
 

Додатки до Положення 
про депозитарну діяльність депозитарної установи 

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«ПРИБУТОК ПЛЮС» 

 
Форми вхідних та вихідних документів 

 
ДОДАТОК 1 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

1. ДЕПОНЕНТ (власник рахунку в ЦП) 
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. Країна реєстрації  
1.5. Серія та № виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців/ 
номер реєстрації юридичної особи в 
країні її місцезнаходження (для 
юридичної особи - нерезидента) 

 

1.6. Дата видачі виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців/ дата 
реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної 
особи - нерезидента) 

 

1.7. Орган, що видав виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців/ орган 
реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної 
особи - нерезидента) 

 

1.8. Місцезнаходження 
(згідно з установчими документами)  

1.9. Фактична адреса  

1.10. Поштова адреса 
(із зазначенням поштового індексу)  

1.11. Номери телефонів та факсу 
(із зазначенням коду міжміського 
(міжнародного) зв’язку) 

 

1.12. Адреса електронної пошти  
1.13. Керівник юридичної особи  

 
2. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: 
Перелік розпорядників рахунку оформлюється анкетами розпорядників рахунку в цінних паперах 



 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Документ, на підставі якого представляє 
юридичну особу 

   
   
 
3. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: 

3.1  Номер рахунку  

3.2 МФО  

3.3 Назва банківської установи  

3.4 Інформація щодо порядку та строків 
перерахування ДУ депоненту виплат 
доходу за ЦП та надання інформації про 
корпоративні операції емітентів 

Згідно з п.8.10 Договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах 

4. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (Анкета керуючого рахунком додається)  
____________________________________________________________________________ 
Додаткова інформація (для торговців ЦП - серія, №, дата видачі та строк дії ліцензії) 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Мета (придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, тощо) та 
характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини 
тощо) майбутніх ділових відносин: 

 

 
 
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала 
анкету 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 
Дата підписання «______» _______________ 201 ___ р. 

________________________ ______________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

Індивідуальний ідентифікаційний код 
власника ЦП – нерезидента, призначений 
депозитарною установою 

 

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  



 

ДОДАТОК 2 
 

Анкета рахунку в цінних паперах (ЦП) фізичної особи 
 

1. Депонент (власник рахунку в ЦП) 
Прізвище  
Ім’я    По батькові  
Громадянство  Дата народження   

Місце народження  
Документ, що посвідчує фізичну особу  Серія  Номер   
Ким виданий  
Дата видачі  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з 
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

 

Статус фізична особа -  резидент/нерезидент   
Прізвище та ім’я латиною  
2. Адреса реєстрації  
Країна   Індекс  
Область   Район  
Місто  Вулиця  
Будинок  Квартира  

3. Місце фактичного проживання  
Країна   Індекс  
Область  Район  
Місто  Вулиця  
Будинок  Квартира  
4. Поштова адреса   
Країна  Індекс  
Область  Район  
Місто  Вулиця  
Будинок  Квартира  
5. Банківський рахунок для виплати доходів за ЦП 
Отримувач платежу   
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з 
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків / Код 
ЄДРПОУ Отримувача платежу 

 

Найменування банку  
МФО  рахунок  
для зарахування на картку №   
Інформація щодо порядку та строків перерахування 
ДУ депоненту виплат доходу за ЦП та надання 
інформації про корпоративні операції емітентів 

Згідно з п.8.10 Договору про 
обслуговування рахунку в 
цінних паперах 

6. Спосіб надання інформації по рахунку в ЦП 
Форма одержання виписки  
7. Зв’язок    
Телефон   Адреса електронної пошти  
8. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ (анкети розпорядників рахунку, крім депонента - фізичної особи, додаються) 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Прізвище, ім’я, по батькові  
9. КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (анкета керуючого рахунком додається) 
Найменування керуючого рахунком в ЦП  

 10. Депонент є підприємцем                                                           _____________ (так чи ні) 
 11. Депонент здійснює незалежну професійну діяльність            _____________ (так чи ні) 



 

 12. Депонент є публічним діячем або пов’язаною з ним особою _____________ (так чи ні) 
  

13. Мета (придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної 
особи, тощо) та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова 
операція, постійні відносини тощо) майбутніх ділових відносин: 

 
 
14. Додаткова інформація 
 
 

 

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Дата підписання «______» _______________ 201 ___ р. 

________________________ _______________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище власноручно 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в ЦП 

 

Індивідуальний ідентифікаційний код 
власника ЦП – нерезидента, призначений 
депозитарною установою 

 

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа 
 

 



 
 

ДОДАТОК 3 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

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

1.2. Скорочене найменування  

1.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
99999999 

1.4. Країна реєстрації  

1.5. Серія та № виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.6. Дата видачі виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.7. Орган, що видав виписку  з  
Єдиного  державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.8. Місцезнаходження  

1.9. Фактична адреса 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

1.10. Номери телефонів та факсу 
(коду міжміського(міжнародного) зв’язку)  

1.11. Електронна адреса  

1.12. Керівник юридичної особи  

 
2. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: 
Перелік розпорядників рахунком оформлюється анкетами розпорядників рахунком у цінних 
паперах 

Прізвище, ім‘я, по батькові Посада Документ, на підставі  
якого представляє юридичну особу 

   
   
 
3. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: 

3.1  Номер рахунку  

3.2 МФО  

3.3 Назва банківської 

установи 

 



 
 

3.4 Інформація щодо порядку та строків 
перерахування ДУ депоненту виплат 
доходу за ЦП та надання інформації про 
корпоративні операції емітентів 

 

4. Керуючий рахунком □  є  («Анкета керуючого рахунком» додається)  □ немає 
5. Додаткова інформація (для торговців ЦП - серія, №, дата видачі та строк дії ліцензії) 
 
 
 

Дата заповнення анкети «      »                                20__ 

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

         ____________            ______________________   _________________________ 
               (Посада керівника)                                    (Підпис)                                                         (_______________) 

М.П.          

 

 

 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 4 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

1.1. Повне найменування Держава Україна 
 

1.2. Скорочене найменування  

1.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
00000000 

1.4. Країна реєстрації  

1.5. Серія та № виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.6. Дата видачі виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.7. Орган, що видав виписку  з  
Єдиного  державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.8. Місцезнаходження  

1.9. Фактична адреса 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

1.10. Номери телефонів та факсу 
(коду міжміського(міжнародного) зв’язку)  

1.11. Електронна адреса  

1.12. Керівник юридичної особи  

 
2. РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: 
Перелік розпорядників рахунком оформлюється анкетами розпорядників рахунком у цінних 
паперах 

Прізвище, ім‘я, по батькові Посада Документ, на підставі  
якого представляє юридичну особу 

   
   
 
3. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: 

3.1  Номер рахунку  

3.2 МФО  

3.3 Назва банківської 

установи 

 

3.4 Інформація щодо порядку та строків 
перерахування ДУ депоненту виплат 
доходу за ЦП та надання інформації про 
корпоративні операції емітентів 

 



 
 

 

4. Керуючий рахунком:    □  є  («Анкета керуючого рахунком» додається)  □ немає 
5. Додаткова інформація (для торговців ЦП - серія ,№, дата видачі та строк дії ліцензії) 

Дата заповнення анкети «      »                                20__ 

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

          ___________            ______________________   _________________________ 
               (посада керівника)                                    (Підпис)                                                         (_______________) 

М.П.          

 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 5 
АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ НОТАРІУСА 

 

1.  ДЕПОНЕНТ (власник рахунку) 
1.1 Прізвище, ім’я та по батькові  
1.2 Громадянство  
1.3 Вид, серія та номер документу, що посвідчує 

особу, ким та коли виданий документ 
 

1.4 Індивідуальний податковий номер (у разі 
його наявності) 

 

1.5 Місце реєстрації (прописка)  

1.6 Місце проживання  

1.7 Поштова адреса (з зазначенням індексу)  
1.8 Номери телефонів та факсу (із зазначенням 

коду міжміського(міжнародного) зв’язку) 
 

1.9 Адреса електронної пошти  
1.10 Реквізити свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю 
 

1.11 Інформація про кредитора  
1.12 Інформація про ЦП, що належать 

кредиторові 
 

 
2.  БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

2.1  Номер рахунку  
2.2 Назва банківської установи, МФО  
2.3 Інформація щодо порядку та строків 

перерахування ДУ депоненту виплат доходу 
за ЦП та надання інформації про 
корпоративні операції емітентів 

 

 
3.  РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКОМ (оформлюються додатковими анкетами розпорядника рахунком) 

5.1 Прізвище, ім’я та по батькові  
5.2 Прізвище, ім’я та по батькові  

 
4.  КЕРУЮЧИЙ РАХУНКОМ (оформлюється додатковою анкетою керуючого рахунком) 

3.1. Найменування керуючого рахунком у цінних 
паперах 

 

 
5.  СПОСІБ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

5.1. Спосіб (зазначити особисто чи поштою) 
 

5.2. Контактна особа для щоденної взаємодії  

5.3. Телефон, факс  

 
6.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
 

 
Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 
 
7. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

 
Дата підписання анкети: «______» _____________________ 

 
________________________________ 

 

 
__________________________________ 

 
Прізвище та ініціали Підпис 

МП 



 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 6 
АНКЕТА КЕРУЮЧОГО  РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

1.1 Код ЄДРПОУ 
 

dddddddddddd ( для нерезидентів № з торговельного, або банківського реєстру 
країни реєстрації) 

1.2 Повне найменування 
 

(згідно з установчими документами) 

1.3 Скорочене найменування 
 

(згідно з установчими документами) 

1.4 Країна реєстрації  
 

1.5 Серія та №, дата видачі 
виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців та орган, що 
видав свідоцтво  

 

1.6 Місцезнаходження 
 

(згідно з реєстраційними документами) 

1.7 Фактична адреса 
 

(з зазначенням пощтового індексу) 

1.8 Номери телефонів та 
факсу 

 

(з зазначенням коду міжміського(міжнародного) зв’язку) 

1.7. По якому рахунку в цінних паперах № _________  (Депозитарний код рахунку в цінних паперах) 

1.9. Найменування власника 
рахунку в цінних 
паперах 

 

1.10 Вид, № та дата видачі 
документа, який 
підтверджує 
повноваження 

 

1.11 Обсяг повноважень: Термін дії повноважень: 
 1._____________________________ 

2._____________________________ 
3._____________________________ 

по  «   »_____________20   року 
по  «   »_____________20   року 

до моменту надання 
(отримання,виконання)__________________ 

 

2.  РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Перелік розпорядників рахунком  оформлюється анкетами  розпорядника 

рахунком у цінних паперах 
2.1 Прізвище, ім’я та по 

батькові 

 

3.  Спосіб  надання розпоряджень  по рахунку у цінних паперах  (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах) 

Спосіб: _________________________________________________  
4.  Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах)  

Спосіб:______________________________________   Термін:__________________________________
____ 

 
Дата заповнення анкети 
 

 

«       »__________________20      р 

 
ПІБ, Посада та підпис 
посадової особи, яка 
засвідчила дані 
анкети 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
(підпис) 

 

Відповідальність за достовірність данних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 

 

 

М.П. 

 



 
 

 
 
 
5.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
____________________________________________________________________________ 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

ДОДАТОК 7 
АНКЕТА КЕРУЮЧОГО  РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 
1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

1.1 Прізвище, ім’я та по 
батькові 

 

1.2 Громадянство  
 

1.3 Вид, серія та номер 
документу, що 
посвідчує особу, ким та 
коли виданий документ 

 

1.4 Індивідуальний 
податковий номер (у 
разі його наявності) 

 

1.5 Місце реєстрації 
(прописка) 

 

1.6 Поштова адреса (з 
зазначенням індексу) 

 

1.7 Номери телефонів та 
факсу (із зазначенням 
коду міжміського 
(міжнародного) 
зв’язку) 

 

1.8 Адреса електронної 
пошти 

 

1.9 По якому рахунку в цінних паперах № _____________(Депозитарний код рахунку в цінних паперах) 

1.10 Найменування 
власника рахунку в 
цінних паперах 

 

1.11 Вид, № та дата видачі 
документа, який 
підтверджує 
повноваження 

 

1.12 Обсяг повноважень: Термін дії повноважень: 
 1.____________________________

_ 
2.____________________________
_ 
3.____________________________
_ 

по  «   »_____________20   року 
по  «   »_____________20   року 

до моменту надання 
(отримання,виконання)__________________ 

 
2.  РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Перелік розпорядників рахунком  оформлюється анкетами  розпорядника рахунком у 
цінних паперах 
2.1 Прізвище, ім’я та 

побатькові 

 

3.  Спосіб  надання розпоряджень  по рахунку у цінних паперах  (обумовлений договором про відкриття рахунку 
у цінних паперах) 

Спосіб: _________________________________________________  
4.  Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про 
відкриття рахунку у цінних паперах)  



 
 

Спосіб:______________________________________   Термін:_________________________________
_____ 

 
 
 
Дата заповнення анкети 
 

 

«       »__________________20      р 

 
ПІБ, Посада та підпис 
посадової особи, яка 
засвідчила дані 
анкети 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
(підпис) 

 

Відповідальність за достовірність данних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 

 
5.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
_______________________________________________________________________________
_____________________ 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 

 

 

М.П. 

 



 
 

ДОДАТОК 8 
АНКЕТА КЕРУЮЧОГО  РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

ДЕРЖАВИ 
1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

1.1. Повне найменування Держава Україна 

1.2. Скорочене 
найменування 

 

1.3. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 

00000000 

1.4. Країна реєстрації  

1.5. Серія та № виписки  з  
Єдиного  державного 
реєстру  
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.6. Дата видачі виписки  з  
Єдиного  державного 
реєстру  
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.7. Орган, що видав 
виписку  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.8. Місцезнаходження  

1.9. Фактична адреса 
(із зазначенням поштового 
індексу) 

 

1.10. Номери телефонів та факсу 
(коду міжміського(міжнародного) зв’язку) 

 

1.11. Електронна адреса  

1.12. Представник 
 

1.13. Обсяг повноважень: 
Термін дії повноважень: 

 1._______________________
______ 
2._______________________
______ 
3._______________________
______ 

по  «   »_____________20   року 
по  «   »_____________20   року 
до моменту надання (отримання,виконання)__________________ 

 
2.  РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Перелік розпорядників рахунком  оформлюється анкетами  розпорядника рахунком у 
цінних паперах 
2.1 Прізвище, ім’я та по 

батькові 

 

3.  Спосіб  надання розпоряджень  по рахунку у цінних паперах  (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах) 



 
 

Спосіб: _________________________________________________  
4.  Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах)  

Спосіб:______________________________________   Термін:_________________________________
_____ 

 
Дата заповнення анкети 
 

 

«       »__________________20      р 

 
ПІБ, Посада та підпис 
посадової особи, яка 
засвідчила дані 
анкети 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
(підпис) 

 

Відповідальність за достовірність данних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 

 
 
 
5.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
_______________________________________________________________________________
_____ 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 
 

 

 

М.П. 

 



 
 

ДОДАТОК 9 
АНКЕТА КЕРУЮЧОГО  РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

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

1.2. Скорочене найменування  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 99999999 

1.4. Країна реєстрації  

1.5. Серія та № виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.6. Дата видачі виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.7. Орган, що видав виписку  з  
Єдиного  державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців 

 

1.8. Місцезнаходження  

1.9. Фактична адреса 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

1.10. Номери телефонів та факсу 
(коду міжміського(міжнародного) 
зв’язку) 

 

1.11. Електронна адреса 
 

1.12. Обсяг повноважень: Термін дії повноважень: 
 1._____________________________ 

2._____________________________ 
3._____________________________ 

по  «   »_____________20   року 
по  «   »_____________20   року 

до моменту надання (отримання,виконання)__________________ 

 
2.  РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Перелік розпорядників рахунком  оформлюється анкетами  розпорядника рахунком у 
цінних паперах 
2.1 Прізвище, ім’я та по 

батькові 

 

3.  Спосіб  надання розпоряджень  по рахунку у цінних паперах  (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах) 

Спосіб: _________________________________________________  
4.  Спосіб та термін отримання інформації по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах)  

Спосіб:______________________________________   Термін:__________________________________
____ 

 
Дата заповнення анкети 
 

 

«       »__________________20      р 

 
ПІБ, Посада та підпис 
посадової особи, яка 
засвідчила дані 
анкети 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
(підпис) 

 

Відповідальність за достовірність данних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 

 
5.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

 

М.П. 

 



 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 

 

 

 

 



 
 

ДОДАТОК 10 
 

АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

1.  ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ 
1.1 Прізвище, ім’я та по батькові 

(за наявності) ____________   

1.2 Громадянство ____________ 
1.3 Назва, серія, номер, дата видачі 

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

____________   
 
 

1.4 Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за 
наявності) 

____________ 

1.5 Адреса реєстрації ____________ ____________ ____________ ____________ 
____________ ____________ ____________ ____________ 

1.6  Місце фактичного проживання ____________ ____________ ____________ ____________ 
____________ ____________ ____________ ____________ 

1.7 Поштова адреса ____________ ____________ ____________ ____________ 
____________ ____________ ____________ ____________ 

1.8  Телефон (з зазначенням коду 
міжміського зв’язку) ____________ 

1.9  Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що підтверджує 
повноваження 

____________ ____________ ____________  
____________ 

1.10 Строк дії повноважень з  ____________ 

по  ____________ 
 
2.  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

2.1  Депозитарний код рахунку в цінних паперах ____________ 
2.2  Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Депонента - 

фізичної особи /  
Повне найменування Депонента - юридичної особи 

____________   

2.3 Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (для фізичної особи) / Код за ЄДРПОУ для 
юридичної особи (для юридичної особи - резидента) / 
номер реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи - 
нерезидента) 

____________ 

2.4 Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ /  
Серія та № виписки  з  Єдиного  державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, дата 
видачі, орган, що видав виписку 

____________   
 
 

 
  



 
 

3. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

- 

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

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 
Дата підписання «______» _______________ 201 ___ р. 

 _______________________ ____________ 

 Підпис  
 

 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах ____________ 

Індивідуальний ідентифікаційний код 
власника ЦП – нерезидента, призначений 
депозитарною установою 

____________ 

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа                                         

 
  



 
 

ДОДАТОК 11 

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ: 

1.1. Повне найменування  

1.2. Скорочене найменування  

1.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
 

1.4. Країна реєстрації  

1.5. Серія та № виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.6. Дата видачі виписки  з  Єдиного  
державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.7. Орган, що видав виписку  з  
Єдиного  державного реєстру  
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 

 

1.8. Місцезнаходження  

1.9. Фактична адреса 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

1.10. Номери телефонів та факсу 
(коду міжміського(міжнародного) зв’язку)  

1.11. Електронна адреса  

1.12. Керівник юридичної особи  

 
Реквізити договору застави цінних паперів:  
 

Дата заповнення анкети «      »                                20__ 

 

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала 
анкету 
         ____________ ______________________   _________________________ 
               (Посада керівника)                                    (Підпис)                                                         (_______________) 

М.П.          

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 

  



 
 

ДОДАТОК 12 
АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

1.  ДЕПОНЕНТ (власник рахунку) 
1.1 Прізвище, ім’я та по батькові  
1.2 Громадянство  
1.3 Вид, серія та номер документу, що посвідчує 

особу, ким та коли виданий документ 
 

1.4 Індивідуальний податковий номер (у разі 
його наявності) 

 

1.5 Місце реєстрації (прописка)  

1.6 Місце проживання  

1.7 Поштова адреса (з зазначенням індексу)  
1.8 Номери телефонів та факсу (із зазначенням 

коду міжміського(міжнародного) зв’язку) 
 

1.9 Адреса електронної пошти  
 
Реквізити договору застави цінних паперів:  
 
Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті, несе особа, яка підписала анкету 
 

 
Дата підписання анкети: «______» _____________________ 
 

 
 
 

________________________________ 
 

 
 
 

__________________________________ 
 

Прізвище та ініціали Підпис 
 

МП 

 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах  

№ та дата в журналі операцій 
відкриття рахунку / зміни анкети рахунку 

№ ______________ від __________________ 

Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 13 

 

ЗАЯВА 

на відкриття рахунку в цінних паперах 

 

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах ________________________________________ 
(скорочене найменування заявника - юр. особи, держави, 

територіальної громади, П.І.Б. фіз. особи, нотаріуса) 
відповідно до договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах між 
____________ та ТОВ  «ПРИБУТОК ПЛЮС» від ______________ 20___ №__ 
Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на зазначеному рахунку, 
належать нам, чи довіреним нам особам і придбані нами, чи нашими довіреними особами 
відповідно до чинного законодавства України. 
Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються: 
- анкета рахунку в цінних паперах (форма депозитарної установи); 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який 
видав це свідоцтво;  
-  копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально; 
-      копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, засвідчену нотаріально або органом, який видав цю довідку (або Виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців); 
-  копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік (4 ОПП), 
засвідчена нотаріально; 
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, засвідчена підписом керівника та 
печаткою; 
- копія документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від 
імені юридичної особи без доручення, засвідчена підписом керівника та печаткою; 
- довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником 
юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку 
не є керівник цієї юридичної особи;  
- оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо 
реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;  
- картка зі зразками підписів не менше двох розпорядників рахунку в цінних паперах та 
відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником та головним бухгалтером 
юридичної особі і засвідчену нотаріально;  
- анкети розпорядників рахунку (форма депозитарної установи);  
- копія паспорта і довідки  про присвоєння ідентифікаційного номеру розпорядників 
рахунку (фізична особа) 
- інші документи: __________________________________________________________.  
 

З правилами та умовами обслуговування Депозитарною установою Клієнтів ознайомлені. 
 

Ми зобов’язуємося сповіщати про всі зміни даних про нас, які вказані в наданих при  
відкритті рахунку документах. 
 

Підтверджую, що до укладення Договору про відкриття рахунку у ЦП, в повному обсязі 
отримана інформація  згідно з ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». 
 
Керівник заявника/депонент _____________                               (____________) 
                    (підпис)          М.П.                                   (П.І.Б.) 

 

  



 
 

ДОДАТОК 14 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 
від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 (за наявності) 

____________ 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ 

____________ _____ ____________ 
_____ ____________ ______ 
______________ 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ 
 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТУ 

___________  ___________  
___________  ___________ 
 

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. ______________  
2. ______________  
 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 
ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 15 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 В ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ 
 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТУ 

___________  ___________  
___________  ___________ 

 

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. ______________  
2. ______________  
 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 
ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 16 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 
 
Депозитарний код рахунку в цінних паперах ______________ 
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)   
 

___________ _________ ____________ 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ 

____________ _____ ____________ 
_____ ____________ ______ 
______________ 

Реквізити свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю 

______________ 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ 
 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТУ 

___________  ___________  
___________  ___________ 
 

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

1. ______________  
2. ______________  
 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 
ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 17 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 В ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ 
 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТУ 

___________  ___________  
___________  ___________ 

 

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. ______________  
2. ______________  
 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 
ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 18 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 В ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ 
 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТУ 

___________  ___________  
___________  ___________ 

 

НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ: 
 
1. ______________ _____ ____________ 
2. ______________ ____________ 
3. ______________ 
 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 
ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 19 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на закриття рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  
Депозитарни,й 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. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від _____ ____________ 201__ № 
ДУ-__________ 
2. -___________________________________________________________________________ 

 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ ________________ _._.____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа В.Ю.Миронченко 

 
  



 
 

ДОДАТОК 20 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на закриття рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  
Депозитарни,й 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. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від _____ ____________ 201__ № 
ДУ-__________ 
2. -___________________________________________________________________________ 

 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ ________________ _._.____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 21 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на закриття рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

______________ 

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

____________ _____ № ____________, видан. 
_____ ____________ ______ ______________ 

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. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від _____ ____________ 201__ № 
ДУ-__________ 
2. -___________________________________________________________________________ 

 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ ________________ _._.____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 
 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 22 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на закриття рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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. ___________________________________________________________________________ 

 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ ________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 
 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа В.Ю.Миронченко 

 
  



 
 

ДОДАТОК 23 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
на закриття рахунку в цінних паперах 

від «______» ______________201__ р. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 : 
___________________________________________________________) 
 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ. 

 

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

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ ________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 
 
 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 24 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________201__ р. 

на виконання облікової операції 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 блокування прав на цінні папери 
 розблокування прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

______________ 

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

___________ _________ ____________ 

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за 
наявності) 

____________ 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва 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, шт.  
Номінальна вартість одного цінного 
папера, грн. 

 

Загальна номінальна вартість цінних 
паперів, грн. (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 
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
 (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, 
ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 
______________________________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________________________
_______ 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО) 

Для 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) 

Для фізичної 
особи 

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

 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав 
документ 

 

Для 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 
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 : 
____________________________________) 
 

 
 
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 ________________________ 
 
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ 
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

________________________ 
 

_______________ _______________ 



 
 

Посада Підпис МП* 
 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище власноручно 

 
 

 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 
№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 
Відповідальна особа  

 
  

Обов'язково для облікової операції, що веде до блокування ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 



 
 

ДОДАТОК 25 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________201__ р. 

на виконання облікової операції 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 блокування прав на цінні папери 
 розблокування прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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, шт.  
Номінальна вартість одного цінного 
папера, грн. 

 

Загальна номінальна вартість цінних 
паперів, грн. (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 
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
 (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, 
ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 
______________________________________________________________________________________
_______ 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО) 

Для 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) 

Для фізичної 
особи 

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

 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав 
документ 

 

Для 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 
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 : 
____________________________________) 
 

 
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 ________________________ 
 
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ 
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

________________________ 
 

_______________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 

*- за наявності 

Ініціали та прізвище власноручно 

 



 
 

ДОДАТОК 26 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 

на виконання облікової операції 

 

(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 блокування прав на цінні папери 
 розблокування прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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, шт.  
Номінальна вартість одного цінного 
папера, грн. 

 

Загальна номінальна вартість цінних 
паперів, грн. (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 
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 
 (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, 
ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 
______________________________________________________________________________________
_______ 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
(ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, ФОНДОВА БІРЖА ТОЩО) 

Для 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) 

Для фізичної 
особи 

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

 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав 
документ 

 

Для 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 
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 : 
____________________________________) 
 

 
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 ________________________ 
 
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ 
ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
 

________________________ 
 

_______________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище власноручно 

 



 
 

 

 
 
 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 
№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 
Відповідальна особа  

 
  

Обов'язково для облікової операції, що веде до блокування ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 



 
 

ДОДАТОК 27 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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  (за 
наявності) 

______________ 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав документ 

______________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ______________ 
Повне найменування депозитарної установи контрагента 
або Центрального депозитарію/Національного банку 
України (у випадку списання цінних паперів на рахунок 
емітента) 

______________ 

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або 
Центрального депозитарію/Національного банку України 
(у випадку списання цінних паперів на рахунок 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) 

______________ 

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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ 

______________ 

Країна місця проживання та адреса місця проживання ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 
Повне найменування Емітента ______________ 
Код за ЄДРПОУ Емітента ______________ 
Код цінних паперів  ______________ 
Кількість цінних паперів, шт. (цифрами та прописом) ______________ 
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. (цифрами та прописом) ______________ 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (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  

1. ______________ 

2. ______________ 
 



 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 

Повне найменування торговця 
цінними паперами 

______________ 

Скорочене найменування торговця цінними паперами ______________ 
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, грн. (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 _____________________________________________ 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ 
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Розпорядник ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 
* - для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище власноручно 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
  

Обов'язково для облікової операції, що веде до блокування ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 



 
 

 
ДОДАТОК 28 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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  (за 
наявності) 

______________ 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав документ 

______________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ______________ 
Повне найменування депозитарної установи контрагента 
або Центрального депозитарію/Національного банку 
України (у випадку списання цінних паперів на рахунок 
емітента) 

______________ 

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або 
Центрального депозитарію/Національного банку України 
(у випадку списання цінних паперів на рахунок 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) 

______________ 

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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ 

______________ 

Країна місця проживання та адреса місця проживання ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 
Повне найменування Емітента ______________ 
Код за ЄДРПОУ Емітента ______________ 
Код цінних паперів  ______________ 
Кількість цінних паперів, шт. (цифрами та прописом) ______________ 
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. (цифрами та прописом) ______________ 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (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  

1. ______________ 



 
 

2. ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 

Повне найменування торговця 
цінними паперами 

______________ 

Скорочене найменування торговця цінними паперами ______________ 
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, грн. (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 _____________________________________________ 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ 
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Розпорядник ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 
* - для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище власноручно 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

Обов'язково для облікової операції, що веде до зменшення ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 



 
 

ДОДАТОК 29 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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  (за 
наявності) 

______________ 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та назва органу, що видав документ 

______________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах ______________ 
Повне найменування депозитарної установи контрагента 
або Центрального депозитарію/Національного банку 
України (у випадку списання цінних паперів на рахунок 
емітента) 

______________ 

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або 
Центрального депозитарію/Національного банку України 
(у випадку списання цінних паперів на рахунок 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 -
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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва 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, шт. (цифрами та прописом) ______________ 
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. (цифрами та прописом) ______________ 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (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  

1. ______________ 

2. ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 

Повне найменування торговця 
цінними паперами 

______________ 

Скорочене найменування торговця цінними паперами ______________ 
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, грн. (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 _____________________________________________ 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ 
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Розпорядник ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 
* - для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище власноручно 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Обов'язково для облікової операції, що веде до зменшення ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 



 
 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  



 
 

ДОДАТОК 30 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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 
або Центрального депозитарію/Національного банку 
України (у випадку списання цінних паперів на рахунок 
емітента) 

______________ 

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або 
Центрального депозитарію/Національного банку України 
(у випадку списання цінних паперів на рахунок 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 перебуває 
на 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 
документ 

______________ 

Країна місця проживання та адреса місця проживання ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 
Повне найменування Емітента ______________ 
Код за ЄДРПОУ Емітента ______________ 
Код цінних паперів  ______________ 
Кількість цінних паперів, шт. (цифрами та прописом) ______________ 
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. (цифрами та прописом) ______________ 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (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  



 
 

1. ______________ 

2. ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 

Повне найменування торговця 
цінними паперами 

______________ 

Скорочене найменування торговця цінними паперами ______________ 
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, грн. (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 _____________________________________________ 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ 
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

____________________ ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
* за наявності 

Ініціали та прізвище власноручно 

 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

Обов'язково для облікової операції, що веде до зменшення ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 



 
 

ДОДАТОК 31 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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 
або Центрального депозитарію/Національного банку 
України (у випадку списання цінних паперів на рахунок 
емітента) 

______________ 

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи контрагента або 
Центрального депозитарію/Національного банку України 
(у випадку списання цінних паперів на рахунок 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 -
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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва 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, шт. (цифрами та прописом) ______________ 
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. (цифрами та прописом) ______________ 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн. (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  

1. ______________ 

2. ______________ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯ) 

Повне найменування торговця 
цінними паперами 

______________ 

Скорочене найменування торговця цінними паперами ______________ 
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, грн. (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 _____________________________________________ 

ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ 
ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

____________________ ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
* за наявності 

Ініціали та прізвище власноручно 

 

 

Обов'язково для облікової операції, що веде до зменшення ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 
 
 



 
 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
 

  



 
 

ДОДАТОК 32 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 

 
                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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, номер, дата видачі документа, що посвідчує 
фізичну особу, та назва 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 цінних паперів на рахунок 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 перебуває на 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що 
видав документ 

 

Країна місця проживання 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва 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  
1. _______________________________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________________________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та 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. 

 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі 
розпоряджень 

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 



 
 

 
 
Відповідальна особа 

 
 

 
 

 

  



 
 

ДОДАТОК 33 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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 цінних паперів на рахунок 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 перебуває на 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що 
видав документ 

 

Країна місця проживання 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва 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  
1. _______________________________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________________________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА  (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та 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. 

 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 



 
 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
 

 



 
 

ДОДАТОК 34 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ від «______» ______________201__ р. на 
 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 одержання прав на цінні папери  
 поставку прав на цінні папери 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 зарахування прав на 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 цінних паперів на рахунок 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 перебуває на 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що 
видав документ 

 

Країна місця проживання 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, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва 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  
1. _______________________________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________________________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та 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. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

Розпорядник ____________________ _______________ 

Посада Підпис МП* 
 
* - для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище власноручно 

 



 
 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
 

 
 
 

Обов'язково для облікової операції, що веде до зменшення ЦП на рахунку Депонента, за відсутності печатки 

«___»______________ 201___ року 
 

Я, ___________ _________ ____________, ___________ _________ ____________ТОВ 
“ПРИБУТОК ПЛЮС”, 

засвідчую справжність підпису гр. ___________ _________ ____________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ___________, 
(прізвище та ініціали) 

котрий (котра) підписав(ла) розпорядження, встановлено на підставі ____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ ______________ р. 

 
Зареєстровано в журналі за № _________                                 __________________ _______________ 
  

Начальник відділу депозитарної діяльності _________________________ __________________ 



 
 

ДОДАТОК 35 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 
на виконання інформаційної операції 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

______________ 

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

____________ 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, 
та назва органу, що видав документ 

____________ _____ ____________ _____ 
____________ ______ ______________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 
 надання виписки про стан рахунку в цінних паперах 

станом на «___» ______________________201___ р. 
 надання виписки про операції з цінними паперами  

за період з «___» __________________ 201__ р. по «___» _______________ 201___ 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 (необхідне підкреслити) 
(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) ______________________________ 
 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ _._.____________ 

Посада Підпис МП* 
 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 



 
 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
 

  



 
 

ДОДАТОК 36 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 
на виконання інформаційної операції 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 

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 «___» ______________________201___ р. 
 надання виписки про операції з цінними паперами  

за період з «___» __________________ 201__ р. по «___» _______________ 201___ 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 (необхідне підкреслити) 

(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) ______________________________ 
 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ ____________ 



 
 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі 
розпоряджень 

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій 
 

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
 



 
 

ДОДАТОК 37 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 
на виконання інформаційної операції 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

______________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)   ___________ _________ ____________ 
Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, 
та назва 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 «___» ______________________201___ р. 
 надання виписки про операції з цінними паперами  

за період з «___» __________________ 201__ р. по «___» _______________ 201___ 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 (необхідне підкреслити) 
(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) ______________________________ 
 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

  



 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі 
розпоряджень 

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій 
 

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 38 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 
на виконання інформаційної операції 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 «___» ______________________201___ р. 
 надання виписки про операції з цінними паперами  

за період з «___» __________________ 201__ р. по «___» _______________ 201___ 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 (необхідне підкреслити) 
(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) ______________________________ 
 
РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі 
розпоряджень 

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій 
 

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  



 
 

ДОДАТОК 39 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від «______» ______________201__ р. 
на виконання інформаційної операції 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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 «___» ______________________201___ р. 
 надання виписки про операції з цінними паперами  

за період з «___» __________________ 201__ р. по «___» _______________ 201___ 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 (необхідне підкреслити) 
(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) ______________________________ 

 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _______________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі 
розпоряджень 

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій 
 

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  

  



 
 

ДОДАТОК 40 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________201__ р. на 
 

відміну операції 
 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
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) 

 

 
 
ПРОШУ ВІДМІНИТИ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________________________ 
 

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,   М.П.                          П.І.Б. 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 
№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 
Відповідальна особа  

 



 
 

ДОДАТОК 41 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. на 
 

відміну операції 
 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  
Прізвище, ім’я, по батькові  
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та назва органу, що 
видав документ 

 

 
 
ПРОШУ ВІДМІНИТИ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ 
1. ___________________________________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________________________________ 
 

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,   М.П.                          П.І.Б. 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 
№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 
Відповідальна особа  

 
  



 
 

ДОДАТОК 42 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, 

що буде діяти в інтересах депонента 
від «______» ______________201__ р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  
Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

______________ 

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

______________ 

Назва, серія, номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, 
та назва 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 ВЧИНЕННЯ 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 ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ 
В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ 
ПОТРІБНЕ): 
 Центрального депозитарію цінних паперів 
 Національного банку України 
 
СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ______________________________________. 
 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 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. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

________________________ _________________ ____________ 

Посада Підпис МП* 
 

* для юридичної особи (за наявності) 

Ініціали та прізвище 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 



 
 

Фахівець з депозитарної діяльності В.Ю.Миронченко 



 
 

ДОДАТОК 43 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 
про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, 

що буде діяти в інтересах депонента 
від «______» ______________201__ р. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
Код за ЄДРПОУ 25395301 
Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" 
 

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 ЗГІДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ 
ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ): 
 Центрального депозитарію цінних паперів 
 Національного банку України 
 
СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, 
ІНШЕ______________________________________. 
 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 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. 

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
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______________ _________________ ______________ 

Посада Підпис МП* 
 

* за наявності 

Ініціали та прізвище 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Фахівець з депозитарної діяльності В.Ю.Миронченко 

 
 

 



 
 

ДОДАТОК 44 
Вих. № ______________ 
від ___. _______. 20____ 
 

Виписка про стан рахунку в цiнних паперах  
на ___. _______. 20____ р. 

дата та час складання виписки: _______ _______ 
______________ 

Відомості про депонента: 
Депонент  
Найменування / прізвище, ім’я, по батькові  
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. 
номер облік. картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 
посвідчує фізичну особу, та найменування 
органу, що видав документ(для фізичної особи) 

 

 
 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  
 

Депозитарна установа Найменування: ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС", Код за ЄДРПОУ: 25395301, Ліцензія: АЕ №294698 вiд 27.01.2015 
Місцезнаходження: вул. Саксаганського, буд.53/80, оф.приміщення 2, 5-й поверх, м. Київ, Голосіївський, 01033, тел. 
(044) 287-39-93, факс (044) 287-39-93. 

 
Відомості про ЦП: 

№ 
 

Найменування емітента Код за ЄДРПОУ / 
Код за ЄДРІСІ 

Код цінних паперів Вид, тип, форма випуску цінних 
паперів, серія  

Номінальна вартість 
одного ЦП 

Бал. рахунок* Кількість ЦП, 
шт. 

 

Загальна 
номінальна 

вартість 

Частка у 
СК % 

1          
2          
3          

 

 
Відповідальна особа                                         ______________ 

                                                                М.П. 
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ДОДАТОК 45 
 

Вих. № ______________ 
від ___. _______. 20____ 
 

Виписка про операцiї з цiнними паперами  
за перiод з _______ по _______ 

дата та час складання виписки: _______ _______ 
Депонент  
Найменування/прізвище, ім’я, по батькові  
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. 
номер облік. картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, 
що посвідчує фізичну особу, та найменування 
органу, що видав документ(для фізичної 
особи) 

 

 
Депозитарний код рахунку в цінних паперах  
 
Депозитарна установа Найменування: ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС", Код за ЄДРПОУ: 25395301, Ліцензія: АЕ №294698 вiд 27.01.2015 

Місцезнаходження: вул. Саксаганського, буд.53/80, оф.приміщення 2, 5-й поверх, м. Київ, Голосіївський, 01033, тел. (044) 287-39-93, факс (044) 
287-39-93. 

 
Операцiї по рахунку в цiнних паперах  

Дата № опер. Назва операцiї Баланс. рахун. Депозитарний код 
рахунку у ЦП 
контрагента 

Найменування 
контрагента 

Кiлькiсть ЦП, шт.  
Дт Кт Видаток Прибуток 

 
ЦП:  

    Початковий залишок: 
___. _____. 20____       

    Кiнцевий залишок: 
  
ЦП:  

    Початковий залишок: 
___. _____. 20____       

    Кiнцевий залишок: 
            

 

Відповідальна особа                                         ______________ 
                                                                М.П. 

 



 
 

ДОДАТОК 46 
<на бланку підприємства> 

 
__. __.20___ № ___  

 ___________ _________ 
____________ 

 
 

Повідомляємо, що на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах від _____ ____________ 20___ № __________  та Заяви на відкриття рахунку в 

цінних паперах від ___ ______________ 20___ № ___ відкрито рахунок в цінних 

паперах. 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: ______________  

Депонент: ___________ _________ ____________ 

 
 Додаток. Анкета рахунку у цінних паперах 
 
 
Відповідальна особа  ____________ 
 
 

 
 

  



 

ДОДАТОК 47 
 

<на бланку підприємства> 
 
___.___.20___ № ___  
 ___________ _________ 

____________ 
 
 

Повідомляємо, що на підставі Розпорядження на внесення змін до анкети 

рахунку в цінних паперах Вих. від ___.___.20___ № б/н  проведено зміну реквізитів 

анкети рахунку в цінних паперах. 

При цьому здійснено розблокування рахунку в цінних паперах, а саме зняття 

обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента, встановлених 13 жовтня 2014 р. на виконання пункту 

10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему 

України» (№5178-VI від 06.07.2012). 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: ______________  

Депонент: ___________ _________ ____________ 

 
 Додаток. Анкета рахунку у цінних паперах 
 
 

Відповідальна особа  ____________ 
 

  



 

ДОДАТОК 48 
 

<на бланку підприємства> 
 

__. __.20__ № __  
 ___________ _________ 

____________ 
 
 

Повідомляємо, що на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах від _____ ____________ 20___ № __________ та Розпорядження на закриття 

рахунку в цінних паперах від ___ ______________ 20___ № ___ закрито рахунок в 

цінних паперах. 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: ______________  

Депонент: ___________ _________ ____________ 

 
Відповідальна особа  ____________ 
 
  



 

ДОДАТОК 49 
 
Директору 
ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» 
Тертичному Андрію 
Валентиновичу 

 
___________ _________ ____________ 
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) / Повне найменування юридичної 
особи  
____________ _____ № ____________, 
видан. _____ ____________ ______ 
______________  
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (для фізичної особи) 
/ Код за ЄДРПОУ для юридичної 
особи (для юридичної особи - резидента) 
/ номер реєстрації юридичної особи в 
країні її місцезнаходження (для 
юридичної особи - нерезидента) 
____________ 
Адреса: _______ _______ 
____________ ____________ 
____________ __________  

 
ЗАЯВА 

про отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами за цінними паперами 

Прошу нараховані мені дивіденди (доходи) за цінними паперами 
______________________ (назва емітента) за _____ рік перерахувати на такий рахунок 
в банку: 

                            
Отримувач платежу  _____ 
Код Отримувача платежу _____ 
Найменування банку ______________________ 
МФО ____________ рахунок ____________ 
Призначення платежу ____________ 

  

 
 

“____” _____________ 201___ р. ______________ ___________ 

   підпис  Ініціали та прізвище  

  М.П. * 
 

* за наявності 
  



 

ДОДАТОК 50 
ДОВІРЕНІСТЬ 

 

____________                                                                      «__» _______ 201__ р. 
(назва населеного пункту, області) 

 
Я, 

_______________________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків:_____________, паспорт ____ № _________________ 
виданий _________________________________________________________________ , 
що мешкаю за адресою: _________________________________________________, 
власник простих іменних акцій емітента 
__________________________________________ (Код за ЄДРПОУ: ________________), 
доручаю: 
 __________________________________________________________ (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків: _______________, паспорт _____ № _______________ виданий 
_________ _______________________________________________________, що  мешкає 
за адресою: ________________________________________________________________, 
представляти мої інтереси на загальних зборах акціонерів емітента ________ 
__________________________________________________________________________, 
які відбудуться  «__» _______ 201___ р., і довіряю йому голосувати від мого імені та за 
моїм дорученням всіма належними мені простими іменними акціями у кількості 
_____________ ( ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ ) штук з будь-
якого запропонованого питання на його (її) власний розсуд. 

Довіреність видана без права передоручення. 
 

  ___________/ ____________________________/ 
(підпис довірителя) 

 

 
____________ 
(назва населеного пункту, області) 
____________ ____________ дві тисячі ________________________________ року 
 (число, місяць, рік словами) 

 

Ця довіреність посвідчена Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИБУТОК 
ПЛЮС», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії АЕ № 294698, виданої 27.01.2015 
НКЦПФР. 
 
Довіреність підписана 
_______________________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові довірителя) 

у присутності представника ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» _________ _______________, 
 (прізвище, ім’я, по батькові працівника депозитарної установи) 

який діє на підставі __________________ __________________ __________________ __ 
(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи) 

 
 
Особу __________________________________________________________встановлено. 

(прізвище, ім’я, по батькові довірителя) 

 



 

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у 
загальних зборах за № ________. 
 

Фахівець  з депозитарної діяльності __________________ __________________ 
(ініціали, прізвище працівника депозитарної установи) 

 
 
Начальник відділу депозитарної діяльності ___________________ __________________ 

(підпис) М.П.                            (ініціали, прізвище начальника відділу депозитарної діяльності) 

  



 

ДОДАТОК 51 
 

Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах  

№ 
з/п 

Реєстраційний 
номер 

довіреності 

Дата 
посвідчення 
довіреності 

Повне або скорочене 
найменування та код 

за ЄДРПОУ 
акціонерного 

товариства, для 
участі у загальних 

зборах якого 
видається довіреність 

Дата проведення 
загальних зборів 

акціонерного 
товариства, для 

участі у яких 
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 найменування 

(для юридичної особи) 
Повіреного 

П.І.Б. працівника, що 
посвідчив довіреність 

 
 


