
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
НАКАЗОМ ТОВ «КІНТО,Лтд» 

від 29.01.2021 р. № 04 зі 
змінами, внесеними   
НАКАЗОМ ТОВ «КІНТО,Лтд» 
від 13.08.2021 р. № 13/1, 

зі змінами, внесеними   
НАКАЗОМ ТОВ «КІНТО,Лтд» 
від 13.04.2022 р. № 11. 

 
 

Форми вхідних та вихідних документів 

 

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів: 
1) анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток № 1 до Положення); 
2) анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток № 2 до Положення); 

3) анкета рахунку в цінних паперах Держави (додаток № 3 до Положення); 
4) анкета рахунку в цінних паперах територіальної громади (додаток № 4 до Положення); 
5) анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток № 5 до Положення); 
6) анкета заставодержателя (додаток № 6 до Положення); 
7) анкета рахунку в цінних паперах співвласників (додаток № 7 до Положення); 

8) анкета емітента (додаток № 8 до Положення); 
9) анкета керуючого рахунком в цінних паперах Держави (додаток № 9 до Положення); 

10)  анкета керуючого рахунком в цінних паперах територіальної громади (додаток № 10 до 
Положення); 

11)  анкета керуючого рахунком в цінних паперах юридичної особи (додаток № 11 до 
Положення); 

12)  анкета керуючого рахунком в цінних паперах фізичної особи (додатки №12 до 

Положення); 
13) картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах/уповноважених осіб 

емітента та відбитка печатки (додаток № 13 до Положення); 

14)  розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах (додаток № 14 до Положення); 
15)  розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах (додаток № 15 до 

Положення); 

16)  розпорядження на проведення інформаційної операції (додаток № 16 до Положення); 
17)  Розпорядження на проведення інформаційної операції про забезпечення повідомлення 

акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (додаток № 17 до Положення); 
18) Розпорядження на проведення інформаційної операції про забезпечення складання 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 
(додаток № 18 до Положення); 

19) розпорядження на проведення інформаційної операції про надання реєстру власників 

іменних цінних паперів (додаток № 19 до Положення); 
20)  розпорядження на поставку/одержання прав на цінні папери (додаток № 20 до 

Положення); 
21)  розпорядження про знерухомлення цінних паперів (додаток № 21 до Положення); 
22)  розпорядження на проведення операцій щодо встановлення/зняття обмежень прав на цінні 

папери (додаток № 22 до Положення); 
23)  розпорядження  про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця 

цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента додаток № 23 до Положення); 
24)  розпорядження відміни (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції 

(додаток № 24 до Положення); 
25)  заява емітента на відкриття рахунків у цінних паперах (додаток № 25 до Положення); 
26)  розпорядження емітента на зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки 

власників (додаток № 26 до Положення);  

27)  розпорядження емітента на списання дематеріалізованих цінних паперів з рахунків у 
цінних паперах власників та закриття рахунків у цінних паперах власників (додаток № 27 до 
Положення); 

28)  заява на відкриття рахунку в цінних паперах (додаток № 28 до Положення); 
29)  акт приймання-передавання сертифікатів цінних паперів (додаток № 29 до Положення); 
30)  заява на виплату грошових коштів (додаток № 30 до Положення). 

 

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів: 

1)  підтвердження про виконання заяви/розпорядження (наказу) емітента щодо 
дематеріалізації випуску акцій (додаток № 31 до Положення); 

2)  виписка про стан рахунку в цінних паперах (додаток № 32 до Положення); 
3)  виписка про операції на рахунку в цінних паперах (додаток № 33 до Положення); 
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4)  довідка про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах (додаток № 34 до 
Положення); 

5)  довідка про закриття рахунку в цінних паперах (додаток № 35 до Положення). 
 

Зразки посвідчувальних написів на довіреностях: 
1) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах (додаток № 36 до 

Положення); 

2) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, що видана 
особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів), (одного з них) або піклувальника (додаток №  37 
до Положення). 
 

 

Додатки. 
 

Форми вхідних та вихідних документів 

 
Додаток № 1 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи.  

 

               
Анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи 

 

Дата заповнення  

Найменування власника рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Скорочене найменування (згідно з установчими 
документами) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – нерезидентів 
номер реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження) 

 

Країна реєстрації юридичної особи   

Дані державної реєстрації: 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, реквізити документу 

 

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами  

 

Адреса для поштових повідомлень   

Держава або територія податкового резиденства (для 
юридичних осіб – нерезидентів) 

 

Банківські реквізити: номер рахунку, 
місцезнаходження та реквізити банку  

 

Номери телефонів, факсів  

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Інформація про Керуючого рахунком (за наявності) 
(для фізичної особи – прізвище, ім‘я, по батькові (за 
наявності)/ Для юридичної особи – найменування 
(згідно з установчими документами для нерезидентів 
– українською мовою та мовою оригіналу) 

 

Розпорядники рахунку  
(прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності), посада, 
дані документу, на підставі якого представляють 
юридичну особу, строк дії повноважень) 

 
 

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників   Прізвище, ім‘я, по батькові 
(за наявності) 

Держава або територія 
податкового резиденства 

  
 

Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах депонента:  

Реквізити банківського рахунку для одержання 
доходів та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними 
паперами  

 

строки перерахування депозитарною установою протягом 10 (десяти) операційних днів 
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депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону,  
за цінними паперами 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

Контактні особи: 
(ПІБ осіб, номери тел./факсу)  

 

Інформація щодо використання/невикористання 
печатки юридичною особою (відмітити відповідне) 

Печатка  
використовується   

Печатка  
не використовується  

 
Підпис особи,що засвідчує дані анкети*         

                                                                                                               
 
_____________ посада, ПІБ, печатка (у разі 
використання)      
                                                            

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

 
Депозитарний код рахунку в ЦП депонента 

 

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 

Додаток № 2 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

Анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи. 
 

Анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи 

 

Дата заповнення   

Прізвище, ім‘я та по батькові (за наявності) власника 
рахунку  

 

Дата народження та місце народження  

Громадянство   

Держава або територія,  податковим резидентом якої 
Ви є 

 

Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-
платника податків (за наявності) 

 

Дані документа, що посвідчує особу 
(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав документ)  
 

 

Місце проживання (прописки) або місце тимчасового 
перебування  

 

Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням 
поштового індексу)  

 

Номер телефону  

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Банківські реквізити: номер рахунку, 
місцезнаходження та реквізити банку (за наявності) 

 

Інформація про Керуючого рахунком (за наявності) 
(для фізичної особи – прізвище, ім‘я, по батькові (за 
наявності) / Для юридичної особи – найменування 
(згідно з установчими документами для нерезидентів 

– українською мовою та мовою оригіналу)  
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Порядок перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 

здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону,, 
за цінними паперами, права на які обліковуються на 
рахунку в цінних паперах депонента: 

Безготівково шляхом переказу на банківський рахунок, 
що зазначений в цій Анкеті  

строки перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, 
за цінними паперами 

протягом 10 (десяти) операційних днів 
 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

Інформація про статус самозайнятої особи (СПД та 
інше) (відмітити відповідне) 
 

маю статус самозайнятої 
особи  

не маю статусу 
самозайнятої особи  

Підпис особи, що засвідчує дані анкети *   
 

___________________  ПІБ 
  

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

 
Депозитарний код рахунку в ЦП депонента  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 

Додаток № 3 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета рахунку в цінних паперах Держави. 
 

               
Анкета рахунку в цінних паперах Держави 

 

Дата заповнення  

Власник рахунку у цінних паперах: Держава Україна 

Код за ЄДРПОУ   

Відомості про цінні папери, що є об’єктом управління державної власності 

Повне найменування Емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ Емітента цінних паперів  

Код цінних паперів  

Вид цінних паперів  

Інформація про Керуючого рахунком (суб’єкт управління цінними паперами): 

Найменування   

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 
юридичною особою) 

 

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 
(вид, № та дата видачі) 

 

Обсяг повноважень (відмітити відповідне)  підписати та подати документи, необхідні для 
відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому 
числі картку із зразком підпису, анкету, укласти 
договір про відкриття рахунку в цінних паперах 

 підписувати та подавати документи і розпорядження, 
що є необхідними для здійснення операцій з цінними 
паперами 

 одержувати документи та інформацію щодо рахунку в 
цінних паперах 

  
інше, а саме: 

Термін дії повноважень:  

Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах депонента:  
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Реквізити банківського рахунку для одержання доходів 
та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) 
відповідно до закону, за цінними паперами  

 

строки перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, 
за цінними паперами 

протягом 10 (десяти) операційних днів 
 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 

рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 

 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Контактні особи: (ПІБ осіб, номеи тел./факсу)   

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети 
(уповноваженої особи суб’єкта управління цінними 
паперами)*    

                                                                                                               
 
_____________ посада, ПІБ, печатка (у разі 
використання)    
                                                            

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

 
Депозитарний код рахунку в ЦП депонента  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 4 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета рахунку в цінних паперах територіальної громади. 
 

               
Анкета рахунку в цінних паперах територіальної громади  

 

Дата заповнення  

Власник рахунку в цінних паперах: 

Територіальна громада  
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій 
розташована територіальна громада 
_____________________________________________ 
 

Код за ЄДРПОУ   

Відомості про цінні папери, що належать територіальній громадіі 

Повне найменування Емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ Емітента цінних паперів  

Код цінних паперів  

Вид цінних паперів  

Інформація про Керуючого рахунком (суб’єкт управління об‘єктами комунальної власності): 

Найменування   

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 
юридичною особою) 

 

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 
(вид, № та дата видачі) 

 

Обсяг повноважень (відмітити відповідне): підписати та подати документи, необхідні для 
відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому 
числі картку із зразком підпису, анкету, укласти 
договір про відкриття рахунку в цінних паперах 

 підписувати та подавати документи і розпорядження, 
що є необхідними для здійснення операцій з цінними 
паперами 

 одержувати документи та інформацію щодо рахунку в 
цінних паперах 
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інше, а саме: 

Термін дії повноважень:  

Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах депонента:  

Реквізити банківського рахунку для одержання доходів 
та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) 
відповідно до закону,  за цінними паперами  

 

строки перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, 
за цінними паперами 

протягом 10 (десяти) операційних днів 
 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 

 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Контактні особи: 
(ПІБ осіб, номеи тел./факсу)  

 

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети 
(уповноваженої особи суб’єкта управління цінними 
паперами)*    

                                                                                                               
 
_____________ посада, ПІБ, печатка (у разі 
використання)    
                                                            

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Депозитарний код рахунку в ЦП депонента  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 5 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса. 
 

               
Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса 

  

Дата заповнення  

Реквізити нотаріуса: 

Прізвище, ім’я та по батькові:  

Реквізити свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю 

 

Дата та місце народження  

Громадянство   

Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-
платника податків 

 

Дані документа, що посвідчує особу 
(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав документ)  

 

Місце проживання (прописки) або місце тимчасового 
перебування  

 

Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням 
поштового індексу)  

 

Номери телефонів, факсів   

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
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товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

Реквізити кредитора, якому належать права на цінні папери, що обліковуються на рахунку нотаріуса, та права 
за цими цінними паперами: 

Для юридичної особи – найменування (згідно з 
установчими документами для нерезидентів – 
українською мовою та мовою оригіналу)/ Для фізичної 
особи – прізвище, ім‘я, по батькові: 

 

Для юридичної особи – код за ЄДРПОУ ( для 
нерезидентів – номер реєстрації юридичної особи – 
нерезидента в країні її місцезнаходження)/ Для 
фізичної особи – дані документу, що посвідчує особу 
(вид документа, серія, номер, дата видачі, орган 
видачі) та реєстраційний номер облікової картки 
фізичної особи-платника податків: 

 

Для юридичної особи: Інформація про кінцевих 
бенефіціарних власників   

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

Держава або територія 
податкового резиденства 

Для фізичної особи - держава або територія 
податкового резиденства 

 

Відомості про цінні папери, що внесені на депозит нотаріуса 

Повне найменування Емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ Емітента цінних паперів  

Код цінних паперів  

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах депонента:  

Реквізити банківського рахунку для одержання доходів 
та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) 
відповідно до закону, за цінними паперами  

 

строки перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, 
за цінними паперами 

протягом 10 (десяти) операційних днів 
 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети*         

                                                                                                               
 
_____________ ПІБ, печатка      
                                                            

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 6 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

Анкета заставодержателя 
 

 
Анкета заставодержателя 

 

 

Дата заповнення   

Реквізити заставодержателя  

Для юридичної особи – найменування (згідно з 
установчими документами для нерезидентів – 
українською мовою та мовою оригіналу)/Для фізичної 
особи – прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності) 
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Для юридичної особи – код за ЄДРПОУ (для 
нерезидентів – номер реєстрації юридичної особи – 
нерезидента в країні її місцезнаходження)/ Для 
фізичної особи – дані документу, що посвідчує особу 
(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав документ) 
та реєстраційний номер облікової картки фізичної 
особи-платника податків (за наявності) 

  

Для юридичної особи – місцезнаходження згідно з 
реєстраційними документами/ Для фізичної особи – 
місце проживання (прописки) або місце тимчасового 
перебування 

  

Контактний телефон   

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

  

Реквізити договору застави (дата укладення, номер)   

Інформація про цінні папери, що передані в заставу  

Повне найменування Емітента цінних паперів   

Код за ЄДРПОУ Емітента цінних паперів   

Код цінних паперів   

Вид цінних паперів   

Кількість цінних паперів, переданих в заставу   

 
Інформація про уповноважену особу заставодержателя 

 

Для юридичної особи - найменування (згідно з 
установчими документами для нерезидентів – 
українською мовою та мовою оригіналу)/ Для фізичної 
особи - прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності) 

  

Для юридичної особи - код за ЄДРПОУ (для нерезидентів 
- номер реєстрації юридичної особи - нерезидента в 
країні її місцезнаходження)/ Для фізичної особи - дані 

документу, що посвідчує особу (вид документа, серія (за 
наявності), номер, дата видачі, орган видачі) та 
реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-
платника податків (за наявності) 

  

Вид, № та дата видачі документу, що засвідчує 
повноваження уповноваженої особи 

  

Термін дії повноважень:   

Обсяг повноважень:   

Додаткова інформація   

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети*         

                                                                                                               
 
_____________ ПІБ, посада (для юридичних осіб),  
печатка (для юридичних осіб (у разі використання)) 
                                                            

 

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 7 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета рахунку в цінних паперах співвласників 

 

 
Анкета рахунку в цінних паперах співвласників 

 

Дата заповнення   

Інформація щодо співвласників рахунку 

Співвласник 1 

Для фізичної особи - прізвище, ім‘я, по батькові (за 
наявності)/ Для юридичної особи - найменування 
(згідно з установчими документами для нерезидентів 
– українською мовою та мовою оригіналу): 

 



 

Депозитарна установа – ТОВ «КІНТО,Лтд» 

9 

Для фізичної особи - реєстраційний номер облікової 
картки фізичної особи-платника податків (за 
наявності)/ Для юридичної особи - код за ЄДРПОУ 
(для нерезидентів - номер реєстрації юридичної особи 
- нерезидента в країні її місцезнаходження) 

 

Для фізичної особи – громадянство/ Для юридичної 
особи - країна реєстрації юридичної особи 

 

Для юридичної особи: інформація про кінцевих 

бенефіціарних власників   

Прізвище, ім‘я, по батькові 

(за наявності) 

Держава або територія 

податкового резиденства 

Для фізичної особи - дата та місце народження  

Для фізичної особи - держава або територія, 
податковим резидентом якої Ви є 

 

Для фізичної особи - дані документу, що посвідчує 
особу (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав 
документ): 

  

Для фізичної особи - місце проживання (прописки) 
або місце тимчасового перебування/ Для юридичної 
особи - місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами 

 

Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням 
поштового індексу)  

 

Номери телефонів  ______________________________________ 
 

Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Інформація щодо використання/невикористання 
печатки юридичною особою (відмітити відповідне) 

Печатка  
використовується   

Печатка  
не використовується  

Для фізичної особи - інформація про статус 
самозайнятої особи (СПД та інше) (відмітити 
відповідне) 

маю статус самозайнятої 
особи  

не маю статусу 
самозайнятої особи  

Для юридичної особи - інформація про розпорядника 
рахунку (прізвище, ім‘я, по батькові, посада, дані 
документу, на підставі якого представляє юридичну 
особу, строк дії повноважень) 

 

Співвласник 2 

Для фізичної особи - прізвище, ім‘я, по батькові (за 
наявності)/ Для юридичної особи - найменування 
(згідно з установчими документами для нерезидентів 
– українською мовою та мовою оригіналу): 

 

Для фізичної особи - реєстраційний номер облікової 
картки фізичної особи-платника податків (за 
наявності)/ Для юридичної особи - код за ЄДРПОУ 
(для нерезидентів - номер реєстрації юридичної особи 
- нерезидента в країні її місцезнаходження) 

 

Для фізичної особи – громадянство/ Для юридичної 
особи - країна реєстрації юридичної особи 

 

Для юридичної особи: інформація про кінцевих 
бенефіціарних власників   

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

Держава або територія 
податкового резиденства 

Для фізичної особи - дата та місце народження  

Для фізичної особи - держава або територія, 
податковим резидентом якої Ви є 

 

Для фізичної особи - дані документу, що посвідчує 
особу (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав документ: 

 

Для фізичної особи - місце проживання (прописки) 
або місце тимчасового перебування/ Для юридичної 
особи - місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами 

 

Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням 
поштового індексу)  

 

Номери телефонів   
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Адреса електронної пошти 
(у т.ч. для забезпечення у встановленому 
законодавством порядку направлення акціонерним 
товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України) 

 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів 
(відмітити відповідне)  

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Інформація щодо використання/невикористання 
печатки юридичною особою (відмітити відповідне) 

Печатка  
використовується   

Печатка  
не використовується  

Інформація про статус самозайнятої особи (СПД та 
інше) (відмітити відповідне) 
 

маю статус самозайнятої 
особи  

не маю статусу 
самозайнятої особи  

Для юридичної особи - інформація про розпорядника 
рахунку (прізвище, ім‘я, по батькові, посада, дані 
документу, на підставі якого представляє юридичну 
особу, строк дії повноважень) 

 

Інформація про Керуючого рахунком (у т.ч. у 
випадку, коли співвласниками призначений для 
управління рахунком їх загальний представник) 
(для фізичної особи - прізвище, ім‘я, по батькові/ Для 
юридичної особи - найменування (згідно з 
установчими документами для нерезидентів – 
українською мовою та мовою оригіналу) 

 

Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 
паперах депонента (безготівково шляхом переказу на банківський рахунок, що зазначений в цій Анкеті):  

Реквізити банківського рахунку для одержання 
доходів та інших виплат, що здійснюються 
(здійснювалися) відповідно до закону, за цінними 
паперами  

 

строки перерахування депозитарною установою 
депоненту виплат доходу та інших виплат, що 
здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, 
за цінними паперами 

протягом 10 (десяти) операційних днів 
 

Строки надання депозитарною установою депоненту 
інформації про корпоративні операції емітентів, 
отриманої від Центрального депозитарію 

протягом 3 (трьох) робочих днів 

Підписи осіб, що засвідчують дані анкети 
(Співвласників/Уповноважених осіб співвласників) 
рахунку *  

 
___________________ ПІБ, посада (для юридичних 
осіб), печатка (для юридичних осіб (у разі 
використання)) 
 
 
___________________ ПІБ, посада (для юридичних 
осіб), печатка (для юридичних осіб (у разі 
використання)) 
  

*Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несуть особи, які підписали анкету.  
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Депозитарний код рахунку в ЦП депонента  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 8 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

Анкета емітента 
 

 
Анкета емітента 

Дата заповнення 
 

 

Дані  про емітента, з яким Депозитарною установою укладено Договір про обслуговування рахунків у цінних 
паперах власників (надалі - Договір) 

Повна назва (згідно з установчими документами)  

Скорочена назва (згідно з установчими 
документами) 
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Країна реєстрації   

Код за ЄДРПОУ   

Дані державної реєстрації: 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, реквізити документу 

 

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами  

 

 
Адреса для поштових повідомлень  

 

Банківські реквізити: номер рахунку, 
місцезнаходження та реквізити банку  

 

Номери телефонів, факсів, e-mail  

Уповноважені особи емітента: 
(прізвище, ім‘я, по батькові, посада, дані документу, 
на підставі якого представляють юридичну особу, 
строк дії повноважень) 

 

Порядок надання документів та/або інформації щодо 
рахунків у ЦП власників (відмітити відповідне) 

 Особисто 
 поштою 
 e-mail 
 інше (зазначити)__________________ 

Контактні особи: 
(ПІБ осіб, номер тел./факсу)  

 

Інформація щодо використання/невикористання 
печатки юридичною особою (відмітити відповідне) 

Печатка  
використовується   

Печатка  
не використовується  

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети* 

 
___________________ (ПІБ, посада) 
 

печатка (у разі використання) 

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

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

Номер та дата договору Договір про обслуговування 
рахунків у цінних паперах власників  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 

обробив анкету:  

 
Додаток № 9 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

Анкета керуючого рахунком в цінних паперах Держави. 
 

                            
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах Держави 

 

Дата заповнення анкети  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника 
рахунку в ЦП 

 

Найменування власника рахунку в ЦП Держава Україна 

Найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Скорочене найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 
юридичною особою) 

 

Дані державної реєстрації: 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, реквізити документу 

 

Країна реєстрації    

Місцезнаходження керуючого рахунку згідно з 
реєстраційними документами 

 

Адреса для поштових повідомлень 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

Банківські реквізити керуючого рахунку (номер 
рахунку, найменування банківської установи, МФО) 
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Розпорядники рахунку: 
прізвище, ім‘я, по батькові, посада, дані документу, на 
підставі, якого представляють юридичну особу 

1)____________________________________________
____________________________________________ 
2)____________________________________________
____________________________________________ 
 

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети* 
 

 
______________________ посада, ПІБ, печатка 

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 10 

до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах територіальної громади. 
 

                            
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах територіальної громади 

Дата заповнення анкети  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника 
рахунку в ЦП 

 

Найменування власника рахунку в ЦП Територіальна громада  
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій 
розташована територіальна громада 
_____________________________________________ 
 

Найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Скорочене найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Код за ЄДРПОУ(якщо керуючий рахунком є юридичною 
особою) 

 

Дані державної реєстрації: 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, реквізити документу 

 

Країна реєстрації    

Місцезнаходження керуючого рахунку згідно з 
реєстраційними документами 

 

Адреса для поштових повідомлень 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

Банківські реквізити керуючого рахунку (номер 
рахунку, найменування банківської установи, МФО) 

 

Розпорядники рахунку: 
прізвище, ім‘я, по батькові, посада, дані документу, що 
підтверджують повноваження 

1)____________________________________________
____________________________________________ 
2)____________________________________________
____________________________________________ 
 

 
Підпис особи, що засвідчує дані анкети* 

 
______________________ посада, ПІБ, печатка 
 

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 

Додаток № 11 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
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Анкета керуючого рахунком в цінних паперах юридичної особи. 
 

                            
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах 

юридичної особи 

Дата заповнення анкети  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника 
рахунку в ЦП 

 

Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові (за 
наявності) власника рахунку в ЦП 

 

Найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Скорочене найменування керуючого рахунку (згідно з 
установчими документами) 

 

Код за ЄДРПОУ  

Дані державної реєстрації: 
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, реквізити документу 

 

Країна реєстрації    

Місцезнаходження керуючого рахунку згідно з 
реєстраційними документами 

 

Адреса для поштових повідомлень 
(із зазначенням поштового індексу) 

 

Дані ліцензії на право здійснення професійною 
діяльністю (вид діяльності, серія, номер, дата видачі, 
строк дії) 

 

Банківські реквізити керуючого рахунку (номер 
рахунку, найменування банківської установи, МФО) 

 

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 
(вид, № та дата видачі) 

 

Обсяг повноважень (відмітити відповідне) підписати та подати документи, необхідні для 
відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому 
числі картку із зразком підпису, анкету, укласти 
договір про відкриття рахунку в цінних паперах; 

підписувати та подавати документи і розпорядження, 
що є необхідними для здійснення операцій з цінними 
паперами; 

одержувати документи та інформацію щодо рахунку в 
цінних паперах; 

 
інше, а саме: 

Випуск цінних паперів, за яким призначається 

керуючий рахунком (відмітити відповідне) 

 будь-який випуск цінних паперів 

 певний випуск цінних паперів (вказати повне 

найменування емітента, код за ЄДРПОУ 

емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних 

паперів) 

1.______________________________________ 

2. _____________________________________ 

 

Строк дії повноважень  

Розпорядники рахунку: 
прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності), посада, дані 
документу, на підставі, якого представляють юридичну 
особу, строк дії повноважень 

1)___________________________________________
_____________________________________________ 
2)___________________________________________
_____________________________________________ 
 

Інформація щодо використання/невикористання 
печатки юридичною особою (відмітити відповідне) 

Печатка  
використовується   

Печатка  
не використовується  

Підпис особи, що засвідчує дані анкети* ______________________ посада, ПІБ, печатка (у 
разі використання)      
 

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

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  
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Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  

 
Додаток № 12 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах фізичної особи. 
 

 
Анкета керуючого рахунком в цінних паперах 

фізичної особи 
 

Дата заповнення  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах власника 
рахунку в ЦП 

 

Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові (за 
наявності) власника рахунку в ЦП 

 

Прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності) керуючого 
рахунку в ЦП 

 

Громадянство  

Дата народження  

Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-
платника податків (за наявності) 

 

Дані документа, що посвідчує особу 
(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, найменування органу, що видав документ) 

 

Місце проживання (прописки) або місце тимчасового 
перебування 

 

Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням 
поштового індексу) 

 

Номери телефонів, факсів, e-mail  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 
(вид, № та дата видачі) 

 

Обсяг повноважень (відмітити відповідне)  підписати та подати документи, необхідні для 
відкриття (закриття) рахунку у цінних паперах, у тому 
числі картку із зразком підпису, анкету, укласти 
договір про відкриття рахунку в цінних паперах; 

підписувати та подавати документи і розпорядження, 
що є необхідними для здійснення операцій з цінними 
паперами; 

одержувати документи та інформацію щодо рахунку в 
цінних паперах; 

інше, а саме: 

Випуск цінних паперів, за яким призначається 

керуючий рахунком (відмітити відповідне) 

 будь-який випуск цінних паперів 

 певний випуск цінних паперів (вказати повне 

найменування емітента, код за ЄДРПОУ 

емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних 

паперів) 

1._____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

Строк дії повноважень  

 
Підпис власника анкети* 

 

 
___________________ ПІБ 

 

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

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Номер та дата договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах  

Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що 
обробив анкету:  
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Додаток № 13 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах/ уповноважених осіб емітента 
та відбитка печатки. 
 

КАРТКА 
із зразками підписів розпорядників  

рахунку в цінних паперах/уповноважених осіб емітента та відбитка печатки (для юридичної особи)/ із 
зразком(и) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах (для фізичної особи) 

 
Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) власника(ів) рахунка(ів) у цінних паперах 
 
                                __________________________________________________ 

                                                                                               (повна назва) 
Назва депозитарної установи: ТОВ «КІНТО,Лтд».  
 
Місцезнаходження депозитарної установи: _____________________________________ 
 
Надаємо зразки підписів та печатки (для юридичної особи)/ Надаю зразок(и) підпису(ів), який(і) прошу(симо) 
вважати обов‘язковим(и) при здійсненні операцій за рахунком(ами) у цінних паперах. 
 

№  
п/п 

Прізвище, ім‘я та по батькові 
(за наявності), посада (для 

юридичної особи)/ Прізвище, 
ім‘я та по батькові ((за 
наявності) для фізичної 

особи) 

Зразок підпису Зразок печатки 
(для юридичної особи (у 

разі використання))      

1) 
 
 
 

   

2)   

 
                                                                                                                “____”______________ 20_ р. 

    
Підпис Керівника__________________ (П.І.Б., посада), печатка (для юридичних осіб) (у разі використання)/  
 
Підпис власника рахунку в цінних паперах (для фізичної особи) __________________ 

                                                                                           
  
* Суб'єкти управління: Кабінет Міністрів України та орган, визначений Законом України «Про управління 
об’єктами державної власності», який не є юридичною особою, подають картку із зразком(ами) підпису(ів) 
розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. 
** Для юридичної особи нерезидента підписи посвідчуються нотаріусом. 
 

 
Додаток № 14 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах. 
 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на закриття рахунку в цінних паперах 
            

Дата складання розпорядження:  Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                      
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-16
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Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що 
видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання   

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що 
видав документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказуєтьсякод за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
__________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 

ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  
вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________ 
 

 
Назва депозитарної установи 

 
ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Назва та реквізити документа(ів), на підставі 
якого(яких) здійснюється депозитарна операція та 
який(і) додається до розпорядження 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                           печатка ((у 
разі використання) (для юридичних осіб)) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції ______________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 15 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
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Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах 
            

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                      
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 
 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання   

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать 
права на цінні папери: найменування та 
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-

резидента)/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)  

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 

громади 

Найменування Територіальна громада  

та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
______________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
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Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________) 
 

 
Назва депозитарної установи 

 
ТОВ «КІНТО,Лтд» 

 
Реквізити, які потрібно змінити 

 

 
Нові реквізити 

 
 

Назва та реквізити документа(ів), на підставі 
якого(яких) здійснюється депозитарна операція та 
який(і) додаюється до розпорядження 

1. Нова анкета рахунку у цінних паперах. 
 
 

 

Розпорядник рахунку 

 

____________________________                                                                      
/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 

використання) (для юридичних осіб) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20 _ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _______________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 16 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

Розпорядження на проведення інформаційної операції. 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на проведення інформаційної операції 
 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                      
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на «___» __________________ 20 __р. 

 надання виписки про операції з цінними паперами за період з «___» ___________________ 20__ р. 
по «___» _________________20 ___р. 

 надання інформаційної довідки про незавершені операції 

 надання інформаційної довідки (вказати якої)_____________________________________________ 
 

 

 направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України 

вид повідомлення або іншої інформації, яка направляється  

Інформація про особу (осіб), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація: 

ПІБ/Назва  Реквізити відповідного 
договору із Центральним 
депозитарієм (№, дата) 

 

Документ(и), на підставі якого(их) 
здійснюється депозитарна операція та 
який(і) додаюється (ються) до 
розпорядження 

Назва  Реквізити 

  

 
 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 
 

 

Для юридичної особи Найменування   
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Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що 
видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання   

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 

особу, та найменування органу, що 
видав документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать 
права на цінні папери:найменування та 
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-
резидента)/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) 

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
__________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________) 
 

Найменування депозитарної установи  ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи в Центральному депозитарії 

10002400210400754 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (заповнюється за необхідності) 

Найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ   

Код цінних паперів   

 
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 
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 поштою, простим або рекомендованим листом  
(вказати адресу)_____________________________________________________________ 
 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)________________________________________________________ 
 

 

 
ПРИМІТКИ:______________________________________ 

 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 
використання) (для юридичних осіб) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _____________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 

Додаток № 17 
до Внутрішнього положення про депозитарну  
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження на проведення інформаційної операції щодо забезпечення повідомлення акціонерів 
про скликання загальних зборів акціонерного товариства 
  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на проведення інформаційної операції  
про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного 

товариства 
 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

 
 

Найменування депозитарної установи ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Повне найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ  

Інформація про випуск цінних паперів: 

Код цінних паперів  

вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування 
цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид 
опціонних сертифікатів - для випуску опціонних 
сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних 
паперів, номінальна вартість одного цінного папера 
(частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає 
на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів 
участі, премія - для опціонних сертифікатів 

 

Підстава для забезпечення повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства 

 

Реквізити договору з емітентом або з акціонерами 
(акціонером), які (який) сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства щодо інформаційного та 
організаційного забезпечення проведення загальних 
зборів емітента   

 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ:  

1. НАДАТИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ (заповнити необхідне): 
 

Реєстру власників іменних цінних паперів   

Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення  
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загальних зборів акціонерного товариства  

дата, станом на яку складається реєстр/перелік осіб, яким надсилатиметься 
персональне повідомлення про проведення загальних зборів 

 

дата проведення загальних зборів  

 
Форма отримання реєстру (заповнити необхідне): 

 

Паперова  

Електронна  

 
Спосіб передання реєстру (заповнити необхідне): 

Особисто/ поштою, простим або рекомендованим листом/ засобами електронного 
документообігу представнику емітента 

 

Особисто/ поштою, простим або рекомендованим листом/ засобами електронного 
документообігу члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які 
(який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента 

 

 
Інше (вказати як саме)____________________________________________________ 
 

 

 
2. ЗДІЙСНИТИ РОЗСИЛКУ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗГІДНО РЕЄСТРУ/ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, НАДАНОМУ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ 

 
Спосіб відправлення письмового повідомлення (як зазначено у Статуті емітента або визначено уповноваженим 
органом акціонерного товариства, або акціонерами, які скликають загальні збори відповідно)(заповнити 
необхідне): 

прості листи  

рекомендовані листи без повідомлення про вручення  

через депозитарну систему України (в електронному вигляді з електронної адреси 
депозитарної установи на адресу електронної пошти депонентів, зазначені в анкетах 
рахунку в цінних паперах. 

 

 
Підпис(и) уповноваженого представника емітента/ 
уповноваженої особи акціонерів (акціонера), які (який) 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства/ акціонерів 
(акціонера), які (який) на день подання вимоги про 
проведення позачергових загальних зборів сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 
емітента 

 

 

 

____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                       печатка (у разі 
використання) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  
Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень :  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

  

 
 
Вартість операції:_____________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення:  
“___”____________ 20__ р. 
  

 
Надано звіт:  “___”_______ 20__ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 18 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

Розпорядження на проведення інформаційної операції про забезпечення складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на проведення інформаційної операції 
про забезпечення складання переліку акціонерів,  

які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 
 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

 

Найменування депозитарної установи ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Повне найменування емітента цінних паперів  
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Код за ЄДРПОУ  

Інформація про випуск цінних паперів: 

Код цінних паперів  

Вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування 
цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, 
вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних 
сертифікатів 

 

Номінальна вартість одного цінного папера (частка 
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на 
один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів 
участі, премія - для опціонних сертифікатів) 

 

Підстава для складання реєстру власників іменних 
цінних паперів/ переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного 
товариства 

 

Дата, станом на яку складається реєстр власників 
іменних цінних паперів/ перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерного 
товариства (далі - дата обліку) 

 

Реквізити договору з емітентом або з акціонерами 
(акціонером), які (який) сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства щодо інформаційного та 
організаційного забезпечення проведення загальних 
зборів емітента 

 

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ НАДАТИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ 
(заповнити необхідне): 
 

Реєстру власників іменних цінних паперів   

Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного 
товариства  

 

 
Форма отримання реєстру (заповнити необхідне): 

Паперова  

Електронна  

 
Спосіб передання реєстру (заповнити необхідне): 

Поштою, простим або рекомендованим листом  

Особисто уповноваженому представнику емітента   

Засобами електронного документообігу  

 
Інше (вказати як саме) 

 

 
ПРИМІТКИ:_____________________________________________ 
 

 
Підпис(и) уповноваженого представника емітента/ 
уповноваженої особи акціонерів (акціонера), які (який) 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства/ акціонерів 
(акціонера), які (який) на день подання вимоги про 
проведення позачергових загальних зборів сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 
емітента 

 
 
 
____________________________                                                                      
/підпис, ПІБ/                       печатка (у разі 
використання) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень :  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _____________ 

 
№ операції:  _____________   
 
Дата проведення:  
“___”____ 20_ р. 
  

 
Надано звіт: “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
 
Додаток № 19 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
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Розпорядження на проведення інформаційної операції про надання реєстру власників іменних цінних 
паперів. 
  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на проведення інформаційної операції 
про надання реєстру власників іменних цінних паперів 

 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 
 

Найменування депозитарної установи ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Повне найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ  

Інформація про випуск цінних паперів: 

Код цінних паперів  

Вид цінних паперів, 
тип/клас/різновид/найменування цінних 
паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид 
опціонних сертифікатів - для випуску опціонних 
сертифікатів 

 

Номінальна вартість одного цінного папера 
(частка консолідованого іпотечного боргу, що 
припадає на один сертифікат участі, для 
іпотечних сертифікатів участі, премія - для 
опціонних сертифікатів) 

 

Підстава для складання реєстру власників 
іменних цінних паперів 

 

Дата, станом на яку складається реєстр 
власників іменних цінних паперів (дата обліку) 

 

Реквізити договору про надання реєстру 
власників іменних цінних паперів 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ НАДАТИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 
 

Реєстр власників іменних цінних паперів   

Перелік власників іменних цінних паперів   

Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерного товариства  

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного 
товариства  

 

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними 
паперами  

 

Письмове повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерного 
товариства 

 

 
ФОРМА ОТРИМАННЯ РЕЄСТРУ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

Паперова  

Електронна  

 
СПОСІБ ПЕРЕДАННЯ РЕЄСТРУ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 
Поштою, простим або рекомендованим листом  

Особисто уповноваженому представнику емітента   

Засобами електронного документообігу  

 

ПРИМІТКИ:_____________________________________________ 
 

 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЕМІТЕНТА 

 

____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                       печатка (у разі 
використання) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  
Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень :  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _____________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення: “___”____ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
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Додаток № 20 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження на поставку/одержання прав на цінні папери.  
 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                      
(ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери  

 поставка прав на цінні папери 

    
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/ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи - 
нерезидента) 

 

 
Країна реєстрації, місцезнаходження 

 

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 

особу, та найменування 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:  
найменування та код за ЄДРПОУ (для 
юридичної особи-
резидента)/найменування та номер 
реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
– нерезидента), країна реєстрації, 
місцезнаходження/Прізвище, ім’я, по-
батькові (за наявності) та реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи), адреса реєстрації 
місця проживання 

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 

__________________________________) 
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Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
___________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 

рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________) 
 

Найменування депозитарної установи  ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи в Центральному депозитарії 

10002400210400754 

 
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 
(У ВИПАДКУ НАДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ ПРАВ НА АКЦІЇ 

ТОВАРИСТВА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТТІ 65
 2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА", ВІДОМОСТІ ПРО 

КОНТРАГЕНТА У ТАКОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ НЕ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ) 
Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за 
ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду 
(для юридичної особи - компанії з 
управління активами, рахунок якій 
відкритий для обліку цінних паперів - 
активів пайового інвестиційного фонду), 
номер реєстрації юридичної особи в країні 
її місцезнаходження (для юридичної 
особи - нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю 
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Дані про кредитора, якому належать 
права на цінні папери, що підлягають 
одержанню/поставці:  
найменування та код за ЄДРПОУ (для 
юридичної особи-
резидента)/найменування та номер 
реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
– нерезидента), країна реєстрації, 
місцезнаходження/Прізвище, ім’я, по-
батькові (за наявності) та реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
(для фізичної особи), адреса реєстрації 
місця проживання 

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
_________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
_________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
__________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________ 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
_________________________________) 
 

Найменування депозитарної установи або 
Центрального депозитарію (у випадку 
списання/зарахування цінних паперів на рахунок 
емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи в 
Центральному депозитарії або Центрального 
депозитарію (у випадку списання цінних паперів на 
рахунок емітента) 

 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ   

Код цінних паперів   

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів  

 

Назва, номер і дата складання документа(ів), який 
(які) є підставою для складання та виконання цього 
розпорядження та підтверджує(ють) правомірність 
здійснення операції (реквізит не заповнюється у 
розпорядженні на списання депонентом прав на цінні 
папери на власний рахунок, відкритий в іншій 
депозитарній установі) 
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ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОЧИН, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ 
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ПРАВОЧИН ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ) 
 

Сума правочину (для оплатних правочинів) 
 

 

Порядок розрахунків за правочином (для оплатних 
правочинів) (обрати потрібне) 

 
 

 
у готівковій формі 

  
у безготівковій формі 

 
 
форма розрахунків за договором не визначена 

Вид правочину (обрати потрібне) 
 

правочином передбачена оплата грошовими 
коштами (оплатний правочин) 

 
правочином не передбачена оплата грошовими 
коштами 

Інформація щодо проведення грошових розрахунків за 
правочином (заповнюється для оплатних 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) 
(обрати потрібне) 

 
грошові розрахунки за правочином здійснені 
повністю 

 
грошові розрахунки за правочином здійснені 
частково 

 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА/ЗА ДОГОВОРОМ З 
НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА 

НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УЧАСТЬ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ 
ПАПЕРАМИ Є ОБОВ‘ЯЗКОВОЮ) 
 

Найменування (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ   

Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з торгівлі цінними паперами 

 

 

Зазначити строк виконання розпорядження, якщо він 
більший ніж три робочі дні з дати прийняття 
розпорядження 

 
«___»_________________ 20__ р. 
 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                      печатка (у разі 

використання) (для юридичних осіб) 

 

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

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції ______________ 

 
№ операції    _____________   
 
Дата проведення: “___”____ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 21 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження про знерухомлення цінних паперів. 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

про знерухомлення та зарахування цінних паперів 
(на пред`явника документарної форми існування) 

 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 
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ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Для нотаріуса, на 
депозит якого внесено 
ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування 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:  
найменування та код за ЄДРПОУ (для 
юридичної особи-
резидента)/найменування та номер 
реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 

– нерезидента), країна реєстрації, 
місцезнаходження/Прізвище, ім’я, по-
батькові (за наявності) та реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків (для фізичної особи), адреса 
реєстрації місця проживання 

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
_________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-

територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
__________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________) 
 

Найменування депозитарної установи  ТОВ «КІНТО,Лтд» 
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Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи в Центральному депозитарії 

10002400210400754 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ   

Код цінних паперів   

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів  

 

Реквізити сертифікатів цінних паперів на пред`явника, 
що подаються разом із розпорядженням 

 

 

Місце зберігання цінних паперів 

Центральний депозитарій 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 
використання) (для юридичних осіб) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _______________ 

 
№ операції _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 22 

до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження на проведення операцій щодо встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери. 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на проведення облікової операції 
 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 Встановлення обмежень (блокування) прав на цінні папери 

 Зняття обмежень (розблокування) прав на цінні папери  

    
ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 виконання договору застави цінних паперів 

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій 
біржі 

З використанням індивідуального 
клірингового рахунку  

 

З використанням облікового регістра 
брокера 
  

 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України, а саме______________________________ 
 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА   

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  
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Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
__________________________________) 
 

Для територіальної 
громади 

Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна громада 
__________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, який 
ініціює депозитарну операцію): 
__________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
__________________________________) 
 

Найменування депозитарної установи  ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи в Центральному депозитарії 

10002400210400754 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ   

Код цінних паперів   

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів  

 

Назва, номер і дата складання документа(ів), який 
(які) є підставою для складання та виконання цього 
розпорядження та підтверджує(ють) правомірність 
здійснення операції (зокрема, договір застави цінних 
паперів, договір, гарантований цінними паперами, 
тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про 
блокування прав на цінні папери, що виставляються 
на продаж) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА/ ЗА ДОГОВОРОМ З 
НОМІНАЛЬНИМ УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА АБО З КЛІЄНТОМ КЛІЄНТА 
НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧАТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ 
ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (реквізит 
заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж) 

Найменування (повне або скорочене)  

Код за ЄДРПОУ   

Серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з торгівлі цінними паперами 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
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Зазначити строк виконання розпорядження, якщо він 
більший ніж три робочі дні з дати прийняття 
розпорядження 

 
«___»_________________ 20__ р. 
 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 
використання) (для юридичних осіб) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _______________ 

 
№ операції _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
 
Додаток № 23 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, 
що буде діяти в інтересах депонента/за договором з номінальним утримувачем, клієнтом номінального 

утримувача або з клієнтом клієнта номінального утримувача 

 
Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   

 
Вих. № __________   (для юридичних осіб) 
 

                      
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 19263860 

Повне найменування  ТОВ «КІНТО,Лтд» 

    
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної особи 
- нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну 
особу, та найменування органу, що видав 
документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

 
ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ 
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ/ В ІНТЕРЕСАХ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА, КЛІЄНТА 
НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА, КЛІЄНТА КЛІЄНТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ 
ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ 
ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:  
 

Найменування (повне або скорочене) 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 
МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ): 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33180.html
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 Центрального депозитарію цінних паперів 

  

 Національного банку України 

 Облік За кодом депонента 

 Облік Знеособлений 

 

Зазначити строк виконання розпорядження, якщо він 
більший ніж три робочі дні з дати прийняття 
розпорядження 

 
«___»_________________ 20__ р. 
 

 

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ 
(вказується назва та реквізити договору між 
торговцем та депонентом про надання фінансових 
послуг, інші документи (за наявності)): 

 

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 
використання) (для юридичних осіб) 

ДЕПОНЕНТ/НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ТА НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ 
УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ. 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _______________ 

 
№ операції _____________   
 
Дата проведення: “___”___ 20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
 
Додаток № 24 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження на відміну розпорядження на виконання облікової операції. 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ   

ВІДМІНИ (анулювання) 
 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р.   Вих. № __________   (для юридичних осіб) 

                      
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Для юридичної особи Найменування   

Код за ЄДРПОУ, номер реєстрації 
юридичної особи в країні її 
місцезнаходження (для юридичної 
особи - нерезидента) 

 

Країна реєстрації, місцезнаходження  

Для фізичної особи Прізвище, ім’я, по-батькові (за 
наявності) 

 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, 
дата видачі документа, що посвідчує 
фізичну особу, та найменування 
органу, що видав документ 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Для нотаріуса, на депозит Прізвище, ім’я, по- батькові  
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якого внесено ЦП Назва, серія (за наявності), номер, 
дата видачі документа, що посвідчує 
фізичну особу, та найменування 
органу, що видав документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю 

 

Дані про кредитора, якому належать 
права на цінні папери, щодо якого 
виконується операція: найменування 
та код за ЄДРПОУ (для юридичної 
особи-резидента)/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)  

 

Для держави Україна Найменування 
 

Держава Україна 
(в дужках вказується найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління, що ініціює депозитарну 
операцію: 
________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ  вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління, який 
ініціює депозитарну операцію (якщо 
керуючий рахунком є юридичною 
особою): 
________________________________) 
 

Для територіальної громади Найменування Територіальна громада  
та вказується адміністративно-
територіальна одиниця, в якій 
розташована така територіальна 
громада 
________________________________ 
(в дужках зазначається найменування 
керуючого рахунком - суб’єкта 
управління комунальною власністю, 

який ініціює депозитарну операцію): 
________________________________) 
 

Код за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ керуючого 
рахунком - суб’єкта управління 
комунальною власністю, який ініціює 
депозитарну операцію: 
________________________________) 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ВИГОДООДЕРЖУВАЧА (У ВИПАДКУ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЗА РАХУНКОМ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА) 

Для юридичної особи Найменування   

 Номер реєстрації юридичної особи в країні її 
місцезнаходження 

 

Для фізичної особи Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)   

 Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу) 

 

 

 
Тип та реквізити розпорядження, що відміняється  

 

Назва, номер і дата складання документа(ів), який 
(які) є підставою для складання та виконання 
розпорядження, що відміняється  

 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Найменування емітента цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ   

Код цінних паперів   

Вид цінних паперів  

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  
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Загальна номінальна вартість цінних паперів  

 

 
Розпорядник рахунку 

 
____________________________                                                                      

/підпис, ПІБ/                                       печатка (у разі 
використання) (для юридичних осіб) 

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 
 

 
 
Вартість операції _______________ 

 
№ операції _____________   
 
Дата проведення: “___”____20_ р. 
  

 
Надано звіт  “___”_______ 20_ р. 
 
Вих. №________ 
 

 
Додаток № 25 

до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Заява емітента на відкриття рахунків у цінних паперах. 
 

 

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

Дата складання: «___»_______ 20__ р. Вих. № ________ 
 

 
Найменування емітента 

 

 
Код за ЄДРПОУ 

 

Код цінних паперів   

 
Найменування депозитарної установи 

ТОВ «КІНТО,Лтд» 

 
Просимо відкрити рахунки у цінних паперах власникам акцій/облігацій /назва емітента/ 
 

 
Згідно укладеного договору про відкриття рахунків в 
цінних паперах                              

 
Номер та дата укладання договору 

Загальна кількість власників цінних паперів  

Інформація про власників Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, що 
додається 

 
Уповноважений представник емітента                            

 
____________________________ /підпис, ПІБ, посада/                                           

печатка (у разі використання)                                

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  
 
Вхід. №__________ від “____”_________20_ р. 

Зареєстровано в журналі  розпоряджень:  
 
“____”_________ 20_ р. за №__________ 

 

 
 
Вартість операції 
 
 

 
№№ операцій: 
 
________________________  
 
________________________  
 

 
Дата проведення:  
 
“___”_________ 20_ р. 
 
“___”_________ 20_ р. 
 

 
Додаток № 26 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Розпорядження емітента на зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки в цінних 
паперах власників. 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
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НА ЗАРАХУВАННЯ ДЕМАТЕРІАЛІЗОВАНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА РАХУНКИ В ЦП ВЛАСНИКІВ 

Дата складання розпорядження: «___»______ 20__ р. Вих. № ________ 
 

Найменування емітента  

Код за ЄДРПОУ  

Код цінних паперів   

Найменування депозитарної установи ТОВ «КІНТО,Лтд» 

 

Просимо зарахувати на рахунки у цп власників акцій/облігацій (назва емітента) 

Згідно укладеного договору про відкриття рахунків у 
ЦП                              

Номер та дата укладання договору 

Код цінних паперів   

Загальна кількість ЦП  

Номінальна вартість одного ЦП  

Інформація про власників та належну  

кожному з них кількість ЦП 

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, що 
додається 

 

Уповноважений представник емітента                            

 

__________________                

 /підпис, ПІБ, посада/           печатка (у разі 
використання)                           

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  

Вхід. №__________ від “____”_________ 20_ р. 

Зареєстровано в журналі  розпоряджень:  

“____”_________ 20_ р. за №__________ 

 

 

Вартість операції ___________ 

 

№№ операцій  _____________   

Дата проведення:  

“___”______20_ р.  

Надано звіт  “___”_____ 20_ р. 

Вих. №________ 

 

 

Додаток № 27 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

Розпорядження емітента на списання дематеріалізованих цінних паперів з рахунків у цінних паперах 

власників та закриття рахунків у цінних паперах власників. 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

НА СПИСАННЯ ДЕМАТЕРІАЛІЗОВАНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ З РАХУНКІВ У ЦП ВЛАСНИКІВ  

ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦП ВЛАСНИКІВ 

Дата складання розпорядження: «___»_____ 20__ р. Вих. № ________ 
 

Найменування емітента  

Код за ЄДРПОУ  

Найменування депозитарної установи ТОВ «КІНТО,Лтд» 

Просимо списати з рахунків у цп власників цінні папери (назва емітента) та закрити рахунки в цінних паперах 
власників, яким було відкрито емітентом рахунки в процесі дематеріалізаціїї випуску цінних паперів 

Код цінних паперів   

Загальна кількість ЦП  

Номінальна вартість одного ЦП  
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Інформація про власників та належну  

кожному з них кількість ЦП  

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, що 
додається 

Підстава для здійснення облікової операції  

Депозитарний код рахунку в ЦП нової депозитарної 
установи, з якою емітент уклав договір про відкриття 
рахунків у цінних паперах 

 

Уповноважений представник емітента                            ____________________________      /підпис, ПІБ, 
посада/                                           печатка (у разі 

використання)                                

 

Відмітки депозитарної установи  

Зареєстровано:  

Вхід. №_______ від “____”_____20_ р. 

Зареєстровано в журналі  розпоряджень:  

“____”_________ 20_ р. за №__________ 

 

Вартість операції ____________ 

№№ операцій    _____________   

Дата проведення:  

“___”______ 20_ р. 

Надано звіт  “___”_____ 20_ р. 

Вих. №________ 

 

 
Додаток № 28 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
 

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах. 

 
На фірмовому бланку 
(для юридичних осіб) 

                               
Депозитарній установі - ТОВ «КІНТО,Лтд» 

ЗАЯВА 
 
Просимо відкрити рахунок в цінних паперах  __________________________________ на підставі  
                                                                             (назва юридичної особи або ПІБ) 
наданих документів.  
 

Додатки (вказати всі документи, які подаються Депозитарній установі відповідно до вимог 
Внутрішнього Положення депозитарної установи): 
1.______________________ 
2.______________________ 
3.______________________ 
 
                      Посада ________________ П.І.Б                                   (підпис, печатка (у разі 
використання))                                                                                       

 

 
Додаток № 29 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Акт приймання-передавання сертифікатів цінних паперів. 
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АКТ 

ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАВАННЯ 
СЕРТИФІКАТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

м. Київ                                                                                                       “____”_______________ 20_ р. 
 
Депонент ______________________________________________________________ в особі 
__________________________________, передає, 

 а депозитарна установа – ТОВ «КІНТО,Лтд» в особі: 
________________________________________________________________________________ 

приймає: сертифікат(и) цінних паперів на пред`явника (СЦП) 
 

Серія та № Дата видачі Найменування 
емітента 

Код цінних 
паперів  

Кількість цінних 
паперів 

 
 

    

    
 

 

 
Від Депонента: Від депозитарної установи: 

 
________________________підпис 
  

__________________________підпис, печатка                                                                                                   

                                                                                             

 

Додаток № 30 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
 
ЗАЯВА НА ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
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ЗАЯВА НА ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Дата складання: «____»_________ 20____ р. 
 

 
  (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 ДОХОДИ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

 СУМИ ПРИ ПОГАШЕННІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 КОШТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ ІНВЕСТОРАМ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 
 

 
Найменування  

 
ТОВ "КІНТО,Лтд" 

 
код за ЄДРПОУ 

 
19263860 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/ОСОБУ, ЯКА ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ З ЗАЯВОЮ НА ВИПЛАТУ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Найменування/ Прізвище, ім’я, по-батькові (за 
наявності) 

 

Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, та 
найменування органу, що видав документ 

 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА, ЩО ЗДІЙСНИВ ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Реквізити документа Емітента, що є підставою для 
виплати грошових коштів 

Розрахунок/Додаток до Розрахунку нарахування 
грошових коштів Емітента від «____»______ 20___ р. 
№________ 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА/ОСОБУ, НА ІМ‘Я ЯКОЇ НАРАХОВАНІ ГРОШОВІ КОШТИ 

Найменування/ Прізвище, ім’я, по-батькові (за 
наявності) 

 

Код за ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 
документа, що посвідчує фізичну особу, та 
найменування органу, що видав документ 

 

 
ПРОШУ ЗДІЙСНИТИ ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НАСТУПНИМИ БАНКІВСЬКИМИ РЕКВІЗИТАМИ 

Сума грошових коштів (грн.)  

Банківські реквізити  

 

Реквізити документу, що підтверджує право особи на 
отримання грошових коштів та додаються до цієї 
заяви (за наявності) 

 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 
________________________________________________________________________ 
 

Підпис  /__________________________/_________________________________ 
                         підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 
 
*- для юридичної особи (у разі використання) 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 
Зареєстровано  

 
Вхід. №______________від _________________ 
 

 
№ операції та дата проведення  

 
№______________ від __________________ 
 

Відповідальна особа  
 

 
Додаток № 31 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 
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Підтвердження про виконання заяви/розпорядження (наказу) емітента щодо дематеріалізації 
випуску акцій. 
 

 
Підтвердження  

про виконання заяви/розпорядження (наказу) емітента щодо дематеріалізації випуску акцій 
 

 
Дата складання: “___”___________ 20_ р. 

Найменування емітента, дематеріалізованих цінних 
паперів 

 

 
Цим депозитарна установа – ТОВ “КІНТО,Лтд” підтверджує, що відповідно до заяви на відкриття рахунків у 
ЦП/розпорядження на зарахування/списання дематеріалізованих ЦП на/з рахунки(ів) у ЦП власників від 
«___»______ 20_ р.: 
 

 
Депозитарною установою було здійснено 
 

 
Відкриття рахунків у ЦП/зарахування ЦП/списання ЦП 

Кількість відкритих/закритих рахунків у 
ЦП/зарахованих/списаних ЦП (шт.) 

Фізичним 
особам 

 Юридичним 
особам 

 

 
Дата проведення операцій 
 

 

Номери операцій за журналом операцій депозитарної 
установи 

 

 
Уповноважена особа депозитарної установи                                 

 

__________________ ПІБ, посада 

печатка 

 

Додаток № 32 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Виписка про стан рахунку в цінних паперах. 
 

Вих. № ____ від «__»____ 20___ р.       Дата та час складання 
виписки  

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на «__»_____20__ р.  
 

Депонент/ номінальний утримувач 

Найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові   

Код за ЄДРПОУ/ Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента/ Реєстр. 
номер облік. картки платника податків 

 

Серія, номер, дата видачі та  
найменування органу, що видав документ  
(для фізичної особи) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Депозитарна установа Найменування, КОД за ЄДРПОУ, Ліцензія, 
Місцезнаходження, тел., факс 

 
                                               

Наймену
вання 

емітента 

Код 
ЄДРПОУ/ 

Код 
ЄДРІСІ 

ISIN Вид, 
тип, 
форма 
випуску 
ЦП, 
серія 

Номіна
льна 
вартіст
ь 
одного 
ЦП 

Кількі
сть 
ЦП, 
шт 

Загаль
на 
номіна
льна 
вартіс
ть 

Част
ка у 
СК, 
% 

Кількість  
заблоко
ваних 
ЦП, шт 

Кількість 
заблок. ЦП 
під 
поставку 
шт. 

Кількість 
заблок. 
ЦП під 
біржу 
шт. 

                                                                                           
Уповноважена особа депозитарної установи                                __________________ ПІБ, посада 

   
                                                                                                       (підпис, печатка)   

 
 
Додаток № 33 
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до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 

Виписка про операції з цінними паперами 

                                                        

Вих. № ____ від «__»____ 20___ р.  
                                                                                                                                    Сформовано: дата та час                                                                                                                  

складання виписки 
Виписка про операції з цінними паперами  

за період з «__»_____20__ р. по «__»_____20__ р. 
 

Найменування/ Прізвище, ім'я, по батькові   

Код за ЄДРПОУ/ Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента/ Реєстр. 
номер облік. картки платника податків 

 

Серія, номер, дата видачі та  
найменування органу, що видав документ  
(для фізичної особи) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Депозитарна установа Найменування, КОД за ЄДРПОУ, Ліцензія, 
Місцезнаходження, тел., факс 

 

Дата ID 
операції 

Назва 
операції 

BIC код 
учасника 

контрагента 

Найменування 
учасника 

контрагента 

Депозитарний 
код рахунку у 

ЦП 
контрагента 
(1 рівень) 

Депозитарний 
код рахунку у 

ЦП 
контрагента 
(2 рівень) 

Код 
контрагента 

Найменування  
контрагента 

Кількі
сть 
ЦП, 
шт 

 
 

ЦП: найменування емітента ЦП, код ЦП, вид, тип, форма випуску 
цінних паперів 

Початковий залишок 

 Кінцевий залишок 

 
Уповноважена особа депозитарної установи                                 __________________ ПІБ, посада 
                                                                                              (підпис, печатка)   

 
Додаток № 34 

до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Довідка про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах. 
 

 
 

На фірмовому бланку 
 

Довідка 
про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах 

 
У Депозитарній установі ТОВ "КІНТО,Лтд", що має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (серія №) від «___»_____ 20_  року на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, 
депоненту (найменування/ПІБ депонента/номінального утримувача) відкрито (обслуговується) рахунок у цінних 

паперах за № ________________, дата відкриття «____»________ 20__ р. 
 

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № ____/20__  від «____»_______ 20__ р. 
 

Посада                                                                           ________________  П.І.Б 
                                                                                                                   (підпис, печатка)   

 
                                                                                     

 
Додаток № 35 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Довідка про закриття рахунку в цінних паперах. 

  

 
На фірмовому бланку 

 
Довідка  



 

Депозитарна установа – ТОВ «КІНТО,Лтд» 

41 

про закриття рахунку в цінних паперах 
 

Депоненту/ номінальному утримувачу: Найменування/ПІБ. 
Згідно розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах, яке зареєстровано «___»_____ 20__ 

р. за № _____, рахунок у цінних паперах № ________ на ім‘я (найменування/ПІБ депонента/ номінального 
утримувача) закрито. 

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах/договір про надання послуг з 
обслуговування рахунку номінального утримувача від «___»_____ 20_ р. за № ____/20__ вважається 
таким, що втратив чинність. 

 
Дата закриття рахунку в цінних паперах: «___»_____ 20_ р. 

 
Посада                                                                         ________________  П.І.Б 

                                                                                                               (підпис, печатка)  
                               

 
 
Додаток № 36 
до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах.  
 
 _______________________________________________, Україна  
                         (назва населеного пункту, області)  
____________________________. 
(число, місяць, рік словами)  

 
 Ця довіреність посвідчена______________________________________________________,  
                                                (повне найменування депозитарної установи)  
 
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _______________________________________  
 (реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)  
 
Довіреність підписана __________________________________________________________  
                                                (прізвище, ім’я, по-батькові довірителя)  
 
у присутності представника _____________________________________________________  
                                            (повне найменування депозитарної установи)  
 
____________________________________________________________________________,  
                              (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 № ________.  
 
 ________________________________________________________.  
(посада працівника депозитарної (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.)  
 
                                                                                            
                                                                                           Додаток № 37 

до Внутрішнього положення про депозитарну 
діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО,Лтд” 

 
Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, що видана особою,  
яка діє за згодою батьків (усиновлювачів), (одного з них) або піклувальника. 
 
 ________________________________________________, Україна  
                         (назва населеного пункту, області)  
 
____________________________. 
(число, місяць, рік словами)  
  
Ця довіреність посвідчена______________________________________________________,  
                                                          (повне найменування депозитарної установи)  
 

що здійснює діяльність на підставі Ліцензії _______________________________________  
 (реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)  
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Довіреність підписана _________________________________________________________,  
                                          (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження довірителя)  
 
який (яка) діє за згодою ________________________________________________________,  
                           (батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім’я, по-батькові)  
 
у присутності представника _____________________________________________________  
                                                 (повне найменування депозитарної установи)  
 
____________________________________________________________________________,  
                                  (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 № ________.  
 
 ________________________________________________________  
(посада працівника депозитарної (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.)  
 

 
 

 
 

 
 

Генеральний директор                                                                                   О.І. Оксанич 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


