
Документи*, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі в 

депозитарній установі - ТОВ "КІНТО, Лтд": 

Для резидента: 

 заява на відкриття рахунку в цінних паперах;  

 анкета рахунку в цінних паперах;  

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог 

законодавства;  

 документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків;  

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

підприємців, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством 

порядку як суб'єкт підприємницької діяльності;  

 документ з реквізитами банку, в якому відкрито рахунок, і номером банківського 

рахунку для фізичної особи - підприємця (за наявності);  

 картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яку фізична 

особа підписує в присутності спеціаліста депозитарної установи;  

 якщо власник фізична особа призначає керуючого рахунком у цінних паперах, 

до анкети рахунку в цінних паперах додається копія документа, що підтверджує 

повноваження керуючого рахунком (довіреність, договір доручення, договір 

комісії тощо);  

 анкета керуючого рахунком (юридичної/фізичної особи) (надається при 

наявності в анкеті рахунку в цінних паперах даних про керуючого рахунком);  

 опитувальник згідно наданої форми; 

 відомості про належність фізичної особи до політично значущих осіб, або 

пов’язаної з політичної значущою особою, або членом їх сімей за останні 

двадцять місяців;  

 відомості про походження всіх наявних активів (джерела статків) політично 

значущої особи;  

 документи та інша інформація, необхідні для перевірки депозитарною установою 

відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу 

України статусу податкового резидентства фізичної особи (зокрема податкового 

резиденства США у період з 2014 року (за наявності, надати відповідну форму 

анкети W-9, сформовану на сайті https://www.irs.gov/). 

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або 

інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, 

коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі 

пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу 

представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені 

копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента 

відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення 

ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, особисто). 

*З урахуванням документів, що надаються резидентом України, з метою належної 

перевірки (ідентифікації та верифікації): 

  з метою ідентифікації надаються оригінали або копії, засвідчені в установленому 

порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на 

вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа).  

Політично значущі особи – фізичні особи, які є національними. іноземними 

публічними діячами та діячами,  які виконують публічні функції в міжнародних 

організаціях, відповідно до п.п. 28 та  37 ст. 1. Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним  шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» 

№361-ІХ від 06.12.2019 року. 
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