________ (назва, код МДО) 

до Депозитарної установи  _______________________________________(назва, код МДО) 

 

згідно отриманого від Емітента, на умовах вищезазначеного Договору, реєстру власників іменних 

цінних паперів. 

 

 

 

   ____________________________     _____________________   _________________________ 

                 посада керівника                                          підпис                                                         П.І.Б. 

 

 

                                                                   М.П. 

 

 

 
Депонент засвідчує, що _____________отримав повідомлення про прийняття розпорядження до виконання 
                                                  дата 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 43 

ДОВІРЕНІСТЬ 

на право участі в загальних зборах 

_____________________________________________________________ 
(повне найменування товариства) 

які відбудуться __________________ року 

 

м. ___________________________            _______________________________________року 
                                                                  (дата прописом) 

 

 Я, _____________________________________________________ (П.І.Б. довірителя) 

документ, що посвідчує особу: серії _____ № ____________ виданий __________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

УПОВНОВАЖУЮ 

_________________________________________________________________ (П.І.Б. представника) 

документ, що посвідчує особу:  серії _____ № ____________ виданий _________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків _________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

виконувати від мого імені наступні дії: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 

- вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного; 

- брати участь у загальних зборах; 

- брати участь у обговорюванні питань порядку денного; 

- голосувати на свій розсуд належними мені акціями _______________________________ (повне 

найменування товариства) у кількості _______________ (цифрами, прописом)  за всіма питаннями 

порядку денного 

- виконувати інші дії, пов’язані з участю та голосуванням на загальних зборах. 

 

Від  ________________________________________________________________  

                               батька, матері, усиновлювача, піклувальника (вибрати та вказати П.І.Б.) 

отримано згоду на видачу даної довіреності.  

 

 ________________________________________          _________________________________ 
                                     підпис довірителя                                                                                   П.І.Б. довірителя 

 

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі в загальних зборах 

 
 м. ____________, _____________обл., Україна,                _________________________(число, місяць, рік прописом) 

Ця довіреність посвідчена Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», що здійснює 

діяльність на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії ___№ ____ від ______ р.  

 

Довіреність підписана ___________________________________(П.І.Б., дата народження довірителя) який (яка) діє за 

згодою  __________________ (батька, матері, усиновлювача, піклувальника П.І.Б.)  у присутності представника 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», _________________________________(П.І.Б. 

працівника депозитарної установи)  який (яка) діє на підставі _____________________________________. 

 

Особу ______________________________________________ (П.І.Б. довірителя) встановлено. 

Довіреність зареєстрована в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____. 

_______________________________        _________________  ___________________________ 
       посада працівника депозитарної установи                                    підпис, М.П.                          П.І.Б. працівника депозитарної установи  
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Додаток 44 

 

ДОВІРЕНІСТЬ 

на право участі в загальних зборах 

_____________________________________________________________ 
(повне найменування товариства) 

які відбудуться __________________ року 

 

м. ___________________________            _______________________________________року 
                                                                  (дата прописом) 

 

 Я, _____________________________________________________ (П.І.Б. довірителя) 

документ, що посвідчує особу: серії _____ № ____________ виданий __________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

УПОВНОВАЖУЮ 

_____________________________________ (повне найменування та код за ЄДРПОУ представника) 

місцезнаходження: __________________________________________________ 

 

виконувати від мого імені наступні дії: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 

- вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного; 

- брати участь у загальних зборах; 

- брати участь у обговорюванні питань порядку денного; 

- голосувати на свій розсуд належними мені акціями _______________________________ (повне 

найменування товариства) у кількості _______________ (цифрами, прописом)  за всіма питаннями 

порядку денного 

- виконувати інші дії, пов’язані з участю та голосуванням на загальних зборах. 

 

Від  ________________________________________________________________  

                               батька, матері, усиновлювача, піклувальника (вибрати та вказати П.І.Б.) 

отримано згоду на видачу даної довіреності.  

 

 ________________________________________          _________________________________ 
                                     підпис довірителя                                                                                   П.І.Б. довірителя 

 

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі в загальних зборах 

 
 м. ____________, _____________обл., Україна,                _________________________(число, місяць, рік прописом) 

Ця довіреність посвідчена Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», що здійснює 

діяльність на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії ___№ ____ від ______ р.  

 

Довіреність підписана ___________________________________(П.І.Б., дата народження довірителя) який (яка) діє за 

згодою  __________________ (батька, матері, усиновлювача, піклувальника П.І.Б.)  у присутності представника 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», _________________________________(П.І.Б. 

працівника депозитарної установи)  який (яка) діє на підставі _____________________________________. 

 

Особу ______________________________________________ (П.І.Б. довірителя) встановлено. 

Довіреність зареєстрована в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____. 

_______________________________        _________________  ___________________________ 
       посада працівника депозитарної установи                                    підпис, М.П.                          П.І.Б. працівника депозитарної установи  
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Додаток 45 

 

ЗАЯВА 

про згоду на видачу довіреності 

 

 

 

  Я, ______________________________________________________(П.І.Б. батька, матері, 

усиновлювача, піклувальника) паспорт серії _____ № ______ виданий __________________________ 

_____________________________________________ (орган, дата видачі), реєстраційний номер 

облікової картки платника податків __________________________, зареєстрований за адресою: 

____________________________________________________________________________ 

даю згоду на видачу _________________________________________________(П.І.Б. сина, доньки, 

усиновленого, опікуваного, дата народження) довіреності на право участі в загальних зборах. 

 

 

______________________________________      _________________________________ 

                                  підпис                                                                                                  П.І.Б. 
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Додаток 46 

ДОВІРЕНІСТЬ 

на право участі в загальних зборах 

_____________________________________________________________ 
(повне найменування товариства) 

які відбудуться __________________ року 

 

м. ___________________________            _______________________________________року 
                                                                  (дата прописом) 

 

 Я, _____________________________________________________ (П.І.Б. довірителя) 

документ, що посвідчує особу: серії _____ № ____________ виданий __________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

УПОВНОВАЖУЮ 

_________________________________________________________________ (П.І.Б. представника) 

документ, що посвідчує особу:  серії _____ № ____________ виданий _________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

виконувати від мого імені наступні дії: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 

- вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного; 

- брати участь у загальних зборах; 

- брати участь у обговорюванні питань порядку денного; 

- голосувати на свій розсуд належними мені акціями _______________________________ (повне 

найменування товариства) у кількості _______________ (цифрами, прописом)  за всіма питаннями 

порядку денного 

- виконувати інші дії, пов’язані з участю та голосуванням на загальних зборах. 

 

 

 ________________________________________          _________________________________ 
                                     підпис довірителя                                                                                   П.І.Б. довірителя 

 

 

 

 

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі в загальних зборах 

 
 м. ____________, _____________обл., Україна,                _________________________(число, місяць, рік прописом) 

Ця довіреність посвідчена Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», що здійснює 

діяльність на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії ___№ ____ від ______ р.  

 

Довіреність підписана ___________________________________(П.І.Б. довірителя) 

  у присутності представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», 

_____________________(П.І.Б. працівника депозитарної установи)  який (яка) діє на підставі ________________________. 

 

Особу ______________________________________________ (П.І.Б. довірителя) встановлено. 

Довіреність зареєстрована в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____. 

_______________________________        _________________  ___________________________ 
       посада працівника депозитарної установи                                    підпис, М.П.                          П.І.Б. працівника депозитарної установи  
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Додаток 47 

ДОВІРЕНІСТЬ 

на право участі в загальних зборах 

_____________________________________________________________ 
(повне найменування товариства) 

які відбудуться __________________ року 

 

м. ___________________________            _______________________________________року 
                                                                  (дата прописом) 

 

 Я, _____________________________________________________ (П.І.Б. довірителя) 

документ, що посвідчує особу: серії _____ № ____________ виданий __________________________ 

(орган видачі, дата, видачі),  реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

зареєстрований за адресою: __________________________________________________ 

 

УПОВНОВАЖУЮ 

_____________________________________ (повне найменування та код за ЄДРПОУ представника) 

місцезнаходження: __________________________________________________ 

 

виконувати від мого імені наступні дії: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 

- вносити пропозиції щодо резолюцій по питаннях порядку денного; 

- брати участь у загальних зборах; 

- брати участь у обговорюванні питань порядку денного; 

- голосувати на свій розсуд належними мені акціями _______________________________ (повне 

найменування товариства) у кількості _______________ (цифрами, прописом)  за всіма питаннями 

порядку денного 

- виконувати інші дії, пов’язані з участю та голосуванням на загальних зборах. 

 

 

 ________________________________________          _________________________________ 
                                     підпис довірителя                                                                                   П.І.Б. довірителя 

 

 

 

 

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі в загальних зборах 

 
 м. ____________, _____________обл., Україна,                _________________________(число, місяць, рік прописом) 

Ця довіреність посвідчена Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», що здійснює 

діяльність на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії ___№ ____ від ______ р.  

 

Довіреність підписана ___________________________________(П.І.Б. довірителя) 

  у присутності представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», 

_____________________(П.І.Б. працівника депозитарної установи)  який (яка) діє на підставі ________________________. 

 

Особу ______________________________________________ (П.І.Б. довірителя) встановлено. 

Довіреність зареєстрована в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № _____. 

_______________________________        _________________  ___________________________ 
       посада працівника депозитарної установи                                    підпис, М.П.                          П.І.Б. працівника депозитарної установи  
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Додаток 48 

 

 

ЖУРНАЛ обліку посвідчених довіреностей 

на право участі у загальних зборах 

 
№ 

з/п 

Реєстра-

ційний 

номер 

довіре-

ності 

Дата 

посвідчення 

довіреності 

Повне 

найменуван-

ня та код за 

ЄДРПОУ 

акціонерного 

товариства, 

для участі у 

загальних 

зборах якого 

видається 

довіреність 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Довірителя 

Реквізити 

документу, 

за яким 

встановлено 

особу 

Довірителя 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові (для 

фізичної 

особи) 

Повіреного/ 

повне 

найменуван-

ня (для 

юридичної 

особи) 

Повіреного 

П.І.Б. 

працівника, 

що 

посвідчив 

довіреність 

Підпис 

Довіри-

теля* 

         

         

         

 
*графа вказується у випадку ведення Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі 

у загальних зборах у паперовому вигляді.  
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Додаток 49 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, 

що буде діяти в інтересах депонента  

від «______» ______________20__р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування   

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних 

паперах 

 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за 

наявності) 

 

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія (за наявності), номер, 

дата видачі документа, що 

посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав 

документ 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО 

ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ 

ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ 

ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:  

Повне або скорочене найменування 

торговця 
 

Код за ЄДРПОУ торговця  

Серія, номер, строк дії ліцензії 

торговця (реквізити заповнюються 

за наявності)  

 

Місцезнаходження торговця  

 

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В 

ПРОГРАМНОМУ МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ 

ПОТРІБНЕ): 

 Центрального депозитарію цінних паперів 

 Національного банку України 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ______________________________________. 

 

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ 

ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНІШ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ 

УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО 

ОБЛІКУ. 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                  підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 50 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №____ 

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, 

що буде діяти в інтересах депонента  

від «______» ______________20__р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ  

Повне найменування   

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних 

паперах 

 

Повне найменування юридичної 

особи/повне найменування ПІФ та повне 

найменування КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної 

особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  

ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, 

яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО 

ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ 

ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ 

ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»: 

Повне або скорочене найменування 

торговця  
 

Код за ЄДРПОУ торговця  

Серія, номер, строк дії ліцензії 

торговця (реквізити заповнюються 

за наявності)  

 

Місцезнаходження торговця  

 

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В 

ПРОГРАМНОМУ МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ 

ПОТРІБНЕ): 

 Центрального депозитарію цінних паперів 

 Національного банку України 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ______________________________________. 

 

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ 

ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНІШ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ 

УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО 

ОБЛІКУ. 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № _______від______________  Виконавець  _______________/______________________/ 

 № та дата в журналі операцій № ______  від _____________ 

__________________________

_______ 

 Виконавець ______________/_______________________/ 
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Додаток 51 

 
Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

 

ОПИТУВАЛЬНИК
1 

(для фізичної особи - резидента) 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________________________________. 

2. Дата народження______________________________________________________________________________. 

3. Номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України 
може бути використаним на території України для укладення правочинів, дату видачі та орган, що його видав) 

______________________________________________________________________________________________________. 
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України  (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - 

платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному 

носії____________________________________________. 

5. Місце проживання або місце перебування фізичної особи в Україні (вказується назва регіону (області), міста (села, селища), вулиці (провулку), номер 
будинку, номер квартири) ____________________________________________________________________________________________________. 

6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для 

фізичних осіб - підприємців) _____________________________________. 
7. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців) _______-

___________________________________________________________________________. 

8. Дані про належність фізичної особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних 
організаціях або до їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (якщо є близькою чи пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані 

про діяча)2  _____________________________________________________. 

9. Інформація про фінансовий стан клієнта 
9.1. Середній розмір фінансового доходу особи за місяць: __-___________________________________________. 

9.2. Інформація щодо наявності у володінні особи нерухомого майна __-_________________________________. 

9.3. Інше ___-____________________________________________________________________________________. 
10. Зміст діяльності особи  

10.1. Місце роботи, займана посада __________-______________________________________________________. 

10.2. Види діяльності, що здійснює фізична особа-підприємець _________________________________________. 
11. Характер та мета ділових відносин: 

11.1. Характер ділових відносин: 

X отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних 
паперах 

 отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування 

 отримання послуг, передбачених договором комісії 

 отримання послуг, передбачених договором доручення 

 отримання послуг, передбачених договором андеррайтингу 

 отримання послуг, передбачених про управління цінними паперами та грошовими коштами 

 інше ____________________________________________________________________________ 

11.2. Мета встановлення ділових відносин: 

X отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за 

цінними паперами 

X отримання послуг торговця цінними паперами 

 інше ______________________________________________________________________________ 

11.3. Тривалість ділових відносин 

 проведення разової операції 

X постійні відносини  

 
Документи, надані  мною для проведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання. 
Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він 

заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені 

послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. 

 

____________________                               ________________                         ”___” ________  20__ р.  
 П.І.Б.                                                                                підпис                                            дата заповнення 

 
______________________                                            _______________                      ”___” _____20__ р. 

Посада  працівника, підпис                                              П.І.Б.                                                   дата 

здійснив ідентифікацію, верифікацію 

 
1 – Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта, зазначені в  пунктах  9,10  вказуються особою добровільно  у разі, якщо вважаєте цю інформацію 
відкритою. 
2 – Згідно пп 19, 24 частини 1 ст.1 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 
 

Згода-повідомлення 

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних 

 

Я,_______________________________________________________ ,  добровільно  надаю  свою  безумовну  згоду  на  

обробку  ТОВ  «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» моїх будь-яких персональних даних, які стали відомими йому в результаті 
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правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 

адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних,  

які  обробляються ТОВ  «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»,  будь-якою особою, пов’язаною з ТОВ  «ФІРМА «МОТОР-

ДІЛЕР» відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних клієнтів. Погоджуюсь, що ТОВ  «ФІРМА 

«МОТОР-ДІЛЕР» не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди для передачі моїх персональних даних до 

будь-якої особи, пов’язаної з ТОВ  «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» відносинами контролю. Також зобов’язуюсь при зміні 

моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі ТОВ  «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»  

уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази 

персональних даних клієнтів. 

 

 Дата заповнення опитувальника                      _________________                    

______________________________________________________ 

«____» _____ 20___р.                                                          підпис                                                                               

прізвище,ім`я,по-батькові клієнта 

 

 

 

____________________                               ________________                         ”___” ________  20__ р.  
 П.І.Б.                                                                                підпис                                            дата заповнення 

 

 

 
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»  та їх управління 

 

Документи, що підтверджують факт проведення ідентифікації, верифікації:  

подані згідно чинного законодавства України  

______________________________________________________ 

 

Додаток: ___________ арк. 

 

Використовується для фізичних осіб: 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  

Дата народження  

Громадянство  

Місце проживання або перебування/тимчасового перебування на території України  

Відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта 

громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства 

України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дата видачі, 

повна назва органу, який видав) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або Ідентифікаційний номер згідно  з 

Державним  реєстром фізичних  осіб  - платників податків та інших обов'язкових  платежів) або  

номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи 

номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному безконтактному носії (заповнюється для резидентів) 

 

 

Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, високий, неприйнятно високий) 

 

 

____________________________________        

Посада  працівника який здійснив  ідентифікацію   

 

______________________________________________ 

                                       П.І.Б 

 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

 

______________________________________________ 

                    Дата проведення ідентифікації 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній,високий, неприйнятно високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обов`язки (результат оцінки критеріїв ризику клієнта в паперовому вигляді зберігається з документами, 

що підтверджує факт проведення ідентифікації, верифікації) 
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Результат оцінки критеріїв ризику клієнта 

 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта    

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його 

фінансовим станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику 

клієнта 

  

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

Відповідальний за проведення 

фінансового моніторингу 

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»»    _________________ 

 

    

Дані про зміну рівня ризику (у тому числі, за результатами переоцінки критеріїв ризику клієнта не рідше одного разу на рік) 

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієнта/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієна/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 



 

117 
 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієнта/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

 

_____________________________________________ 

                                      Підпис 

 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

 

Відповідальний за проведення 

фінансового моніторингу 

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»»    _________________   

                                            Дата  

 

 

 

Відповідальний за проведення 

фінансового  моніторингу ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» _____________________________________________ 
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Додаток 52 
Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

ОПИТУВАЛЬНИК
 

(для юридичної особи - резидента) 

 

1. Повне найменування __________________________________________________________________________. 

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________________. 

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення 

державної реєстрації _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 

___________________________________________________________________________________________________. 

5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок та номер поточного рахунку ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

6. Відомості про виконавчий орган: 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

  

  

  

  

  

7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  

Дата народження  

Громадянство  
Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, 

що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може 

бути використаний на території України для укладення 

правочинів), дата видачі та орган, що його видав 

 

Дата видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний 

номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників 

податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за 

наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому 

проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків України чи номер 

паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків України в 

електронному безконтактному носії 

(заповнюється для резидентів) 

 

Документ, що підтверджує повноваження особи  

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  

Дата народження  

Громадянство  

Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого 

документа, що посвідчує особу та відповідно до 

законодавства України може бути використаний на 

території України для укладення правочинів), дата видачі та 

орган, що його видав 

 

Дата видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків України (або 

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром 

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових 

платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта 

громадянина України, в якому проставлено відмітку про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків України чи номер паспорта із 

записом про відмову від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків України в електронному 

безконтактному носії 

(заповнюється для резидентів) 

 

Документ, що підтверджує повноваження особи  
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8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
1 

Прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) 
Країна постійного проживання Дата народження 

   

   

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система 

взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів)). 

9. Дані про належність юридичної особи до осіб, пов’язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, 

що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (якщо є пов’язаною особою, то вказати відношення до таких 

осіб та дані про діяча)
2
  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. Інформація про фінансовий стан клієнта 

10.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи ___________________________________________________. 

10.2. Інформація порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності _____________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

10.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? ______________________________________. 

10.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є: 

 - прибутковою 

 - збитковою 

10.5. Інше _______________________________________________________________________________________. 

11. Зміст діяльності юридичної особи  

11.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким 

видані, термін дії) ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

11.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

12. Чи є юридична особа благодійною організацією? __________________________________________________. 

13. Характер та мета ділових відносин: 

13.1. Характер ділових відносин: 

 отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про 

обслуговування рахунку в цінних паперах 

 отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування 

 отримання послуг, передбачених договором комісії 

 отримання послуг, передбачених договором доручення 

 отримання послуг, передбачених договором андеррайтингу 

 отримання послуг, передбачених про управління цінними паперами та грошовими коштами 

 інше ____________________________________________________________________________ 

13.2. Мета встановлення ділових відносин: 

 отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим 

рахунком, отримання доходів за цінними паперами 

 отримання послуг торговця цінними паперами 

 інше ______________________________________________________________________________ 

13.3. Тривалість ділових відносин 

 проведення разової операції 

 постійні відносини  

 
Документи, надані   _________________________________________________________________________для проведення ідентифікації, верифікації 

відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання. 

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він 
заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені 

послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. 

____________________                               ________________                         ”___” ________  20__ р. 

Посада                    підпис, печатка                   П.І.Б.                                        дата заповнення  

______________________                                            _______________                      ”___” _____20__ р.  

Посада  працівника,                            підпис                    П.І.Б.                                                   дата 

здійснив ідентифікацію, верифікацію 

 

Для заповнення працівником ______________________________________________ 

 

Дата Примітки 
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_________________             ______________________                             _____________________ 

           (посада)                                                     (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Результати оцінки критеріїв ризику клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»  та їх управління 

 

Документи, що підтверджують факт проведення ідентифікації, верифікації:  

подані згідно чинного законодавства України  

______________________________________________________ 

 

Додаток: ___________ арк. 

 

Використовується для юридичних осіб: 

 

Повне найменування  

Місцезнаходження  

Країна реєстрації  

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним   державним 

реєстром підприємств та організацій  

України/Реєстраційний номер (документи про 

підтвердження державної реєстрації 

 

Номери контактних телефонів і факсів  
 

 

Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, високий, неприйнятно високий) 

 

 

____________________________________        

Посада  працівника який здійснив  ідентифікацію   

______________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                    Дата проведення ідентифікації 

 

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній,високий, неприйнятно високий) відповідальним працівником або 

особою, що виконує його обов`язки (результат оцінки критеріїв ризику клієнта в паперовому вигляді зберігається з документами, 

що підтверджує факт проведення ідентифікації, верифікації) 

 

 

Результат оцінки критеріїв ризику клієнта 

 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта    

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його 

фінансовим станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику 

клієнта 

  

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

Відповідальний за проведення 

фінансового моніторингу 

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»»    _________________(П.І.Б.)                  



 

121 
 

                                               
 

Дані про зміну рівня ризику (у тому числі, за результатами переоцінки критеріїв ризику клієнта не рідше одного разу на рік) 

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієнта/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієна/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

______________________________________________ 

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

Результат переоцінки критеріїв ризику клієнта/зміни рівня ризику 

Вид групи ознак Оцінка рівня ризику  Ознаки ризику, за якими здійснена оцінка 

Загроза країн, територій    

Тип клієнта     

Вид продуктів    

За змістом діяльності клієнта та його фінансовим 

станом 

  

Критерії, що знижують рівень ризику клієнта   

Загальний рівень ризику  R=  

 

_____________________________________________ 

                                       П.І.Б 

_____________________________________________  

                                      Підпис 

______________________________________________ 

                                       Дата  

 

 

Відповідальний за проведення 

фінансового моніторингу 

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»»    _________________(П.І.Б.)     
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