
Інформація про фінансову послугу 
(послугу з депозитарної діяльності депозитарної установи), яку 

надає депозитарна установа – ТОВ «КІНТО, Лтд». 
 
 

На виконання частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон), ТОВ «КІНТО, Лтд» надає клієнтові перед 
укладенням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/ відкриття рахунків у цінних 
паперах (далі - Договір) для ознайомлення наступну інформацію: 

 
Інформація про особу, яка 
надає фінансові послуги: 

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КІНТО, Лтд"; 
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 
25-Б, 3-й поверх; 

контактні телефони: 044-246-7350, 044-246-6729; 

адреса електронної пошти: info@kintoltd.com.ua; 

адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових 

послуг: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б; 

відомості про державну реєстрацію: дата державної реєстрації, 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про 
юридичну: 
23.11.1994, 14.09.2004, 1 070 120 0000 001702; 

інформація щодо включення фінансової установи до відповідного 
державного реєстру фінансових установ: реєстраційний номер 
(номер запису в Реєстрі):  

№ 140, дата включення до Реєстру: 29.10.2004; 

інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, 
права на надання відповідної фінансової послуги:  
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 

депозитарної установи: серія АЕ № 286613, видана 10.10.2013; 

інформація про фінансову 
послугу, яку Депозитарна 
установа надає кліенту, 
порядок та умови її надання 

інформація про фінансову послугу (послугу з депозитарної 
діяльності), яку Депозитарна установа надає: 
депоненту, міститься у договорі про обслуговування рахунку в 
цінних паперах, а саме: відкриття та обслуговування рахунку в 

цінних паперах депонента, здійснення обліку прав депонента на 
цінні папери, обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в 
цінних паперах депонента шляхом проведення депозитарних 
операцій, а також надання інших послуг у процесі провадження 
депозитарної діяльності; 
емітенту, міститься у договорі про відкриття рахунків у цінних 
паперах (далі - Договір), а саме: 
відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів 
емітента, зазначеним у переданому Реєстрі власників іменних 
цінних паперів, зарахування на вказані рахунки прав на цінні 

папери емітента, а також забезпечення депозитарного обліку 
цінних паперів емітента на відповідних рахунках власників; 

Договір обов‘язково укладається з кожним клієнтом, який 
звертається за наданням фінансової послуги; 

вартість фінансової послуги  визначена тарифами Депозитарної установи, які встановлені 
Депозитарною установою на дату укладення Договору; 
тарифи на депозитарне обслуговування встановлюються 
Депозитарною установою самостійно та можуть бути нею змінені;  

 
у разі зміни тарифів на депозитарне обслуговування, 
Депозитарна установа зобов’язана повідомити депонента не 
менше ніж за 20 робочих днів до набуття ними чинності шляхом 
розміщення відповідного повідомлення на вебсайті Депозитарної 
установи www.kintoltd.com у мережі Інтернет та відправлення 

повідомлення про такі зміни електронною поштою за адресою, 

зазначеною в останній Анкеті рахунку в цінних паперах 
депонента; 
Депозитарна установа може надавати депоненту/емітенту 
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додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством 
України, на підставі окремого договору, в якому визначаються 
порядок, умови надання та вартість таких послуг; 

 
 інформація про Договір  

 

наявність у депонента права на відмову від договору:  

не передбачено; 

строк, протягом якого депонентом може бути використано право 
на відмову від договору, а також інші умови використання права 
на відмову від договору: не передбачено; 

мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): 

не застосовується;  
 

наявність у депонента права розірвати чи припинити договір, 
права дострокового виконання договору, а також наслідки таких 
дій: у депонента наявне право дострокового розірвання 
договору. Дострокове розірвання можливе, при умові відсутності 
на рахунку в цінних паперах депонента цінних паперів. У разі 

припинення дії Договору, депонент зобов’язаний сплатити 
фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту 
припинення дії Договору; 
емітент має право у разі прийняття його уповноваженим органом 

рішення про обрання нової депозитарної установи розірвати 
Договір в порядку, передбаченому умовами Договору та чинним 
законодавством щодо дематеріалізації; 

порядок внесення змін та доповнень до договору: зміни до умов 
Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в 
письмовій формі, та набирають чинності з моменту підписання 
Сторонами; 

неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за 
договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: 
можливість відсутня; 

загальна сума зборів, платежів 
та інших витрат, які повинен 
сплатити клієнт, включно з 

податками 

фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в 
результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності 
депозитарної установи; 

депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок 
фізичної особи в результаті отримання нею послуг з 

депозитарної діяльності депозитарної установи; 
у разі виплати дивідендів за цінними паперами, або при переказі 
грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів через 
Депозитарну установу - податки за рахунок фізичної особи 

сплачує емітент, який є податковим агентом. 
Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України 
особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових 
агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу платника 
податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, 
суму застосованих соціальних податкових пільг та суму 
утриманого податку; 

механізми захисту прав 
споживачів фінансових послуг 

позасудове врегулювання – через звернення, заяви 
(клопотання), скарги, викладені в письмовій або усній формі, 
особисто або поштою на ім’я генерального директора ТОВ 

«КІНТО, Лтд» за реквізитами: 04070, м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, буд. 25-Б; 

судовий захист - через звернення до суду; 

звернення до уповноважених державних органів; 

Наявність гарантійних фондів 
чи компенсаційних схем, що 

застосовуються відповідно до 
законодавства  

не передбачені; 

контактна інформація органу, 
який здійснює державне 
регулювання щодо діяльності 

особи, яка надає фінансові 
послуги 

 

відповідно до статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» державне 
регулювання ринків фінансових послуг щодо ринків цінних 

паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на 
ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального 
пенсійного забезпечення здійснюється Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку; 

Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. 
Московська 8, корп. 30; 

офіційний веб-сайт: www.nssmc.gov.ua; 

http://www.nssmc.gov.ua/


контакти: 044- 280- 8595 (ЄДИНЕ ВІКНО), office@nssmc.gov.ua; 
Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п‘ятницю з 9.00 до 16.45) 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. 

Реквізити органу з питань захисту прав споживачів: 

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 

політику, зокрема, у сфері державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів є 
Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
02.09.2015 № 667. 
В територіальних органах Держпродспоживслужби та в багатьох 

місцевих держадміністраціях створені та функціонують 
консультаційно-інформаційні служби «гаряча лінія», куди 
споживачі можуть звернутись для одержання інформації та 
допомоги у захисті своїх прав. 
На офіційному сайті Держпродспоживслужби 
www.consumer.gov.ua у розділі «Зв’язки з громадськістю» 

підрозділ «Звернення громадян» знаходиться контактна 
інформація для надсилання звернень як в паперовому, так і 
електронному вигляді (посилання на електронне звернення). 
Поштова адреса  Держпродспоживслужби: вул. Б. Грінченка, 1, 
м. Київ, 101001; електронна адреса: z-
elena@consumer.gov.ua. 
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