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«Додаток №1  

до Положення про депозитарну діяльність  

депозитарної установи АТ «КРЕДОБАНК»  

Список документів, відповідно до яких розроблений  внутрішній нормативний 

документ Депозитарної установи 

 

І. Законодавчі та нормативно-правові акти України: 

1.1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 

1.2. Закон України «Про депозитарну систему України»; 

1.3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; 

1.4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»; 

1.5. Закон України «Про інститути спільного інвестування)» 

1.6. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»; 

1.7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»; 

1.8. Цивільний кодекс України; 

1.9. Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене Рішенням 

НКЦПФР №735 від 23.04.2013 р., зі змінами та доповненнями; 

1.10. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів 

інституційних інвесторів, затверджене Рішенням НКЦПФР №1106 від 20.06.2013 р.; 

1.11. Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у 

бездокументарній формі, затверджене Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 р.;  

1.12. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджені 

Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 р. №862; 

1.13. Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій 

внутрішніх державних позик, затверджене Постановою Національного банку України 

від 18.06.2003 р. №248; 

1.14. Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення 

здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком 

України, затверджене Постановою Національного банку України від 21.12.2017 р. № 

140; 

1.15. Правила Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням Наглядової 

ради ПАТ «НДУ»  від 04.09.13 № 4 та зареєстроване рішенням НКЦПФР №2092 від 

01.10.2013 р., зі змінами та доповненнями; 

1.16. Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних 

паперів, затверджене рішенням Правління ПАТ «НДУ» від 09.12.2020 №1/38.» 

Директор  

Департаменту казначейства                                                                                      Малюк Ю. В. 
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Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Повне найменування (для ПІФ – 

повне найменування ПІФ та КУА)  

 

Скорочене найменування   

Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ 

номер реєстрації в країні 

місцезнаходження (для 

нерезидента)/ код ЄДРПОУ КУА та 

ЄДРІСІ ПІФ (для ПІФ)  

 

Країна реєстрації  

Місцезнаходження  

Дані 

державної 

реєстрації 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 

  у юридичної особи наявна печатка 

  у юридичної особи відсутня печатка 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Повне найменування (для юридичної особи) 

/ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ(для юридичної особи)  / 

реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної 

особи) 

 

Країна реєстрації /громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, 

дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

3.1. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, 

дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3.2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та назва 

органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Додаток 2.1 



 

3 

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, 

дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

4. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та 

документів (обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

7. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної 

фіскальної служби України (обрати потрібне) 

 Так 

 Ні  

Орган ДФС, у якому особа перебуває на обліку  

Ліцензія на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними 

паперами (серія, номер, дата видачі, термін дії) 

Серія, номер  

Дата видачі  

Строк дії  

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах 

(номер, дата) 

 

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється при необхідності) 

 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

Розпорядник рахунку                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність) (обрати потрібне) 

 так 

 ні 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Повне найменування (для юридичної особи) 

/ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ(для юридичної особи)  / 

реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи) 

 

Документ, що посвідчує особу (для 

фізичної особи) 

 

Країна реєстрації /громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Орган ДФС, у якому особа перебуває на обліку  

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (номер, дата)  

Власник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у 

цій Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 

 
«___» ___________ 20___ р.     Розпорядник рахунку _____________________ 

/_______________________  
                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

Додаток 2.2 
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№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета рахунку у цінних паперах держави 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Повне найменування Держава Україна 

(Суб'єкт управління цінними паперами: _______________________________) 

Скорочене найменування  

Код за ЄДРПОУ  00000000 

(Суб'єкт управління цінними паперами: ___________________________) 

Місцезнаходження суб’єкта 

управління 

 

Дані 

державної 

реєстрації 

суб'єкта 

управління 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності 

печатки (обрати потрібне) 

 у суб'єкта управління наявна печатка 

 у суб'єкта управління відсутня печатка 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Повне найменування Емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ Емітента   

Код ISIN цінних паперів  

Вид цінних паперів  

3.1. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3.2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, 

що посвідчує особу, та назва органу, що 

видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

4. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Додаток 2.3 



 

7 

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання 

інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

7. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Суб'єкт управління перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (обрати потрібне) 

 Так 

 Ні  

Орган ДФС, у якому особа перебуває на обліку  

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах 

(номер, дата) 

 

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

«___» ____________ 20__ р. 

 

Розпорядник рахунку                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета рахунку у цінних паперах територіальної громади 
1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада  

(Суб'єкт управління цінними паперами:_________________________________) 

Скорочене найменування  

Код за ЄДРПОУ  99999999 

(Суб'єкт управління цінними паперами:_________________________________) 

Місцезнаходження суб’єкта 

управління 

 

Дані 

державної 

реєстрації 

суб’єкта 

управління 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності 

печатки (обрати потрібне) 

 у суб'єкта управління наявна печатка 

 у суб'єкта управління відсутня печатка 

2.1. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

2.2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій 

Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

 Особисто до запитання 

Додаток 2.4 
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Порядок надання інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Суб'єкт управління перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (обрати 

потрібне) 

 Так 

 Ні  

Орган ДФС, у якому особа перебуває на обліку  

Договір про обслуговування рахунку в цінних 

паперах (номер, дата) 

 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

«___» ____________ 20__ р. 

 

Розпорядник рахунку                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета рахунку у цінних паперах «ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА» 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО НОТАРІУСА 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та назва 

органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА 

Назва (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для 

фізичної особи) 

 

Країна реєстрації / Громадянство  

3. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Повне найменування (для юридичної 

особи) /ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ(для юридичної особи)  

/ реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи) 

 

Документ, що посвідчує особу (для 

фізичної особи) 

 

Країна реєстрації /громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ  

Повне найменування Емітента цінних 

паперів 

 

Код за ЄДРПОУ Емітента   

Код ISIN цінних паперів  

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного 

папера 

 

Сумарна номінальна вартість  

5. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та 

документів (обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

7. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

Додаток 2.5 



 

11 

E-mail  

Адреса для листування  

8. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Орган ДФС, у якому особа перебуває на обліку  

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (номер, дата)  

Нотаріус надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на обробку 

його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 

 

«___» ____________ 20__ р. 

 

Розпорядник рахунку                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета рахунку у цінних паперах співвласників 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (заповнюється для кожного співвласника) 

1.1. СПІВВЛАСНИК – ЮРИДИЧНА ОСОБА 

Повне найменування  

Скорочене найменування  

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код 

згідно судового, банківського або 

торговельного реєстру країни реєстрації) 

 

Країна реєстрації  

Місцезнаходження  

Дані 

державної 

реєстрації 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

1.2. СПІВВЛАСНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить 

незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне) 

 так 

 ні 

Співвласник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

1.3. СПІВВЛАСНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

 так 

Додаток 2.6 
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Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить 

незалежну професійну діяльність) (обрати потрібне) 

 ні 

Співвласник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Повне найменування (для юридичної особи) 

/ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ(для юридичної особи)  / 

реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи) 

 

Документ, що посвідчує особу (для 

фізичної особи) 

 

Країна реєстрації /громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

4. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Банківські 

реквізити 

Одержувач  

Рахунок  

Банк  

Код банку  

Строк виплати доходу Згідно Договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах та 

внутрішніх нормативних документів Депозитарної установи 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання 

інформації та 

документів (обрати 

потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

7. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (номер, дата)  

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

«___» ___________ 20___ р.     Співвласник  _____________________ /_______________________  
                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
                                                     Співвласник  _____________________ /_______________________  
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                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
                                                     Співвласник  _____________________ /_______________________  
                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета керуючого рахунком у цінних паперах - юридичної особи 
1. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Організаційно-правова форма  

Повне найменування  

Скорочене найменування  

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний 

код згідно судового, банківського або 

торговельного реєстру країни 

реєстрації) 

 

Країна реєстрації  

Місцезнаходження  

Дані 

державної 

реєстрації 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 

  у юридичної особи наявна печатка 

  у юридичної особи відсутня печатка 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Документ, що підтверджує повноваження керуючого (№, від)  

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

Реквізити 

випуску 

цінних 

паперів 

Назва емітента  

Код ЄДРПОУ емітента  

Вид, тип цінних паперів  

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 

паперів (ISIN) 

 

Обмеження 

(за наявності) 

 

3.1. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3.2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   
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Розпорядник рахунку надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання 

інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється при необхідності) 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

Розпорядник рахунку                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета керуючого рахунком у цінних паперах - фізичної особи 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

Документ, що підтверджує повноваження керуючого (№, від)  

Термін дії повноважень керуючого рахунку   

Реквізити 

випуску 

цінних 

паперів 

Назва емітента  

Код ЄДРПОУ емітента  

Вид, тип цінних паперів  

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 

паперів (ISIN) 

 

Обмеження 

(за наявності) 

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

4. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Керуючий рахунком надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у 

цій Анкеті, відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

______________________ 

(підпис) 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 

 

 
«___» ___________ 20___ р.     Розпорядник рахунку _____________________ 

/_______________________  
                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета заставодержателя - юридичної особи 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ 

Повне найменування  

Скорочене найменування  

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний 

код згідно судового, банківського або 

торговельного реєстру країни 

реєстрації) 

 

Країна реєстрації  

Місцезнаходження  

Дані 

державної 

реєстрації 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

2.1. ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Уповноважена особа заставожержателя надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

2.2. ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Уповноважена особа заставожержателя надає згоду Акціонерному Товариству 

«КРЕДОБАНК» на обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання 

інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

4. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  
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Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

«___» ____________ 20__ р. 

 

Уповноважена особа                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета заставодержателя - фізичної особи 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Заставодержатель надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

2. ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ (у разі наявності)  

Повне найменування (для юридичної особи) 

/ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ(для юридичної особи)  / 

реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків (для фізичної особи) 

 

Документ, що посвідчує особу (для 

фізичної особи) 

 

Країна реєстрації /громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень   

Уповноважена особа надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис) 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

4. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 

 
«___» ___________ 20___ р.     Заставодержатель  _____________________ 

/_______________________  
                                                                                                                                                        (підпис)                                П.І.Б                         

М.П. 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Анкета емітента 
1. ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування (для ПІФ – 

повне найменування ПІФ та КУА)  

 

Скорочене найменування   

Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ код 

ЄДРПОУ КУА та ЄДРІСІ ПІФ (для 

ПІФ)  

 

 

Країна реєстрації  

Місцезнаходження  

Дані 

державної 

реєстрації 

Документ  

Серія та номер  

Номер запису  

Дата реєстрації  

Орган, що видав  

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

2.1. ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця 

проживання 

 

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Уповноважена особа надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

2.2. ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Дата та місце народження  

Громадянство  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

Термін дії повноважень розпорядника рахунку   

Уповноважена особа надає згоду Акціонерному Товариству «КРЕДОБАНК» на 

обробку його персональних даних, зазначених у цій Анкеті, відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

________________ 

(підпис Розпорядника) 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання 

інформації та документів 

(обрати потрібне) 

 Особисто до запитання 

 Поштою 

 По Е-mail 

 Інше __________________________________________ 

4. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ 

Контактна особа  

Телефон  
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Факс  

E-mail  

Адреса для листування  

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється при необхідності) 

 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 
 

 

Уповноважена особа                       ___________________________ / 

_________________________  
                                                                                                                                   (підпис)                                    П.І.Б 

        М.П. 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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КАРТКА  

зразків підписів та відбитку печатки 

 
Депозитарний код рахунку у 

цінних паперах 

 

 

 
1. Власник рахунку/ Керуючий рахунком у цінних паперах/ Емітент/ Заставодержатель: 

 

Повне найменування  

Код за ЄДРПОУ  

Місцезнаходження  

Телефони, факс  

 

2. Розпорядники рахунком у цінних паперах: 

Посада 

П.І.Б. розпорядника рахунку 

у цінних паперах/ 

уповноваженої особи 

Зразок 

підпису  

Зразок 

відбитку печатки 

    

   

 

Підписи розпорядників рахунку у цінних паперах/ уповноважених осіб засвідчую:  

 

 

 

«____»____________ 20__ р.  Керівник: 
   

  (підпис)  (прізвище, ініціали) 
     

                                                                                                                    М.П. 
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КАРТКА  

зразків підписів  
 

Депозитарний код рахунку у 

цінних паперах 

 

 
 

1. Власник рахунку / Керуючий рахунком у цінних паперах/ Заставодержатель: 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків  

 

Документ, що посвідчує особу  

Адреса реєстрації  

 

2. Розпорядники рахунком у цінних паперах: 

П.І.Б. розпорядника рахунку у цінних паперах/ уповноваженої 

особи 
Зразок підпису  

  

  

 

«____»____________ 20__ р. 

 

 

 

 

Справжність підписів розпорядників рахунку у цінних паперах/ уповноважених осіб 

підтверджую: 

 

 

Відповідальний 

працівник 

депозитарної установи 

       

  (підпис)  (прізвище, ініціали)  (дата)  

 

 

Керівник 

депозитарного 

підрозділу  

       

  (підпис)  (прізвище, ініціали)  (дата)  

 

М. П. 
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 

 

 

Розпорядження  

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних 

паперах 

 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної 

особи) 
 

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ  ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У 

ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:  

1  

2  

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах,  

на підставі яких депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. 

 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/_________________________________ 
                                                                                        підпис,   М.П.                                                           П.І.Б. 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 

 

 

Розпорядження  

на закриття рахунку у цінних паперах 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних 

паперах 

 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної 

особи) 
 

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ  ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/_________________________________ 
                                                                                        підпис,   М.П.                                                           П.І.Б. 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 

 

 

 

 

  

Додаток 2.15 



 

27 

 

 
Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 

 

Розпорядження на поставку/одержання прав на цінні папери 
 списання прав на цінні папери 

 зарахування прав на цінні папери 

 переказ-поставка прав на цінні папери в межах однієї депозитарної установи 

 переказ-одержання прав на цінні папери в межах однієї депозитарної установи 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку   

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (для фізичних 

осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної особи)  

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) /  

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 

 

5. ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Назва депозитарної установи  

Код депозитарної установи  

Назва контрагента (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної особи)  

Країна реєстрації / Громадянство  

6. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ:  

1  

2  

7. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКИЙ ДІЄ ВІД ІМЕНІ ДЕПОНЕНТА (у випадку наявності): 

Повне найменування   

Код за ЄДРПОУ   

Місцезнаходження   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії) 

 

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах,  на підставі яких 

депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/_________________________________ 

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № ______________ від __________________ 

№ та дата в журналі операцій № ______________ від __________________ 

Дата завершення  
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Відповідальна особа  
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 

 

 

Розпорядження на встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери 
 

      БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ                                   РОЗБЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку   

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної особи)  

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів (цифрами та прописом)  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 

 

5. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ 

 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 ________________________________________________________ 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Назва контрагента (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної особи)  

Країна реєстрації /Громадянство  

7. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ:  

1  

2  

8. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА: 

Повне найменування   

Код за ЄДРПОУ   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами 

(серія, номер, строк дії ліцензії) 

 

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах,  на підставі яких 

депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/_________________________________ 

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 

 

 

Розпорядження на знерухомлення та зарахування прав на цінні папери 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку   

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної 

особи) 

 

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  

4. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів (цифрами та 

прописом) 

 

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 

 

5. ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ЗНЕРУХОМЛЮЮТЬСЯ:  

1  

2  

6. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ  

Центральний депозитарій 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

 

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах,  на 

підставі яких депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції. 

 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/_________________________________ 

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

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № ______________ від __________________ 

№ та дата в журналі операцій № ______________ від __________________ 

Дата завершення  

Відповідальна особа  
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 
  

 

Розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку   

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ / ЄДРІСІ (для ПІФ) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

Документ, що посвідчує особу (для фізичної 

особи) 
 

Країна реєстрації /Громадянство  

2. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Найменування (для юридичної особи) / 

ПІБ (для фізичної особи) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) /  

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) 

 

3. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Розпорядник рахунку (П.І.Б.)  

4. 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 станом на «___» _______________20 ___р. 

 надання інформаційної довідки (вказати якої саме) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (заповнюється у 

випадку необхідності) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

6. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (заповнити необхідне) 

 рекомендованим листом  

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

 особисто (залишити до запитання) 

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

 

Розпорядник рахунку          /__________________________/  
                                                                                        підпис,   М.П.                                                           П.І.Б. 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень № ______________ від __________________ 

№ та дата в журналі операцій № ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  
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Вих. №_________ 

від «____» ___________ 20__  р. 
 

 

Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів 
 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА 

Найменування   

Код за ЄДРПОУ   

2. ІНІЦІАТОР ОПЕРАЦІЇ 

Уповноважена особа (П.І.Б.)  

3. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

Код цінних паперів (ISIN)  

Вид цінних паперів/ тип/ клас/ різновид/ 

серія (за наявності) 

 

Станом на «____» ___________________ 20 ___ р. 

Із банківськими реквізитами  так 

 ні 

«ТЕРМІНОВО»  так 

 ні 

Підстава для складання реєстру  

Форма документу 
 Реєстр власників іменних цінних паперів 

 Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове 

повідомлення про проведення загальних зборів 

акціонерного товариства 

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерного товариства  

 Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за 

акціями/ доходу за цінними паперами 

Формат документу 
 Паперовий, засвідчений Центральним депозитарієм 

 Паперовий, засвідчений Депозитарною установою 

 Електронний (dbf) 

 Електронний (xls) 

4. СПОСІБ ОТРИМАННЯ РЕЄСТРУ (заповнити необхідне) 

 рекомендованим листом  

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

 особисто (залишити до запитання) 

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

Адреса для поштового відправлення  

Контактна особа  

Контактний номер телефону  

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

 

 

Уповноважена особа          /__________________________/_________________________________ 
                                                                                        підпис,   М.П.                                                           П.І.Б. 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Подання запиту до НДУ Дата  Виконавець  

Видача реєстру Дата  Виконавець  
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АТ „КРЕДОБАНК” 
Відділ депозитарної діяльності 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про відкриття/закриття рахунку у цінних паперах 

 

Повідомляємо, що депозитарною установою АТ «КРЕДОБАНК» ___________ 

[дата] відкрито/закрито рахунок у цінних паперах № __________________ 

депоненту _________________________ 
________________________________________ [назва/ПІБ], 
(документ:___________________, ІПН ________________/ код 
ЄДРПОУ_______________).  
 
 
Уповноважена особа    __________________  /______________________/ 

                                                                                                                  М.П.  

 

_______________________________________________________________________ 

АТ «КРЕДОБАНК» 
[Реквізити депозитарної установи] 
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