
 41 

 

Додаток №1 до Положення про депозитарну 

                                                             діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для юридичної особи) 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка 

його створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

1.2. Скорочене найменування юридичної особи/скорочене 

найменування ПІФ та скорочене найменування КУА, 

яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) (заповнюється за наявності скороченого 

найменування) 

 

1.3. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається 

для обліку активів ПІФ) 

 

1.4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)  

1.5. Назва документу, дата його видачі, назва органу, що 

проводив реєстрацію, серія та номер бланку (у разі їх 

наявності) 

 

1.6. Ліцензія (вид діяльності, серія, №, дата видачі, строк 

дії) (у разі наявності) 
 

 

1.7. 

Інформація щодо наявності печатки 

(обрати потрібне) 
 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

1.8. Юридична особа перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (обрати 

потрібне) 

 так 

 Ні 

1.9. Розмір статутного капіталу   

 

2.  ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) 

2.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

 

2.2 Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ  

(для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента) 

 

2.3 Строк дії повноважень  

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

3.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)   

3.2. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ 

 

3.3. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (заповнюється для громадян 

України) 

 

3.4. Адреса реєстрації місця проживання  

3.5. Дата та місце народження  

3.6. Громадянство   

3.7. 

 

Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

3.8. Строк дії повноважень  

 

  

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

4.1. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу 

за цінними паперами (найменування банківської 

установи, код МФО, № банківського рахунку) 

 

4.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

ТЕРМІНОВО, ІНШЕ: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання 

документів 

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

5.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  
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 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

7. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ЮРИДИЧНА ОСОБА СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

 

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

 

Дата підписання анкети  ________________________ 

 

Уповноважена особа власника рахунку /__________________________/_____________________________ 

                                                                                 підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*-за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Строк виплати доходів, у разі термінової виплати, означає виплату протягом трьох робочих днів, у разі визначення власником рахунку в 

цінних паперах повного складу банківських реквізитів в Розділі 4 Анкети рахунку в цінних паперах   
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Додаток №2 до Положення про депозитарну 

                                                             діяльність депозитарної установи 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для держави) 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ 

1.1. Повне найменування  Держава Україна 

Суб’єкт управління цінними паперами: 

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Код за ЄДРПОУ (заповнюється щодо суб’єкта 

управління, який є юридичною особою) 

00000000 

Суб’єкт управління цінними паперами: 

______________________________________________________________________ 

 

1.3. Обсяг повноважень суб’єкта управління цінними 

паперами (обрати потрібне) 

 адміністративні операції 

 облікові операції 

 інформаційні операції 

інше __________________________________________________________________ 

 

1.4. Строк дії повноважень суб’єкта управління цінними 

паперами 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 

2.1. Повне найменування Емітента цінних паперів  

2.2. Код за ЄДРПОУ Емітента   

2.3.  Код ISIN цінних паперів  

2.4. Вид цінних паперів  

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності)  

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності)  
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

 

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

4.1. Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними 

паперами  
 

4.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів  

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

5.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  
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7. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ВЛАСНИК РАХУНКУ СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

 

8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

 

 

Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/__________________________/_____________________________ 

                                                                                                                    підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*-за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №3 до Положення про депозитарну 

                                                             діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для територіальної громади) 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ ТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ 

1.1. Повне найменування  Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада _________________________________________________________ 

 

Суб’єкт управління цінними паперами: 

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Код за ЄДРПОУ  00000000 

Суб’єкт управління цінними паперами: 

______________________________________________________________________ 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності)  
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності)  
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

3.1. Реквізити для перерахування виплат доходу за цінними 

паперами  

 

3.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

5.1. Адреса для листування  

5.2. Контактний телефон  

5.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

6. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ВЛАСНИК РАХУНКУ СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

Дата підписання анкети  ________________________ 

Уповноважена особа суб’єкта управління цінними паперами/__________________________/____________________ 

                                                                                                            підпис     М.П.*                   П.І.Б. 

*-за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа підпис ПІБ 
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Додаток №4 до Положення про депозитарну 

                                                             діяльність депозитарної установи 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для фізичної особи) 

4. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  

1.2. Громадянство  

1.3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ 
 

1.4.  Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (заповнюється громадянами 

України) 

 

1.5. Адреса реєстрації місця проживання/тимчасового 

перебування 
 

1.6. Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною 

особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність) (обрати потрібне) 

 Так 

 Ні 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) 

2.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

 

2.2. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ  

(для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента) 

 

2.3. Строк дії повноважень  

 

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

3.1. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу 

за цінними паперами (найменування банківської 

установи, код МФО, № рахунку) 

 

3.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів  

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

5.1. Адреса для листування  

5.2. Контактний телефон  

5.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

6. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ВЛАСНИК РАХУНКУ СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

Дата підписання анкети  ________________________ 

Власник рахунку /Уповноважена особа власника рахунку /__________________________/_____________________________ 

                                                                                                             підпис     М.П.*                    П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №5 до Положення про депозитарну 

                                                             діяльність депозитарної установи 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для нотаріуса) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ  

1.1. Прізвище, ім’я, по- батькові  

1.2. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав 

документ 

 

1.3. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) 

 

1.4. Адреса реєстрації місця проживання  

1.5. Реквізити свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТОРА, ЯКОМУ НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ 

НОТАРІУСА, ТА ПРАВА ЗА ЦИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

2.1. Повне найменування (для юридичної особи)/ 

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

фізичної особи) 

 

2.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та назва органу, що 

видав документ та реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (за наявності) (для фізичної 

особи) 

 

2.3. Місцезнаходження (для юридичної особи)/адреса 

реєстрації місця проживання (для фізичної особи) 
 

 

3.  ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВНЕСЕНІ НА ДЕПОЗИТ НОТАРІУСА  

3.1. Повне найменування Емітента цінних паперів  

3.2. Код за ЄДРПОУ Емітента   

3.3.  Код ISIN цінних паперів  

3.4. Вид цінних паперів  

3.5. Кількість цінних паперів  

3.6. Номінальна вартість одного цінного папера  

 

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

4.1. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу 

за цінними паперами (найменування банківської 

установи, код МФО, № рахунку) 

 

4.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів  

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

5.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

6. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ВЛАСНИК РАХУНКУ СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 
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Дата підписання анкети  ________________________ 

 

                Власник рахунку /__________________________/________________________________________________________ 

                                                     підпис     М.П.*                    П.І.Б. 

*-за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №6 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для співвласників) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (заповнюється щодо кожного із співвласників) 

СПІВВЛАСНИК  

1.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

1.2. Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації 

(для юридичної особи) 
 

1.3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента) 

 

1.4. Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної 

особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) 
 

1.5. Інформація щодо наявності печатки (для юридичної 

особи) 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

1.6. Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною 

особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність) (для фізичних 

осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (для 

юридичних осіб) (обрати потрібне) 

 так 

 ні 

1.7. Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється 

співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли 

співвласниками призначений для управління рахунком 

їх загальний представник (керуючий рахунком) 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за 

наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

(заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує 

повноваження (назва документу, дата 

видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

 

СПІВВЛАСНИК  

1.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

1.2. Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації 

(для юридичної особи) 
 

1.3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента) 

 

1.4. Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної 

особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) 
 

1.5. Інформація щодо наявності печатки (для юридичної 

особи) 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

1.6. Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною 

особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність) (для фізичних 

осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (для 

юридичних осіб) (обрати потрібне) 

 так 

 ні 

1.7. Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється 

співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за 

наявності) 
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співвласниками призначений для управління рахунком 

їх загальний представник (керуючий рахунком) 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

(заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує 

повноваження (назва документу, дата 

видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

 

СПІВВЛАСНИК 

1.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/Повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

1.2. Громадянство (для фізичної особи)/Країна реєстрації 

(для юридичної особи) 
 

1.3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (для фізичної особи)/Код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента) 

 

1.4. Адреса реєстрації місця проживання (для фізичної 

особи) / Місцезнаходження (для юридичної особи) 

 

1.5. Інформація щодо наявності печатки (для юридичної 

особи) 

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

1.6. Співвласник є самозайнятою особою (є фізичною 

особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність) (для фізичних 

осіб)/Співвласник перебуває на обліку в органах 

Державної фіскальної служби України (для 

юридичних осіб) (обрати потрібне) 

 так 

 ні 

1.7. Відомості про розпорядника рахунку (заповнюється 

співвласником-юридичною особою, крім випадку, коли 

співвласниками призначений для управління рахунком 

їх загальний представник (керуючий рахунком) 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за 

наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

(заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує 

повноваження (назва документу, дата 

видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) 

2.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для 

фізичної особи)/повне найменування (для юридичної 

особи) 

 

 

2.2 Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ  

(для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи – 

нерезидента) 

 

2.3. Відомості про розпорядника рахунку, призначеного 

керуючим рахунком (заповнюється у разі призначення 

керуючим рахунком юридичної особи) 

Прізвище, ім’я, по- батькові (за 

наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та 

назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) 

(заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує 

повноваження (назва документу, дата 

видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

 

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

3.1. Банківські реквізити для перерахування виплат доходу 

за цінними паперами (найменування банківської 

установи, код МФО, № банківського рахунку) 
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3.2. Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів  

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

5.1. Адреса для листування  

5.2. Контактний телефон  

5.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

6. ВАЛЮТА, В ЯКІЙ ВЛАСНИК РАХУНКУ СПЛАЧУЄ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ  

(ОБРАТИ З СПИСКУ) 

 гривня 

 долари США 

 ЄВРО 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ 

НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

 

Дата підписання анкети  ________________________ 

 

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /__________________________/_____________________________ 

                                                                                                            підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*- для юридичної особи за наявності 

 

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /__________________________/_____________________________ 

                                                                                                            підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*- для юридичної особи за наявності 

 

Співвласник/Уповноважена особа співвласника рахунку /__________________________/_____________________________ 

                                                                                                            підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*- для юридичної особи за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №7 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

вих. № __________  

від __ __________ 20___ р  

Анкета заставодержателя 

 

1. Реквізити заставодержателя 

1.1 Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-

батькові (за наявності) (для фізичної особи) 

 

1.2 Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-

нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної 

особи) 

 

1.3 Місцезнаходження/місце проживання  

1.4 Контактний телефон  

1.5 E-mail  

2. Реквізити договору застави (дата укладення, номер)  

3.  Інформація про цінні папери, що передані в заставу  

3.1. Повне найменування емітента  

3.2. Код за ЄДРПОУ емітента  

3.3. ISIN  

3.4. Кількість цінних паперів, переданих в заставу  

4. Інформація про уповноважену особу заставодержателя  

4.1.  Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по-

батькові (для фізичної особи) 

 

4.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-

нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної 

особи) 

 

4.3. Вид, № та дата видачі документу, засвідчує повноваження уповноваженої 

особи  

 

4.4. Термін дії повноважень:  

4.5. Обсяг повноважень:  

 

Додаткова інформація ______________________________________________________ 

 

Заставодержатель бере на себе відповідальність за достовірність даних, які зазначені в цій анкеті. 

 

Заставодержатель _________________________________________________________________ 

   (П.І.Б., підпис, посада (для юридичних осіб), печатка (для юридичних осіб (за наявності))  

 
 

 

 

 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Зареєстровано  

№___________                                       Дата __/__________/20___р. 

Виконано  

№___________                                       Дата __/__________/20___р. 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №8 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

                     

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для юридичної особи) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Повне найменування (для юридичної 

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

фізичної особи) 

(щодо рахунку співвласників відповідна інформація 

заповнюється щодо кожного із співвласників) 

 

1.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі 

документа, що посвідчує особу, та назва органу, що 

видав документ та реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (за наявності) (для фізичної 

особи)  

(щодо рахунку співвласників відповідна інформація 

заповнюється щодо кожного із співвласників) 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

2.1. Повне найменування   

 

2.2. Скорочене найменування (заповнюється за наявності 

скороченого найменування) 

 

2.3. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) 

 

2.4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)  

2.5. Інформація щодо наявності печатки  

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

 

3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ 

3.1. Обсяг повноважень (обрати потрібне)  адміністративні операції 

 облікові операції 

 інформаційні операції 

 інше _______________________________________________________ 

 

3.2. Випуск цінних паперів, за яким призначається 

керуючий рахунком (обрати потрібне) 

 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. __________________________________________________________ 

 

3.3. Строк дії повноважень   

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

  

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
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Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

5.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, 

БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

 

Дата підписання анкети  ________________________ 

 

Розпорядник рахунку /__________________________/_________________________________ 

                                               підпис, М.П.*                  П.І.Б. 

 

*- за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №9 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для фізичної особи) 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, 

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

(щодо рахунку співвласників відповідна інформація 

заповнюється щодо кожного із співвласників) 

 

1.2. Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження 

(для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія, номер, 

дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва 

органу, що видав документ та реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності) (для 

фізичної особи) 

(щодо рахунку співвласників відповідна інформація 

заповнюється щодо кожного із співвласників) 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО/РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ  

2.1. Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  

 

2.2. Громадянство  

2.3. Назва, серія, номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу, та назва органу, що видав документ 

 

2.4. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (заповнюється громадянами 

України) 

 

2.5. Адреса реєстрації місця проживання  

 

3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ 

3.1. Реквізити документу, що підтверджує повноваження 

(назва документу, дата видачі, номер) 

 

3.2. Обсяг повноважень (обрати потрібне)  адміністративні операції 

 облікові операції 

 інформаційні операції 

 інше _______________________________________________________ 

 

3.3. Випуск цінних паперів, за яким призначається 

керуючий рахунком (обрати потрібне) 
 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. __________________________________________________________ 

 

3.4. Строк дії повноважень   

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, 

БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

Дата підписання анкети  ________________________ 

Розпорядник рахунку /__________________________/_________________________________ 

                                            підпис     М.П.*                    П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 

 

Підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №10 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для суб’єкта управління об’єктами державної власності) 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Найменування Держава Україна 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

2.1. Повне найменування   

 

2.2. Скорочене найменування (заповнюється за наявності 

скороченого найменування) 

 

2.3. Код за ЄДРПОУ (якщо суб’єкт управління об’єктами 

державної власності не є юридичною особою – поле не 

заповнюється) 

 

2.4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) 

(заповнюється для юридичних осіб) 

 

2.5. Інформація щодо наявності печатки  

(обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб) 
 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

  

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 
 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

5. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

5.1. Адреса для листування  

5.2. Контактний телефон  

5.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  

 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, 

БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

Дата підписання анкети  ________________________ 

 

Розпорядник рахунку /__________________________/_________________________________ 

                                       підпис, М.П.*                      П.І.Б. 

*- за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 

 

Підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №11 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для суб’єкта управління об’єктами комунальної власності) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ 

1.1. Найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада __________________________________________ 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ  

2.1. Повне найменування   

 

2.2. Скорочене найменування (заповнюється за наявності 

скороченого найменування) 

 

2.3. Код за ЄДРПОУ   

2.4. Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації)   

2.5. Інформація щодо наявності печатки  

(обрати потрібне) 

 у юридичної особи наявна печатка 

 у юридичної особи відсутня печатка 

 

3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ 

3.1. Обсяг повноважень (обрати потрібне)  адміністративні операції 

 облікові операції 

 інформаційні операції 

 інше _______________________________________________________ 

 

3.2. Випуск цінних паперів, за яким призначається 

керуючий рахунком (обрати потрібне) 

 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. __________________________________________________________ 

3.3. Строк дії повноважень   

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 

 

Строк дії повноважень  

  

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ  

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

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, 

та назва органу, що видав документ 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) (заповнюється для громадян України) 

 

Адреса реєстрації місця проживання  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва 

документу, дата видачі, номер) 
 

Строк дії повноважень  

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

5.1. Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

 

6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Адреса для листування  

6.2. Контактний телефон  

6.3. Адреса електронної пошти (за наявності)  
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7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, 

БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

Дата підписання анкети  ________________________ 

Розпорядник рахунку /__________________________/_________________________________ 

                                               підпис, М.П. *                      П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №12 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

Керівнику (представнику)  

юридичної особи  

Шановний(а) пан(і)! 

 Згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", просимо Вас надати наступні відомості стосовно очолюваної Вами 

юридичної особи, дійсні на дату надання: 

ОПИТУВАЛЬНИК  

(для юридичної особи) 

1. Ідентифікаційна інформація про клієнта 

1.1. Повне та скорочене найменування ( згідно 

установчих документів) 

 

1.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для 

резидентів), ( для нерезидентів – номер реєстрації) 

 

1.3. Місцезнаходження  

 

індекс 

область 

місто 

вулиця 

будинок  

офіс 

тел./факс (код міста/ країни – обов’язково) 

електронної пошти (за наявності) 

1.4.  Дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  

та громадських формувань про проведення 

державної реєстрації (для резидентів) 

 

1.5. Реквізити реєстраційного посвідчення або витягу 

з торгового, банківського чи судового реєстру (для 

нерезидентів): 

Країна реєстрації 

Дата реєстрації 

Орган реєстрації 

1.6. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок і 

номер поточного рахунку  (За наявності декількох, 

вказуються дані щодо кожного рахунку) 

Рахунок № 

Повна назва банку 

Код банку 

Адреса банку 

1.7. Відомості про виконавчий орган (для резидентів)/ 

Відомості про органи управління ( для нерезидентів) 

Прізвище, ім'я та ( за 

наявності) по батькові: 

 

Посада  

1.8. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право 

розпоряджатися рахунками та/або майном (За 

наявності декількох осіб, вказуються ідентифікаційні 

дані щодо кожної особи) 

 

 

Прізвище, ім'я та ( за наявності) по батькові: 

Дата народження: 

Реквізити документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може 

бути використаним на території України для укладення правочинів (назва, номер, серія 

(за наявності, дата видачі, орган, що видав) 
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Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або 

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників 

податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта 

громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта 

із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків України в електронному безконтактному носії 

Громадянство 

Місце фактичного проживання/ місце його перебування (якщо не проживає на 

території України) представника клієнта на території України на момент проведення 

верифікації 

1.9. Дані, що дають змогу встановити кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) 1: (За 

наявності декількох осіб, вказуються дані щодо кожної 

особи) 

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  

Країна постійного місця проживання  

Дата народження 

1.10. Належність клієнта або особи, яка діє від його 

імені, до національних або іноземних публічних 

діячів, діячів, що виконують політичні функції в 

міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб 
2. (За наявності декількох осіб, вказуються дані щодо 

кожної особи) 

      Ні               Так 

Якщо «Так» вказати: 

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 

____________________________________________________ 

Які саме публічні функції виконує ___________________________________ 

1.11. Структура власності3 :  

1.12. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як 

представник клієнта та офіційні документи, що 

підтверджують наявність у цієї особи відповідних 

повноважень (у разі відсутності таких осіб, вказати 

«відсутні») 

Прізвище, ім'я та ( за наявності) по батькові: 

Дата народження 

Реквізити документа, що посвідчує  особу та відповідно до законодавства України може 

бути використаним на території України для укладення правочинів (назва, номер, серія 

(за наявності, дата видачі, орган, що видав) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або 

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників 

податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта 

громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта 

із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків України в електронному безконтактному носії 

Реквізити документа, що підтверджують наявність у цієї особи відповідних 

повноважень 

Громадянство 

Місце фактичного проживання/ місце його перебування (якщо не проживає на 

території України) представника клієнта на території України на момент проведення 

верифікації 

2. Інформація про зміст діяльності 

2.1.  Характер  та  зміст діяльності юридичної особи 

згідно установчих/офіційних документів 4 

 

2.2. Дані ліцензії, якщо клієнт здійснює діяльність що 

підлягає ліцензуванню (назва, серія, номер, ким і коли 

видана, строк дії, вид ліцензованої діяльності) 

 

2.3. Належність до благодійних та/або неприбуткових 

організацій5 

      Ні             Та 

2.4. Фінансовий стан 6   

2.5. Мета встановлення ділових відносин  (відмітити 

потрібне) 
 Отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери 

 отримання послуг за цільовими облігаціями  

 придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи  

 Викуп емітентом власних акцій 

 Отримання аналітичних, інформаційних матеріалів/довідок  

 Отримання послуг з управління активами корпоративного інвестиційного фонду 

 Отримання інформаційно-консультаційних послуг відповідно до укладеного 

договору  

 Отримання інших послуг_____________________________ 

 

2.6. Характер ділових відносин  (одноразова операція, 

постійні відносини тощо)  

 

3. Інформація щодо клієнтів, віднесених за рівнем ризику до категорій високий або неприйнятно високий  
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3.1. Розмір зареєстрованого та сформованого статутного 

капіталу та документи, що це підтверджують (вказати 

реквізити документів, що додаються добровільно; якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») 

 

3.2. Документи, що підтверджують відповідність 

фінансових операцій, під час одержання послуг від 

Компанії, звичайній діяльності юридичної особи (вказати 

реквізити документів, що додаються добровільно; якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») 

 

3.3. Джерела походження грошей, що використовуються 

юридичною особою в фінансових операцій  (вказати 

джерела або вказати реквізити документів, що додаються 

добровільно; якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, 

вказати «ні») 

 

3.4. Документи, що підтверджують відповідність 

фінансових операцій, під час одержання послуг від 

Компанії, фінансовому стану юридичної особи (вказати 

реквізити документів, що додаються добровільно;  якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») 

 

3.5. Вказати джерела та розмір очікуваних надходжень, під 

час одержання послуг від Компанії, юридичною особою 

(вказати  джерела та розмір очікуваних надходжень або 

вказати реквізити документів, що додаються добровільно; 

якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати 

«ні») 

 

1кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати 

вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, 

шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, 

результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до 

виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого  

(через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридични ми особами 

часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.  

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного 

капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо 

такого права. 

2Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а 

саме: 

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших 

центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного 

банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих 

спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного 

антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;Голова та члени Рахункової 

палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли;Начальник Генерального штабу - 

Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; 

державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники 

адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у 

статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів. 

Іноземні публічні діячі - іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні 

функції в іноземних державах, а саме: 

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного 

суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; 

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, 

управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, 

представлених у парламенті. 

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали 

протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші 

керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді 

та керівні посадові особи міжнародних судів. 
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Пов’язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в 

міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) 

яких є такі діячі чи ії члени сім'ї або особи, з якими діячі мають ділові або особисті зв’язки). 

3 Структура власності – документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх 

наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність 

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). 

4 Якщо клієнт вважає цю інформацію відкритою (публічною) він добровільно додає до опитувальника офіційні документи /або інформацію для 

встановлення вказаних даних. Якщо клієнт вважає цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»  

5Неприбуткові та/або благодійні організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і 

комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої,  екологічної, 

релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах,  визначених 

законодавством України, без мети отримання прибутку. 

6 Якщо юридична особа є такою, що зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність та додає інформацію про фінансовий стан, а саме, 

останню річну фінансову звітність встановленого зразка (якщо так, вказати «додаю» та/ або вказати назву сайту, де розміщена і нформація. 

Якщо не відноситесь до таких осіб, вказати «ні», або «додаю» та  добровільно надати останню річну фінансову звітність встановленого зразка. 

 

 Для проведення ідентифікації юридичної особи разом з цим опитувальником представником юридичної особи подаюся оригінали або к опії 

офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало, що підтверджують  дані, зазначені у 

пунктах 1.1- 1.9. Для ідентифікації нерезидентів також надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру  або 

нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. 

 Дані (документи), необхідні для вивчення клієнта, зазначені у п. 2.1 – 2.6, надаються у разі, якщо клієнт вважає цю інформацію публічною 

(відкритою) добровільно. 

 

  

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів,  на підставі 

яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін 

надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. 

  

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я  повідомлений про володільця 

персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, 

мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення"). 

 

 

_____________________________________                                     ________________________    /____________ /  

                  Посада (повноваження)                  підпис, печатка   П.І.Б.                                     дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 63 

Додаток №13 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для юридичної особи) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВІДКРИВАЄТЬСЯ РАХУНОК   

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування 

КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи 

в країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та 

код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку активів 

ПІФ) 

 

 

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

3.1.Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах ___________________ 

 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

5. СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ) ТЕРМІНОВО, ІНШЕ: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту 

отримання документів 

6. СПОСІБ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ 

ДОКУМЕНТІВ НА ВИКОНАННЯ 

 

 

7. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

8.  ПРОШУ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ОБЛІКУ І ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ 

ПАПЕРАМИ. 

9.  З УМОВАМИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОНЕНТІВ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА)  І ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ ЇХ 

ПОВНІСТЮ ВИКОНУВАТИ. ДОВІРЯЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЕРАЦІЇ ПО ЗАЗНАЧЕНОМУ 

РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗГІДНО ЗАЗНАЧЕНИХ УМОВ. 

10. ГАРАНТУЮ, ЩО ВСІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЯКІ БУДУТЬ ОБЛІКОВУВАТИСЬ НА ВКАЗАНОМУ РАХУНКУ, НАЛЕЖАТЬ 

МЕНІ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 

11. ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ ВИКОНУВАТИ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ. 

 

12. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

 

 

   

(ПІБ розпорядника рахунку) м.п.* (підпис розпорядника) дата 

*-за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №14 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(для фізичної особи) 

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВІДКРИВАЄТЬСЯ РАХУНОК   

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

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, 

що посвідчує фізичну особу, та назва органу, 

що видав документ 

 

 

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

3.1. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах _____________________ 

 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

5. СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ) ТЕРМІНОВО, ІНШЕ: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту 

отримання документів 

6. СПОСІБ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ 

ДОКУМЕНТІВ НА ВИКОНАННЯ 

  

 

7. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

8. ПРОШУ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ, ОБЛІКУ І ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ 

ПАПЕРАМИ. 

9.      УМОВАМИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОНЕНТІВ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА)  І ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ ЇХ 

ПОВНІСТЮ ВИКОНУВАТИ. ДОВІРЯЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЕРАЦІЇ ПО ЗАЗНАЧЕНОМУ 

РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЗГІДНО ЗАЗНАЧЕНИХ УМОВ. 

10. ГАРАНТУЮ, ЩО ВСІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЯКІ БУДУТЬ ОБЛІКОВУВАТИСЬ НА ВКАЗАНОМУ РАХУНКУ, НАЛЕЖАТЬ МЕНІ 

НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 

11. ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ ВИКОНУВАТИ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ. 

 

12. РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

 

 

  

(ПІБ розпорядника рахунку) (підпис розпорядника) м.п.* дата 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №15 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,  

що буде діяти в інтересах депонента 

від «______» ______________20__р. 

(для фізичної особи) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»:  

Повне або скорочене найменування торговця  

Код за ЄДРПОУ торговця  

Серія, номер, строк дії ліцензії торговця 

(реквізити заповнюються за наявності)  
 

Місцезнаходження торговця  

 

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ 

МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ): 

 Центрального депозитарію цінних паперів 

 Національного банку України 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ______________________________________. 

 

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА ДЕПОНЕНТОМ ПРО 

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНІШ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ 

ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ 

ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ. 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                  підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 

 

 

 

  



 66 

Додаток №16 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами,  

що буде діяти в інтересах депонента 

від «______» ______________20__р. 

(для юридичної особи) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, 

яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий 

для обліку активів ПІФ) 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВИЗНАЧИТИ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В МОЇХ ІНТЕРЕСАХ ТА ЯКОМУ МНОЮ НАДАНІ ПОВАНОВЖЕННЯ НА ВЧИЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РОЗРАХУНКИ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОТИ ОПЛАТИ»: 

Повне або скорочене найменування торговця   

Код за ЄДРПОУ торговця  

Серія, номер, строк дії ліцензії торговця 

(реквізити заповнюються за наявності)  

 

Місцезнаходження торговця  

 

ДАНІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗІГДНО ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДОБРАЗИТИ В ПРОГРАМНОМУ 

МУДУЛІ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СИСТЕМОЮ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ): 

 Центрального депозитарію цінних паперів 

 Національного банку України 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ______________________________________. 

 

ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗУ) ДОДАЄТЬСЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ МІЖ ТОРГОВЦЕМ ТА 

ДЕПОНЕНТОМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ІНІШ ДОКУМЕНТИ (ЗА НАЯВНОСТІ)): 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ 

ТА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ВИЗНАЧИТИ 

ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ. 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №17 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах нотаріуса 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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 

 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВІ РЕКВІЗИТИ 

1. ___________________ 

___________________ 
 

2. ___________________ 

__________________ 

 

___________________ 

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                П.І.Б. 

*-за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №18 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах Держави 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВІ РЕКВІЗИТИ 

1. ___________________ 

___________________ 
 

2. ___________________ 

__________________ 

 

___________________ 

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.*                                    П.І.Б. 

*- за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №19 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах територіальної громади 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВІ РЕКВІЗИТИ 

1. ___________________ 

___________________ 
 

2. ___________________ 

__________________ 

 

___________________ 

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.*                                   П.І.Б. 

*-за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №20 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах фізичної особи 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВІ РЕКВІЗИТИ 

1. ___________________ 

___________________ 
 

2. ___________________ 

__________________ 

 

___________________ 

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №21 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах юридичної особи 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА (ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування 

КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи 

в країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та 

код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку активів 

ПІФ) 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

 

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

НОВІ РЕКВІЗИТИ 

1. ___________________ 

___________________ 
 

2. ___________________ 

__________________ 

 

___________________ 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                                   П.І.Б. 

*- за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №22 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на закриття рахунку у цінних паперах нотаріуса 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.  

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.*                       П.І.Б. 

*- за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №23 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на закриття рахунку у цінних паперах Держави 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.  

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.*                                    П.І.Б. 

*- за наявності 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №24 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на закриття рахунку у цінних паперах територіальної громади 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.  

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                                  П.І.Б. 

*- за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №25 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на закриття рахунку у цінних паперах фізичної особи 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.  

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи-керуючого рахунком (за наявності) 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №26 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ 

на закриття рахунку у цінних паперах юридичної особи 

від «______» ______________20__р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування 

КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи 

в країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та 

код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку активів 

ПІФ) 

 

 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ЗАКРИТИ РАХУНОК У ЦІННИХ ПАПЕРАХ.  

 

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

1.___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                                   П.І.Б. 

*-за наявності 

 

 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №27 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р.  

на виконання операції Держави на 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери  

 поставку прав на цінні папери 

    

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 

КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 зарахування прав цінні папери 
 списання прав на цінні папери 
 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною 

особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ або 

Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку 

списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку емітента)  

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в 

Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного 

банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження 

(для юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ 

та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код 

за ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

Для контрагента - 

фізичної особи 

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, 

що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що 

видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Для контрагента -

держави Україна 

Повне найменування 

 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

__________________________________________________

_____) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною 

особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

__________________________________________________

____) 

 

Для контрагента –

територіальної громади 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій 

розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 
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__________________________________________________

____) 

 

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

__________________________________________________

____) 

 

Для контрагента – 

нотаріуса, на депозит 

якого внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (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: повне найменування 

та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне 

найменування та номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи – 

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для фізичної особи) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  

 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

1. _______________________________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________________________ 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 

ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО 

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)  

Вид правочину 

(обрати потрібне) 
 правочином передбачена оплата грошовими коштами 

(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами  

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 

правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце 

проживання на території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _____________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА 

ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №28 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року 

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р.  

на виконання операції територіальної громади на 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери  

 поставку прав на цінні папери 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 

КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 зарахування прав цінні папери 
 списання прав на цінні папери 
 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи контрагента, код за ЄДРПОУ 

або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку 

списання/зарахування цінних паперів на рахунок емітента/з рахунку 

емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в 

Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного 

банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 

Повне найменування юридичної особи/повне найменування 

ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо 

рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за 

ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за 

ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

Для контрагента - 

фізичної особи 

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

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

посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав 

документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Для контрагента -

держави Україна 

Повне найменування 

 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_____________________________________________

__________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною 

особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_____________________________________________

_________) 

 

Для контрагента –

територіальної громади 

Повне найменування Територіальна громада 
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Адміністративно-територіальна одиниця, на якій 

розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_____________________________________________

_________) 

 

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_____________________________________________

_________) 

 

Для контрагента – 

нотаріуса, на депозит 

якого внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (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: повне найменування та код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне 

найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи – 

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичної особи) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

1. _______________________________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________________________ 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА  (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 

ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)   

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО 

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)  

Вид правочину 

(обрати потрібне) 
 правочином передбачена оплата грошовими коштами 

(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами  

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 

правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце 

проживання на території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю  

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _______________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА 

ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.                        П.І.Б. 

             (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №29 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р.  

на виконання операції нотаріуса на 

                     (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 

 одержання прав на цінні папери  

 поставку прав на цінні папери 

    

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 

КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ) 
 зарахування прав цінні папери 
 списання прав на цінні папери 
 переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)  

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (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: повне найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи-резидента)/повне найменування та номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-

батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для фізичної особи)  

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ) 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи контрагента, 

код за ЄДРПОУ або Центрального 

депозитарію/Національного банку України (у випадку 

списання/зарахування цінних паперів на рахунок 

емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи 

контрагента в Центральному депозитарії або Центрального 

депозитарію/Національного банку України (у випадку 

списання цінних паперів на рахунок емітента) 

 

Для контрагента - 

юридичної особи 

Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та 

повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи 

- нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код за 

ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

Для контрагента - 

фізичної особи 

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності) 

 

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

посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав 

документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Для контрагента -

держави Україна 

Повне найменування 

 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_________________________________________

______________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є юридичною особою)  00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_________________________________________

_____________) 
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Для контрагента –

територіальної громади 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на 

якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_________________________________________

_____________) 

 

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну 

операцію : 

_________________________________________

_____________) 

 

Для контрагента – 

нотаріуса, на депозит 

якого внесено ЦП 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (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: повне найменування та код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/повне найменування та 

номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для 

юридичної особи – нерезидента/Прізвище, ім’я, по-батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичної особи) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів (цифрами та прописом)  

 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ 

УСТАНОВІ) 

1. _______________________________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________________________ 

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ 

ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне та скорочене)  

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, строк дії 

ліцензії (у разі наявності)) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ, ЯКЩО 

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)  

Вид правочину 

(обрати потрібне) 
 правочином передбачена оплата грошовими коштами 

(оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими коштами  

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів)  

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних 

правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 

року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце 

проживання на території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя) 

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю 

 грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) __________________________________________________ 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ ____________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА 

ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                     підпис     М.П.                                       П.І.Б. 

                                                                                      (за наявності) 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №30 до Положення про депозитарну 

                                                                діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання операції фізичної особи 
№  від           року на  

 поставку прав на цінні папери  одержання прав на цінні папери 

  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ  
 зарахування прав цінні папери  списання прав на цінні папери  переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)  

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ 
 з дотриманням принципу «поставка проти оплати»  без дотримання принципу «поставка проти оплати» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 
 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального 

депозитарію/Національного банку України (у 

випадку списання/зарахування цінних паперів на 

рахунок емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної 

установи контрагента в Центральному депозитарії 

або Центрального депозитарію/Національного 

банку України (у випадку списання цінних паперів 

на рахунок емітента) 

 

Для 

контрагента 

- юридичної 

особи 

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка 

його створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, 

код за ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

Для 

контрагента 

- фізичної 

особи 

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

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) 
 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Для 

контрагента 

-держави 

Україна 

Повне найменування 

 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

_______________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 

 

Для 

контрагента 

–

територіаль

ної громади 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада _______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 

 

Для 

контрагента 

– нотаріуса, 

на депозит 

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 
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якого 

внесено ЦП 

Реквізити свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю 
 

Дані про кредитора, якому належать права на цінні 

папери, що підлягають одержанню/поставці: повне 

найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи-резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи – 

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

та реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичної особи) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ  

(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, 

ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ) 

Договір купівлі-продажу цінних паперів №  

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА 

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ) 

Найменування торговця цінними паперами 

(повне та скорочене) 

 

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними 

паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі 

наявності)) 

 

Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне) 

 депонента  контрагента  торговець діє від свого імені та у власних інтересах 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ 

Вид правочину 

(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими 

коштами (оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими 

коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) 

 

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка ма є 

місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)  

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю   грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМІНОВО  ТАК  НІ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

 

Підпис 

Розпорядника рахунку 

 

 

 

 
підпис,   М.П. *                  

ПІБ 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №  від  

 

№ та дата в журналі операцій №  від  

 

Відповідальна особа 

підпис 

 

 

ПІБ 
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Додаток №31 до Положення про депозитарну 

                                                                діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання операції юридичної особи 
№  від           року на  

 поставку прав на цінні папери  одержання прав на цінні папери 

  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ  
 зарахування прав цінні папери  списання прав на цінні папери  переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)  

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИНЦИП ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ 
 з дотриманням принципу «поставка проти оплати»  без дотримання принципу «поставка проти оплати» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка 

його створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в 

країні її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий 

для обліку активів ПІФ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування депозитарної установи 

контрагента, код за ЄДРПОУ або Центрального 

депозитарію/Національного банку України (у 

випадку списання/зарахування цінних паперів на 

рахунок емітента/з рахунку емітента) 

 

Код міждепозитарного обліку депозитарної 

установи контрагента в Центральному депозитарії 

або Центрального депозитарію/Національного 

банку України (у випадку списання цінних паперів 

на рахунок емітента) 

 

Для 

контрагента 

- юридичної 

особи 

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка 

його створила (якщо рахунок відкритий для обліку 

активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні 

її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, 

код за ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

Для 

контрагента 

- фізичної 

особи 

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

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків(за наявності) 
 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Для 

контрагента 

-держави 

Україна 

Повне найменування 

 

Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

_______________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 

 

Для 

контрагента 

–

територіаль

ної громади 

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна 

громада _______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

______________________________________________________) 
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Для 

контрагента 

– 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: повне 

найменування та код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи-резидента)/повне найменування та номер 

реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження (для юридичної особи – 

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

та реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (для фізичної особи) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ  

(РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, 

ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ) 

Договір купівлі-продажу цінних паперів №  

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА  

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ)  

Найменування торговця цінними паперами 

(повне та скорочене) 
 

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними 

паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі 

наявності)) 

 

Договір укладений за участю/посередництвом торговця цінними паперами, який діє в інтересах (обрати потрібне) 

 депонента  контрагента  торговець діє від свого імені та у власних інтересах 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  

Вид правочину 

(обрати потрібне) 

 правочином передбачена оплата грошовими 

коштами (оплатний правочин) 

 правочином не передбачена оплата грошовими 

коштами 

Сума правочину (цифрами та прописом) (для оплатних правочинів) 

 

Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів) (обрати потрібне) 

(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року, якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має 

місцезнаходження/місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)  

 грошові розрахунки за правочином здійснені повністю  грошові розрахунки за правочином здійснені частково 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМІНОВО  ТАК  НІ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис 

Розпорядника рахунку 

 

 

 

 
підпис,   М.П. *                  

ПІБ 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №  від  

 

№ та дата в журналі операцій №  від  

 

Відповідальна особа 

підпис 

 

 

ПІБ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Додаток №32 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання облікової операції Держави 

 

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

    

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

 

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

 виконання договору застави цінних паперів  

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами 

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____________________________________ 

 

 

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 

(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 ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В  ІНТЕРЕСАХ 

ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 

ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)   

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, 

строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ ________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи (за наявності) 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  

 

 



 88 

 

Додаток №33 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання облікової операції територіальної громади 

 

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

    

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 

 

 

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

 виконання договору застави цінних паперів  

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами  

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 

(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 ТА ЯКОМУ 

ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ 

ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО 

ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами (повне або скорочене)   

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними паперами (серія, номер, 

строк дії ліцензії (у разі наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ ________________________ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                        П.І.Б. 

 

*- за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №34 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на виконання облікової операції фізичної особи 

№  від           року на 

 блокування прав на цінні папери  розблокування прав на цінні папери 

  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  

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

фізичну особу, та найменування органу, що видав документ 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  

 виконання договору застави цінних паперів  

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами  

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____________________________________ 

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

Повне найменування  

Код за ЄДРПОУ  

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами 

(повне та скорочене) 

 

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними 

паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі 

наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМІНОВО  ТАК  НІ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис 

Розпорядника рахунку 

 

 

 

 
М.П. *                         

ПІБ 

*- за наявності 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №  від  

 

№ та дата в журналі операцій №  від  

 

Відповідальна особа  

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 
Додаток №35 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на виконання облікової операції юридичної особи 

№  від           року на 

 блокування прав на цінні папери  розблокування прав на цінні папери 

  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та 

повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий 

для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації 

юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - 

нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 

створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ  

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

Кількість цінних паперів  

Номінальна вартість одного цінного папера  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

(цифрами та прописом) 
 

ВІДОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ/ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ  

 виконання договору застави цінних паперів  

 виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі 

 виконання договорів, гарантованих цінними паперами  

 інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а саме_____________________________________ 

ВІДОМОСТІ (НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ) ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСННЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЛОКУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

Повне найменування  

Код за ЄДРПОУ  

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО БУДЕ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА ТА ЯКОМУ ДЕПОНЕНТОМ НАДАНІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (РЕКВІЗИТ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО БЛОКУВАННЯ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ПРОДАЖ) 

Найменування торговця цінними паперами 

(повне та скорочене) 

 

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами   

Місцезнаходження торговця цінними паперами   

Відомості про ліцензію торговця цінними 

паперами (серія, номер, строк дії ліцензії (у разі 

наявності)) 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМІНОВО  ТАК  НІ 

 

ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

 

Підпис 

Розпорядника рахунку 

 

 

 

 
М.П. *                         

ПІБ 

*- за наявності 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №  від  

 

№ та дата в журналі операцій №  від  

 

Відповідальна особа  
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Додаток №36 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання інформаційної операції Держави 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 

станом на «___» ______________________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 яку)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _________________________ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №37 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання інформаційної операції нотаріуса 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку у 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 яку)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _________________________ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П.*                П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень №______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій №______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №38 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання інформаційної операції територіальної громади 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

  

Код за ЄДРПОУ 99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 

станом на «___» ______________________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 яку)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _________________________ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П.*                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №39 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання інформаційної операції фізичної особи 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

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

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу, та 

найменування органу, що видав документ 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку у 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 яку)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _________________________ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________________ 

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №40 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____ від  «______» ______________20__р. 

на виконання інформаційної операції юридичної особи 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Повне найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне найменування 

КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 

резидента)/номер реєстрації юридичної особи 

в країні її місцезнаходження (для юридичної 

особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ та 

код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила 

(якщо рахунок відкритий для обліку активів 

ПІФ) 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ) 

 надання виписки про стан рахунку у цінних паперах 

станом на «___» ______________________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 яку)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) 

Повне найменування Емітента  

Код за ЄДРПОУ Емітента  

Код цінних паперів   

 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ/ДОВІДКИ (ЗАПОВНИТИ НЕОБХІДНЕ): 

 поштою, простим або рекомендованим листом  

(вказати адресу)______________________________________________________________ 

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

 особисто  

 інше (вказати як саме)_________________________________________________________ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ТЕРМІНОВО, ІНШЕ _________________________ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ______________________________ 

 

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П.*                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень  

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа  
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Додаток №41 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року 

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

«      » ___________ ____      року                                                                                                            Примірник ___ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання 

облікової операції юридичної особи 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

№ рахунку в цінних паперах  

Повне найменування (для юридичної особи)/ 

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

(для фізичної особи) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для 

юридичної особи- резидента)/реєстраційний 

код (для юридичної особи - нерезидента)/ дані 

документа, що посвідчує особу (вид 

документа, серія, номер, коли і ким виданий) 

(для фізичної особи) 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 

Назва розпорядження, що відміняється  

Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється   

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Відмітки  Депозитарної установи 

Прийнято                       ____/____/20__ р.                                                                                                                  Реєстраційний № ________________ 

Виконано       /       Відмовлено ____/____/20__ р.            

Підстава для відмови  

Виконавець   _____________/ ______________                       М.П. 
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Додаток №42 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

«      » ___________ ____      року                                                                                                            Примірник ___ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання 

облікової операції фізичної особи 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

№ рахунку в цінних паперах  

Повне найменування (для юридичної особи)/ 

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

(для фізичної особи) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для 

юридичної особи- резидента)/реєстраційний 

код (для юридичної особи - нерезидента)/ дані 

документа, що посвідчує особу (вид 

документа, серія, номер, коли і ким виданий) 

(для фізичної особи) 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 

Назва розпорядження, що відміняється  

Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється   

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Відмітки  Депозитарної установи 

Прийнято                       ____/____/20__ р.                                                                                                                  Реєстраційний № ________________ 

Виконано       /       Відмовлено ____/____/20__ р.            

Підстава для відмови  

Виконавець   _____________/ ______________                       М.П. 
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Додаток №43 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

«      » ___________ ____      року                                                                                                            Примірник ___  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання 

облікової операції Держави 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

№ рахунку в цінних паперах  

Повне найменування  Держава Україна 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є 

юридичною особою) 

00000000 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 

Назва розпорядження, що відміняється  

Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється   

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Відмітки  Депозитарної установи 

Прийнято                       ____/____/20__ р.                                                                                                                  Реєстраційний № ________________ 

Виконано       /       Відмовлено ____/____/20__ р.            

Підстава для відмови  

Виконавець   _____________/ ______________                       М.П. 
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Додаток №44 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

«      » ___________ ____      року                                                                                                            Примірник ___ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання 

облікової операції територіальної громади 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

№ рахунку в цінних паперах  

Повне найменування  Територіальна громада 

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована територіальна громада 

_______________________________________ 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

Код за ЄДРПОУ  99999999 

(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію : 

___________________________________________________________) 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 

Назва розпорядження, що відміняється  

Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється   

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Відмітки  Депозитарної установи 

Прийнято                       ____/____/20__ р.                                                                                                                  Реєстраційний № ________________ 

Виконано       /       Відмовлено ____/____/20__ р.            

Підстава для відмови  

Виконавець   _____________/ ______________                       М.П. 
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Додаток №45 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

«      » ___________ ____      року                                                                                                            Примірник ___  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

на відміну (анулювання) розпорядження на виконання 

облікової операції нотаріуса  

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА  

№ рахунку в цінних паперах  

Прізвище, ім’я, по- батькові  

Назва, серія, номер, дата видачі документа, 

що посвідчує фізичну особу, та назва органу, 

що видав документ 

 

Реквізити свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю 

 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВІДМІНИТИ (АНУЛЮВАТИ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

РЕКВІЗИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДМІНІ 

Назва розпорядження, що відміняється  

Вихідні номер та дата розпорядження, що відміняється   

Підпис Розпорядника рахунку          /__________________________/_________________________   

                                                                                   підпис,   М.П. *                 П.І.Б. 

*- для юридичної особи (за наявності) 

Відмітки  Депозитарної установи 

Прийнято                       ____/____/20__ р.                                                                                                                  Реєстраційний № ________________ 

Виконано       /       Відмовлено ____/____/20__ р.            

Підстава для відмови  

Виконавець   _____________/ ______________                       М.П. 
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Додаток №46 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ 
 

Повне найменування юридичної особи/повне 
найменування ПІФ та повне найменування 
КУА, яка його створила (якщо рахунок 
відкритий для обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- 
резидента)/номер реєстрації юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (для 
юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за 
ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його 
створила (якщо рахунок відкритий для 
обліку активів ПІФ) 

 

Адреса  

Телефон  

Всі розпорядження в межах переданих повноважень вважаються дійсними у випадку наявності на них підпису одного з наступних 

розпорядників рахунку та відбитку печатки: 
 

РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

№ 
Прізвище, ім‘я та по 

батькові 
Посада 

Термін дії 
повноважень 

Зразок підпису Зразок печатки 

      

 
 

ТИПИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ПІДПИСИ ЯКИХ ЗАСВІДЧУЮТЬСЯ В ЦІЙ КАРТЦІ (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ): 

 уповноважена особа, яка має повноваження діяти від імені власника рахунку в цінних паперах 

 уповноважена особа, яка має повноваження діяти від імені заставодержателя 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

Посада  м.п. *  П.І.Б. 
*- для юридичної особи (за наявності) 

 

 

 

 
 

 

 
або посвідчувальний напис нотаріуса для юридичних осіб - нерезидентів 
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Додаток №47 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року 

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ  

ФІЗІЧНОЇ ОСОБИ 
 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 
 

Посвідчуючий документ  серія  номер  

ким виданий   

дата  видачі  

адреса  

телефон  

Розпорядники рахунку у цінних паперах: 

Прізвище, ім’я та по батькові Зразок підпису Строк дії повноважень 

 

 

 

 

 

 

 
Типи фізичних осіб, підписи яких засвідчуються в цій картці (обрати необхідне): 

 власник рахунку в цінних паперах  

 уповноважена особа, яка має повноваження діяти від імені власника рахунку в цінних паперах 

 заставодержатель 

 уповноважена особа, яка має повноваження діяти від імені заставодержателя 

 
 

Підпис власника рахунку ………………………………...                      

 

 

 

П о с в і д ч у в а л ь н и й  н а п и с  д е п о з и т а р н о ї  у с т а н о в и  

 

Я , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,  

з а с в і д ч у ю  і д п и с … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         ( прізвище ім'я по батькові депонента) 

я к и й  з р о б л е н о  у  м о ї й  п р и с у т н о с т і .  

 

О с о б у  г р о м а д я н и н а ( к и ) ,  я к і й  ( я к а )  п і д п и с а в  ( а )  д о к у м е н т  

в с т а н о в л е н о .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/  
(підпис відповідальної особи)  (П.І.Б. та посада відповідальної особи) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/  
 (підпис керівника або призначеної ним особи)  (П.І.Б. та посада особи) 

М П  
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Додаток №48 до Положення про депозитарну 

                                                                діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

Фізичній особі (фізичній 

особі - підприємцю) 

 

Шановний(а) пан(і)! 

Згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення", просимо Вас надати наступні відомості, дійсні на дату надання: 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)   

2. Дата народження   

3. Громадянство  

4. Реквізити документа, що посвідчує  особу та відповідно до 

законодавства України може бути використаним на території 

України для укладення правочинів 

Назва документу 

Номер  

Cерія (за наявності)  

Дата видачі  

Орган, що видав документ  

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним 

реєстром фізичних осіб - платників податків та інших 

обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) 

паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України чи номер паспорта із записом про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному безконтактному носії  

 

6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення 

державної реєстрації (заповнюється, якщо фізична особа – 

підприємець)   

 

7. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (за наявності) 

 

Рахунок № 

Повна назва банку 

Код банку  

Адреса банку  

8. Місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового 

перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання 

(перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, 

селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера 

квартири) 

 

9.  Належність клієнта або особи, яка діє від його імені до 

національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують 

політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з 

ними осіб1 (якщо є близькою чи пов’язаною особою, то вказати 

відношення про таких осіб та дані про діяча) 

      Ні           Так  

Якщо «Так» вказати: 

Які саме публічні функції виконує 

_________________________ 

10. Реквізити документів, що підтверджують відповідні 
повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як 

представник клієнта (вказати назву або прізвище, ім’я та по-

батькові клієнта)2 

 

1Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років 

визначені публічні функції в Україні, а саме: 

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та 

заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; 

народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного 

банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих 
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спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова 

Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його 

заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;Голова та члени Рахункової 
палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні 

посли;Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ 

України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать 

до категорії "А"; Керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники 

органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді 

апеляційних судів; Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних 

підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; 

Керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів; 

Іноземні публічні діячі - іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх 

трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: 

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь 
центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не 

підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені 

у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських 

чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів 

політичних партій, представлених у парламенті. 

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, 

що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, 

голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі 

в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні 

посадові особи міжнародних судів. 

Пов’язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що 

виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також 
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або 

особи, з якими діячі мають ділові або особисті зв’язки) 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи 

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

користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, 

результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови 

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

або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи 

юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або 

юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або 
прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути 

особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній 

особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо 

такого права. 

Інформація п. 1-6 повинна підтверджуватись офіційними документами або засвідченими в установленому 

порядку їх копіями. В опитувальнику має бути заповнене кожне поле. Інформація щодо фінансового стану 

фізичної особи та змісту діяльності заповнюється клієнтом-фізичною особою. 

2Згідно п. 19 ст. 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у разі 

якщо особа діє як представник клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на 

підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію 

та верифікацію такої особи". 

 

Інформація про фінансовий стану фізичної особи та зміст діяльності: 

 

Характер та зміст діяльності   господарська 

 не господарська  

 інше (зазначити) ____________________ 

Місце роботи, займана посада________ 

Види діяльності, що здійснює фізична особа-

підприємець______________ 
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Додати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру (або податкову декларацію) 

встановленого зразка або заповнити поля цього розділу 

Опитувальника добровільно (якщо згодні, вказати назви 
документів або «заповнюю»; якщо вважаєте цю інформацію 

конфіденційною, вказати «ні») 

 

 

Мета встановлення ділових відносин з суб'єктом 

первинного фінансового моніторингу     
 отримання прибутку за рахунок 

інвестицій в цінні папери 

 отримання послуг за цільовими 

облігаціями 

 придбання пакета акцій, що дозволяє 

брати участь у контролі юридичної особи 

 отримання інформаційно-консультаційних 

послуг відповідно до укладеного договору  

 отримання інших послуг (зазначити яких) 

_______________ 

 

Характер ділових відносин (одноразова операція, постійні 

відносини тощо) 

 

Вказати джерела походження грошей, що використовуються 

фізичною особою або фізичною особою - підприємцем в 

фінансових операцій (надати документи, що підтверджують), під 

час одержання послуг від Компанії (вказати джерела або 

вказати реквізити документів, що додаються добровільно, якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні» 

 

наприклад: власні кошти (зазначити джерело), 

заробітна плата (за останній рік), дарування, 

проценти з вкладів, платежі за цивільно-

правовими договорами (купівля-продаж), 

компенсаційні виплати, виплати за рішенням 

суду, оренда, підряд, тощо, запозичені кошти, 

спадщина, доходи від підприємницької 

діяльності, інше. 

 

Документи, що підтверджують відповідність фінансових 

операцій, під час одержання послуг від установи, фінансовому 

стану фізичної особи або фізичної особі - підприємця (вказати 
реквізити документів, що додаються добровільно, якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») 

наприклад: довідка з місця роботи, договори 

цивільно-правових угод, довідки банків, тощо. 

Джерела та розмір очікуваних надходжень (надати документи, 

що підтверджують), під час одержання послуг від Компанії, 

фізичною особою або фізичною особою - підприємцем (вказати 

джерела та розміру очікуваних надходжень або вказати 

реквізити документів, що додаються добровільно, якщо 

вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») 

 

 

Надання інформації про фінансовий стан є обов’язковим згідно п. 7 ст. 9.Закону України "Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 

В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних, Клієнт зобов‘язаний повідомити суб'єкта первинного 

фінансового моніторингу. 

Згідно п. 2 статті 12 "Закону України «Про захист персональних даних», суб'єкт персональних даних 

повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого 

суб’єкта, визначені законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні данні. 

 

         ___________________________                     _________________              ____________ 

                              П.І.Б.   особи                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

Додаток №49 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

ЗАЯВА  

 про отримання дивідендів за цінними паперами 

 

1.  ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ 

 

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

2. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ 

Для юридичної особи Повне та скорочене найменування юридичної особи/повне 

найменування ПІФ та повне та скорочене найменування 

КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для 

обліку активів ПІФ) 

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер 

реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження 

(для юридичної особи - нерезидента)/код  ПІФ за ЄДРІСІ 

та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок 

відкритий для обліку активів ПІФ) 

(якщо юридична особа перебуває на стадії створення, код 

за ЄДРПОУ не вказується) 

 

Країна реєстрації та адреса місцезнаходження  

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА АКЦІОНЕРА  

Ідентифікаційний / Реєстраційний код (код 

ДРФО / ЄДРПОУ): 

 

Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Поштова адреса  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження  

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА АКЦІОНЕРА 

Ідентифікаційний / Реєстраційний код (код 

ДРФО / ЄДРПОУ): 

 

Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності) 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ 

 

Країна місця проживання та адреса місця проживання  

Поштова адреса  

Реквізити документу, що підтверджує повноваження  

 

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ  

Банківські реквізити для перерахування виплат доходу 

за цінними паперами (найменування банківської 

установи, код МФО, № банківського рахунку) 

 

Строк перерахування виплат доходу за цінними 

паперами (строк обчислюється з наступного робочого 

дня після дня отримання суми коштів депозитарною 

установою) 

ТЕРМІНОВО, ІНШЕ: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання 

документів 

Призначення платежу (у разі потреби)  

(* для нерезидентів: відповідно до довідки з банку – резидента України про відкритий рахунок у національній валюті)  

 

4. ФОРМА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: безготівковим перерахуванням.  

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Порядок надання інформації та документів   засобами поштового зв’язку  

 особисте отримання інформації та документів 

 інше ____________________________________________________ 

  

6.     КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ  

Адреса для листування  

Контактний телефон  

Адреса електронної пошти (за наявності)  
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7.      ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за  необхідності)_________________________________________________________ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЗАЯВІ ПРО ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНТІВ ЗА 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ. 

 

ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ:  «_____» _____________________   року 

 

ПІДПИС АКЦІОНЕРА /  

ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ   /__________________________/_____________________________ 

                                                                                                                               підпис     М.П. *                   П.І.Б. 

*-за наявності 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

 

Дата відкриття рахунку  

 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток №50 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

Вих. №  

від  

 

Д О В І Д К А 
 

 

Наступним Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 

КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37134676, код МДО 404111) підтверджує, що «_______________» (код ЄДРПОУ 

_____________) _____________ року відкрито рахунок у цінних паперах   №404111-UA_____________ на підставі 

ДОГОВІРУ №_________ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ від  

_____________________ року.  

 

 
 

     

                                                             __________________________  

     м.п. 
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Додаток №51 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

Виписка про стан рахунку в цінних паперах 

на «___»_________20___ р. 

дата та час складання виписки: 

 

Відомості про депонента: 

Депонент  

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові  

Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. 

номер облік. картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що  

Посвідчує фізичну особу, та найменування  

органу, що видав документ(для фізичної особи) 

 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Депозитарна установа  

 

Відомості про ЦП: 

№ Найменува

ння 
емітента 

Код за ЄДРПОУ / 

Код за ЄДРІСІ 
Код цінних 

паперів 

Вид, тип, форма 

випуску цінних 

паперів, серія 

Номінальна 

вартість одного 

ЦП 

Бал. 

рахунок* 

Кількість 

ЦП, 

Ш

т. 

Загальна 

номіна

льна 

варті

сть 

Частка у 

СК % 

          

 

 

 

____________________                             М.П.                              ____________________________ 

 
 

-------------- 

* 
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Додаток №52 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

Виписка про операції з цінними паперами 

За період з «__»____20__ по «__»____20__ 

дата та час складання виписки: 

 

Відомості про депонента: 

Депонент  

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові  

Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ 
Ідентифікаційний код нерезидента / Реєстр. 

номер облік. картки платника податків 

 

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що  

Посвідчує фізичну особу, та найменування  

органу, що видав документ(для фізичної особи) 

 

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах  

Депозитарна установа  

 

Відомості про ЦП: 

Операції по рахунку в цінних паперах 
Дата № опер. Назва операції Баланс.рахун. Депозитарний код 

рахунку у ЦП 

контрагента 

Наймен

ування 

контра

гента 

Кількість ЦП, шт. 

Дт Кт Видаток Прибуток 

         

 

 

 

____________________                             М.П.                              ____________________________ 

 
 

-------------- 

* 
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Додаток № 53 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

ЗАЯВА  

вих. №______ від ___________р. 

 
______________(найменування підприємства) (ЕМІТЕНТ) НАДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ КЕРУЮЧОГО РАХУНКІВ ВЛАСНИКІВ. 

 

Х Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників №_____-Д/Е від ________________ 

 

Х Анкети керуючого рахунків  у цінних паперах власників  вих. №______________ від ___________

Х Анкети розпорядника рахунку в цінних паперах  власників вих. №______________ від ____________

Х Картки із зразками  підписів та відбитка печатки юридичної особи емітента

Х Копії паспорта та документу про присвоєння номера платника податків розпорядника рахунку

Х Копії зареєстрованого установчого документа або установчий документ, оприлюднений в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Х Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи 
без довіреності 

 Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах вих. №______________ від ____________

Х  
копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

Х  
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 
(з відомостями про емітента) 

Х Витяг з протоколу щодо призначення Депозитарної установи для обслуговування рахунків власників 

 Копія нового свідоцтва про випуск акцій в бездокументарній формі 

Х Анкети (опитувальника) клієнта – юридичної особи резидента 

 
Інше 

 
______________________________________________________________________________ 

 

З Внутрішніми документами  Депозитарної установи  щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.  

Емітент  бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заяві та наданих 

документах. 
 

                 Заяву підписав 
 

 

   ____________________________________                   
Посада, П.І.Б. 

  
                                                                  підпис                                           М.П. 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Дата відкриття 

рахунку 

 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 54 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

ЗАЯВА  

вих. №______ від ___________р. 

 
______________(найменування підприємства) (ЕМІТЕНТ) НАДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ КЕРУЮЧОГО РАХУНКІВ ВЛАСНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З 

____________________________________________________________ 

 
 

Х Заява про приєднання до Договору на обслуговування  рахунків у цінних паперах власникам №___    від  ________

Х Анкети керуючого рахунків  у цінних паперах власників  вих. №______________ від ___________

Х Анкети розпорядника рахунку в цінних паперах   вих. №______________ від ____________

Х Картки із зразками  підписів та відбитка печатки

Х Копії паспорта та документу про присвоєння номера платника податків розпорядника рахунку

Х Копії зареєстрованого установчого документа або установчий документ, оприлюднений в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Х Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної 
особи без довіреності 

 Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах вих. №______________ від ____________

Х Копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

Х Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 
(з відомостями про емітента) 

Х Витяг з протоколу щодо призначення Депозитарної установи для обслуговування рахунків власників 

 Копія нового свідоцтва про випуск акцій в бездокументарній формі 

Х Анкети (опитувальника) клієнта – юридичної особи резидента 

 
Інше 

 
______________________________________________________________________________ 

 

З Внутрішніми документами  Депозитарної установи  щодо здійснення депозитарної діяльності ознайомлені.  

Емітент  бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заяві та наданих 

документах. 
   

 
                 Заяву підписав 

 

 
   ____________________________________                   

Посада, П.І.Б. 

  
                                                                  підпис                                           М.П. 

 
ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Дата відкриття 

рахунку 

 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 55 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

Анкета керуючого 

рахунками у цінних паперах власників 

вих. №____ від __________р. 

 

 

Інформація про керуючого 

Повне найменування Емітента 
1. 

Скорочене найменування Емітента  
2. 

Скорочене найменування  
англійською мовою 

3. 

Код за ЄДРПОУ 
4. 

Країна реєстрації 
5. 

Місцезнаходження 
6. 
 

Поштова адреса 
7. 
 

Телефон, факс, e-mail 
8. 
 

Керуючий рахунком на підставі 
9. 
 

Термін  
10. 
 

 

Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне) Так  Ні  

 

Розпорядники рахунками у цінних паперах власників 

 

11.1 Прізвище, ім’я та по батькові 
11.2 Прізвище, ім’я та по батькові 

................ 

 

Додатково: ____________________________________________________________________________________ 

 

                 Анкету підписав  

 
__________________________________ 

Посада, П.І.Б. 

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

                                                            підпис                                            М.П.  
 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Дата відкриття 

рахунку 

 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 56 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

Анкета розпорядника  

рахунками у цінних паперах власників 

вих. №____ від __________р. 

 

Інформація про емітента 

Коди випусків ЦП емітента  
Найменування 

емітента 

 

Інформація про розпорядника 

П.І.Б. 1. 
 

Громадянство 2. 
 

Місце проживання 3. 
 

Дата народження 4. 

 

Місце народження 5. 
 

Поштова адреса 6. 
 

Вид, серія (за наявності) та  
№ документу, що посвідчує особу 

7. 

Орган, що видав документ  
 

8. 
 

Реєстрацій номер облікової картки 
платника податків України 

9. 
 

Телефон, e-mail 10. 
 

Документ, який підтверджує 

повноваження розпорядника 

11. №, дата наказу, протоколу, довіреності, тощо 

Обсяг повноважень 12. 
 

Термін дії повноважень 13. 
 

 
Додатково:   

Даним документом я, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, даю добровільний та однозначний дозвіл ТОВ 

«ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  на обробку моїх персональних даних з метою обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до Закону України “Про депозитарну систему 

України” та іншого чинного законодавства України. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ», визначається ТОВ «ЕЛЛІОТТ 

КАПІТАЛ» відповідно до вимог законодавства України. Запевняю в отриманні від ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» повідомлення про володільця персональних даних, склад та 

зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних 

та осіб, яким передаються  персональні дані. 

                 Анкету підписав  

 

                  ________________________________ 
П.І.Б. 

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

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах/ Дата відкриття 

рахунку 

 

 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 57 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 
КАРТКА  

ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
 

Повідомляємо зразки підписів та печатки (у разі її наявності), які просимо вважати обов’язковими при проведенні 
операцій за рахунком у цінних паперах 

 

Коди випусків ЦП емітента  
 

Повне найменування емітента  
 

Код за ЄДРПОУ  
 

Місцезнаходження  
 

Повне найменування керуючого рахунку, код за ЄДРПОУ або 
П.І.Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків 

України (для фізичної особи) 

З А Н АЯ В Н ІС Т Ю  

 
Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання розпоряджень за рахунками у цінних 

паперах власників, відкритим у ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 37134676), просимо вважати обов’язковими 

під час здійснення операцій по рахункам у цінних паперах власників при наявності на них одного з вказаних підписів і 
відбитка печатки (у разі її наявності). 
 
РОЗПОРЯДНИКИ РАХУНКАМИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ 
 

Посада ПІБ Зразок підпису 
Документ, який підтверджує 

повноваження. 
Термін дії повноважень 

 
Керівник  

  Згідно Статуту – безстроково 
 

   Згідно довіреності № ____ 
від__________ діє до «___» _______ 
20___р. 

  

 
 
«_____» __________________ 20____р. 
 

Зразок відбитку печатки (у разі 

наявності) 

 
Керівник ____________________________ 

М.П. 
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Додаток № 58 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  вих. №______ від ___________р. 

на відкриття рахунків власникам в цінних паперах 

 

 
ЕМІТЕНТ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ В  ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ: 
 

 

Найменування емітента 
 

 

 
Код за ЄДРПОУ 

 

 

 
 

ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ  ВІДКРИТИ  РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
ВЛАСНИКАМ згідно з електронною копією реєстру власників, отриманою за актом прийому-передачі реєстру власників 
цінних паперів №_______ від «____»_________20___ року. 

 
Емітент з внутрішніми документами Депозитарної установи ознайомлений 

 
ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ  ТА ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ. 

Терміново: 

(депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом) 

ТАК 

 
 

НІ 

 

 

     

 
                                                     Розпорядження підписав 

 

 
  ____________________________________                   

Посада, П.І.Б. 

  
                                                                  підпис                                           М.П. 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 59 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Код за ЄДРПОУ 37134676 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –  

 депозитарної діяльності депозитарної установи  серії АЕ  №294454  від  14.10.2014 року  

Україна, м. Київ 01010, вул.Суворова,4 

  /044/221 1368, 596 0808 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  вих. №______ від ___________р. 

на зарахування цінних паперів на рахунки власників  
 

ЕМІТЕНТ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ В  ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ: 

 
Найменування емітента 

 

 

 
Код за ЄДРПОУ 

 

 

 
 
ЦИМ  РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАКАЗУЮ ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ  ЗАРАХУВАТИ ЦІННІ ПАПЕРИ НА  РАХУНКИ 
ВЛАСНИКІВ 

 згідно з електронною копією реєстру власників, отриманою за актом прийому-передачі реєстру власників цінних паперів 
№_______ від «____»_________20___ року. 
 

 
Код за ЄДРПОУ та міжнародний 

ідентифікаційний номер ЦП 
(ISIN) 

 

Код ЄДРПОУ -  код ISIN 

 
Загальна кількість цінних паперів, 

шт  

 

 
Номінальна вартість 1 ЦП, грн. 

  

 

Загальна номінальна  
вартість, грн. 

 

Емітент з внутрішніми документами Депозитарної установи ознайомлений 
ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ  ТА ДОКУМЕНТАХ,  НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 

ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.  

Терміново: 

(депозитарна операція тарифікується за подвійним тарифом) 

ТАК 

 
 

НІ 

 

 

     

 
                                                     Розпорядження підписав 

 

 
  ____________________________________                   

Посада, П.І.Б. 

  
                                                                  підпис                                           М.П. 

 
 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 

№ та дата реєстрації в журналі розпоряджень   

№______________від__________________ 

№ та дата в журналі операцій  

№______________від__________________ 

Відповідальна особа 
підпис 

 

ПІБ 
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Додаток № 60 до Положення про депозитарну 

                                                                 діяльність депозитарної установи 

 

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь  

 
                      м. ________                            “___” _______ 20__ р. 

 
    

________________________________ (далі - Емітент), в особі  ________________________ 
                 (найменування юридичної особи)                                                                                             (посада) 

__________________________, який діє на підставі ________, уповноважує ___________________, 
                                 (ПІБ)                                                                                                                                                                              (ПІБ)  

 який мешкає за адресою: ____________________________, паспорт серії ___ № _____________, виданий 
_____________________________________ «__» ___________ ________р., бути розпорядником від керуючого рахунками у 
цінних паперах власників цінних паперів Емітента, відкритих в Депозитарній установі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (далі – Депозитарна установа), представляти інтереси Емітента у 
Депозитарній установі. Для виконання цієї довіреності йому надаються наступні права: підписувати від імені Емітента 
документи по розпорядженню рахунками в цінних паперах власників цінних паперів Емітента, подавати документи необхідні 
для розпорядження рахунками власників цінних паперів Емітента у Депозитарній установі, одержувати документи та іншу 
інформацію стосовно цих рахунків від Депозитарної установи, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності 

у Депозитарній установі, відповідно до чинного законодавства України. 
 
 
Зразок підпису ___________________       _________________ засвідчую. 

                                                                (ПІБ розпорядника)                                (підпис розпорядника)     
 

 
 

Довіреність видана без права передоручення строком на _______ і дійсна до «____» _____ року. 
 
 
 
   
      
________________             _____________________ ____________________ 

                              (посада)                                                                (підпис)                                                                             (ПІБ) 
 

                                                                                                                                                            М.П. 
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