
Документи*, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах 

юридичній особі-резиденту в депозитарній установі - ТОВ "КІНТО, Лтд". 

Для резидента: 

 заява на відкриття рахунку в цінних паперах; 

 анкета рахунку в цінних паперах;  
 довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та 

підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це 
установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою 

цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не 
має права діяти від імені юридичної особи без довіреності; 

 картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах 
та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником 

юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це 
установчими документами юридичної особи. Якщо карта із зразками 

підписів розпорядників рахунку в цінних паперів та відбитка печатки 
затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її 

керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які 

підтверджують повноваження такої особи. У разі відсутності у 
юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів 

розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності 
працівника депозитарної установи в порядку, встановленому 

внутрішніми документами депозитарної установи, або засвідчується 
нотаріально; 

 анкета керуючого рахунком (фізичної особи) (надається при 
наявності в анкеті рахунку в цінних паперах даних про керуючого 

рахунком);  
 анкета керуючого рахунком (юридичної особи) (надається при 

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

 Виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить всі 

відомості про юридичну особу, що містяться в ЄДР або код 

реєстраційної дії на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції 
України (за умови розміщення електронних копій відповідних 

документів у он-лайн сервісі ЄДР); 
 Cтатут або код реєстраційної дії на порталі електронних сервісів 

Міністерства юстиції України (за умови розміщення електронних копій 
відповідних документів у он-лайн сервісі ЄДР; 

 протокол про обрання осіб до складу виконавчого органу; 
 накази про призначення осіб, що відповідно до Статуту мають право 

розпоряджатись рахунками та/або майном без довіреності; 
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та облікова картка 

платника податків особи, що має право розпоряджатись рахунками 
та/або майном; 

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та облікова картка 
платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах, що діє на 

підставі довіреності; 

 довідка з банку (з зазначенням реквізитів банку, в якому відкрито 
рахунок, та номеру банківського рахунку);  

 інформація та/або документи, що підтверджують наявність структури 
власності юридичної особи** (надається схематичне зображення 
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структури власності та інші документи, що її підтверджують, а саме: 

Статут, Витяг з ЄДР тощо); 
 остання річна фінансова звітність; 

 опитувальник згідно наданої форми; 
 відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. 

(Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, облікова картка 
платника податків); 

 відомості про походження всіх наявних активів кінцевого 
бенефіціарного власника, якщо такий власник є політично значущою 

особою.*** (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи та 
печаткою юридичної особи); 

 документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною 

установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 
Податкового кодексу України статусу податкового резидентства 

юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих 
бенефіціарних власників. 

*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).  

 

** Структура власності -  документально підтверджена система взаємовідносин 

юридичних та фізичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає 

змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, 

у тому числі відносини контролю між ними щодо юридичної особи, або дає змогу 

підтвердити відсутність кінцевих бенефіціарних власників. 

Кінцевий бенефіціарний власник - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив 

(контроль) на  управління або господарську діяльність юридичної особи 

безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 

права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права 

вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також 

вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської 

діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або 

опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією 

особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними 

особами часткою в юридичній особі у розмірі не менше 25 відсотків статутного 

капіталу або прав голосу в юридичній особі (при цьому кінцевим бенефіціарним 

власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи 

більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 

комерційним агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або лише 

посередником щодо такого права. 

*** 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 

  

Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний 
номер. Документи від органів державної влади до депозитарної установи 
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подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються 

відповідальною особою такого органу. 

Усі офіційні документи, що подаються до депозитарної установи, які 
були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути 

легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не 

передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із 

законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім 
документів, створених російською мовою або перекладених на російську 

мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому 
законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в 

консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної 
держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, 

або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, 
що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 

жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені нотаріально. 

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної 

держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають 
бути перекладені на українську мову (крім документів, створених 

російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, 
посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких 

нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та 
засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни 

або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними 
договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи 

засвідчення. 


