
  

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (надалі - Депозитарна установа) 

відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі - Публічна пропозиція) з 

метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про обслуговування рахунку в цінних 

паперах (надалі - Договір). 

 

Публічна пропозиція розміщена на вебсайті Депозитарної установи http://cap.elliott.ua (надалі – вебсайт 

Депозитарної установи), набирає чинності з дати її оприлюднення на вебсайті Депозитарної установи та діє до дати 

оприлюднення на вебсайті Депозитарної установи заяви про відкликання Публічної пропозиції. 

 

Депозитарна установа звертається з Публічною пропозицією до необмеженого кола фізичних осіб та бере на себе 

зобов’язання перед фізичною особою (надалі - Депонент), яка прийме Публічну пропозицію, надавати послуги щодо 

відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперів Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку у цінних 

паперах Депонента на підставі Розпоряджень та в інший спосіб, передбачений законодавством України, а також 

надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до законодавства України та за 

встановленими Депозитарною установою тарифами, оприлюдненими на вебсайті Депозитарної установи. 

 

Прийняття Публічної пропозиції здійснюється за оприлюдненим на вебсайті Депозитарної установи 

місцезнаходженням Депозитарної установи, який згідно вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність, 

шляхом подання Депозитарій установі підписаної Депонентом заяви про приєднання до Договору (надалі - Заява про 

приєднання), шаблон якої є невід’ємним додатком до Договору. 

 

Заява про приєднання, прийнята Депозитарною установою, та інші додатки до Договору разом складають єдиний 

документ - Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. 

 

На вимогу Депозитарної установи Депонент зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування 

його особи, суті діяльності фінансового стану. У разі ненадання Депонентом необхідних документів чи відомостей, або 

умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Депонента з метою оновлення ідентифікаційних 

даних Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в обслуговуванні. 

 

 

 

Уповноважена особа Депозитарної установи: 

Директор ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» Нікульченко С.С. 

 

http://cap.elliott.ua/


  

 

ДОГОВІР 

ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

(далі –Договір) 

1. Визначення термінів, що застосовуються в договорі 

В Договорі терміни вживаються в таких значеннях: 

Вимоги - «Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», затверджені рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.08.2013 року № 1412. 
 

Внутрішні документи Депозитарної установи - внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної 

установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ», що регламентує порядок дій 

Депозитарної установи під час здійснення нею депозитарної діяльності, регулює взаємовідносини з клієнтами 

Депозитарної установи, встановлює вимоги до документів, що подаються до Депозитарної установи, та способу їх 

подання. 
 

Депозитарна установа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ», 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі 

ліцензії на здійснення професійної діяльність на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії 

АЕ №294454, виданої НКЦПФР 14.10.2014 року, строк дії з 24.10.2013 р. – необмежений та ліцензії на здійснення 

професійної діяльність на фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів 

спільного інвестування серії АЕ №294455, виданої НКЦПФР 14.10.2014 року, строк дії з 24.10.2013 року – необмежений. 

Уповноважена особа Депозитарної установи: директор ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» Нікульченко Сергій 

Сергійович, який діє на підставі Статуту. 
 

Депонент - власник цінних паперів (співвласники цінних паперів), з яким (якими) укладено Договір. 
 

Кваліфікований ЕП - кваліфікований електронний підпис. Цей термін вживається у значенні, викладеному в 

Законі України «Про електронні довірчі послуги». 
 

Положення про провадження депозитарної діяльності - «Положення про провадження депозитарної 

діяльності», затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

27.06.2013 року №1084/23616. 
 

Рахунок - рахунок в цінних паперах Депонента в Депозитарній установі, обслуговування якого здійснюється на 

підставі Договору. 
 

Розпорядження - складений та поданий Депонентом чи керуючим рахунком документ, що містить вимогу до 

Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов’язаних депозитарних операцій. 
 

Розрахунковий центр - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. 
 

Сторона - Депонент, Депозитарна установа. 
 

Тарифи - тарифи Депозитарної установи на послуги, що надаються Депоненту за Договором. 
 

Центральний депозитарій - Центральний депозитарій цінних паперів. 
 

2. Загальні положення 

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти 

Договір. 

2.2. Розміщення Договору на вебсайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами 

як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим фізичним особам, 

які є резидентами або нерезидентами, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому. 

2.3. Приєднання до Договору здійснюються на умовах, передбачених статтею 634 Цивільного кодексу України. 

Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Договору, подає Депозитарній установі в порядку 

визначеному Договором Заяву про приєднання, оформлену згідно з Додатком № 1 до Договору, а також належним чином 

оформлені інші документи, які передбачені Договором та які Депозитарна установа може затребувати для перевірки тієї 

чи іншої інформації, що міститься в наданих документах. 

2.4. Підписанням Заяви про приєднання Депонент беззастережно приєднуються до умов Договору. 

2.5. Договір є укладеним з моменту отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної 

ним Заяви про приєднання до Договору. Для договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше 

укладений між Депозитарною установою та Депонентом і є чинним на момент укладення Договору, припиняється з дня 

укладення Договору на підставі статті 604 Цивільного кодексу України. 

2.6. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою Заяві про приєднання присвоюється 

індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один 

екземпляр Заяви про приєднання повертається Депоненту. 

2.7. Внаслідок приєднання до Договору Депонент набуває всі права та обов’язки, передбачені Договором. 

2.8. При укладенні Договору кожна із Сторін повинна надати інший Стороні на вимогу засвідчені у встановленому 

порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що 

укладають Договір. 
 

3. Предмет договору 



  

 

3.1. Депозитарна установа зобов’язуються у порядку, передбаченому законодавством України, Внутрішніми 

документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку в 

системі депозитарного обліку, проводити депозитарні операції за Рахунком на підставі Розпоряджень та в інший спосіб, 

передбачений законодавством України, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності 

відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності. 

У випадках, передбачених законодавством України, Депозитарна установа зобов’язуються надавати Депоненту 

послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах Депонента (як власника відповідних цінних 

паперів), інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в Центральному депозитарії (як в уповноваженого 

на зберігання) в інтересах Депонента (як особи, яка має право на отримання коштів), а також щодо вчинення всіх дій, 

необхідних для переведення на Рахунок належних Депоненту прав на цінні папери та для переведення належних 

Депоненту коштів.  

Послуги за Договором надаються Депоненту за оприлюдненим на вебсайті Депозитарної установи 

місцезнаходженням Депозитарної установи.  

3.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою, відповідно 

до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему 

України». 
 

4. Обов’язки та права Депозитарної установи 

4.1. Депозитарна установа зобов’язана: 

4.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом 

визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. 

4.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної 

установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень 

Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, 

інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших 

інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів 

шляхом розміщення протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту 

внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на вебсайті Депозитарної установи 

http://cap.elliott.ua.  

4.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах. 

4.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, 

та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення 

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».  

4.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом 

проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та 

внутрішніми документами Депозитарної установи. 

4.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними 

паперами у разі проведення операції по рахунку у цінних паперах у строки, визначені законодавством.  

4.1.7. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними 

паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, 

визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки. 

4.1.8. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в 

цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу 

Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної 

інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про 

надання відповідної інформаційної довідки. 

4.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, 

допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної 

операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, визначену 

в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. 

4.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або 

інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах 

Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором. 

4.1.11. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому 

Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних 

паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з 

дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації 

Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій 

установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. 

4.1.12. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення 

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», 

виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі 

згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи. 

4.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи 

кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що 

http://cap.elliott.ua/


  

 

можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після 

отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового 

центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента. 

4.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень 

вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій 

Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству. 

4.1.15. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно 

до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на 

вебсайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності 

та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 

(шістдесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури. 

4.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми 

документами Депозитарної установи. 

4.1.17. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або 

за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору. 

4.1.18. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного 

товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним 

товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про 

акціонерні товариства».  

4.1.19. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням 

вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг". 

4.2. Депозитарна установа має право: 

4.2.1. Вимагати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору 

та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги та призупинити надання депозитарних послуг за 

розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі 

відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.  

4.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для 

виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та законодавства. 

4.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами. 

4.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-

правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження 

Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим 

актом.  

4.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів 

Депозитарної установи. 

4.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні 

папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення 

Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору. 

4.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка 

цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних 

паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, 

наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру 

чи клірингової установи. 

 4.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності 

оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності. 

 4.2.9. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, 

інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, 

зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених 

Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення 

належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок. 

4.2.10. Вимагати внесення Депонентом попередньої оплати Послуг Депозитарної установи. 

4.2.11. Звернутись до Центрального депозитарію, як уповноваженого на зберігання, від імені Депонента у якого 

наявні цінні папери, що зберігаються в Центральному депозитарії, для надання Депозитарній установі виписки про стан 

рахунку у цінних паперах Депонента. 

4.2.12. Від імені Депонента підписати та подати до Центрального депозитарію: а) розпорядження  про переказ 

цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у юридичній особі, якій було 

анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності, що припинила провадження нею професійної діяльності 

на фондовому ринку - депозитарної діяльності, з рахунку  в цінних паперах, що не закритий в установленому порядку 

на рахунок Депонента в Депозитарній установі з метою подальшого зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у 

цінних паперах Депонента в Депозитарній установі, б) та/або розпорядження на переказ коштів, належних до виплати 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran3#n3
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Депоненту та наявних у Центральному депозитарії як уповноваженого на зберігання, в) та/або інші документи, 

відповідно Регламентів та Правил Центрального депозитарію. 

 4.2.13. Витребувати в Депонента документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації 

(в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством України 

документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства України, яке 

регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 
 

5. Обов’язки та права Депонента 

5.1. Депонент зобов’язаний: 

5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та 

внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 1 

(одного) робочого дня після укладення цього Договору. 

5.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах. 

5.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини 

Депонента та Депозитарної установи. 

5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, 

передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою. 

5.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та 

внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно 

з вимогами законодавства України та умовами цього Договору. 

5.1.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що 

надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати  інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, 

встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. 

5.1.7. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури 

припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної 

установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної 

установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах. 

5.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з 

дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому 

Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою 

подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі 

для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. 

5.1.9. На першу вимогу Депозитарної установи надати документи і відомості, необхідні для здійснення 

ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені 

законодавством України документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог 

законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

5.1.10. У випадку зміни інформації, що надавалась Депозитарній установі  при встановленні ділових (договірних) 

відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також зміни інформації щодо Депонента, 

яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, 

Депонент зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або 

відповідні документи зі змінами. 

5.1.11. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, 

шляхом відвідування вебсайту Депозитарної установи.  

5.1.12. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового 

резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі 

пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої 

підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. 

5.1.13. Надавати Депозитарній установі інформацію про змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися 

для відкриття рахунку в цінних паперах, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового 

резидентства, протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та 

внутрішніми документами Депозитарної установи. 
 

5.2. Депонент має право: 

5.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах. 

5.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав 

на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах. 

5.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому 

Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються 

із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка 

цінних паперів проти оплати». 

5.2.4. Отримувати від Депозитарної установи акти-рахунки виконання робіт. 

5.2.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, 



  

 

встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг". 
 

 6. Вартість послуг та порядок розрахунків 

6.1. Вартість послуг за Договором встановлюється Депозитарною установою та зазначається в Тарифах, 

розміщених на вебсайті Депозитарної установи. Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Депонент погоджується 

з розміром Тарифів, встановлених Депозитарною установою на дату укладення Договору та порядком внесення змін до 

них. 

6.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щоквартально до 15 числа місяця, 

наступного за кварталом, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою 

Депоненту у спосіб, визначений у анкеті рахунку у цінних паперах. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої 

до оплати суми за надані послуги. Оплата послуг Депозитарної установи також може бути здійснена шляхом 

передоплати в сумі, визначеній на розсуд Депонента. 

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом 

грошових коштів на банківський рахунок Депозитарної установи. Оплата за Послуги Депозитарної установи може 

здійснюватися Депонентом особисто, або іншою особою уповноваженою від імені Депонента, із зазначенням в платежі 

реквізитів, що дають змогу ідентифікувати призначення даного платежу.  

6.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. У випадку внесення 

змін до Тарифів на вебсайті Депозитарної установи розміщуються повідомлення про такі зміни та нові Тарифи. 

Тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після 

оприлюднення Депозитарною установою повідомлення про їх зміну.  

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має 

право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному пп. 8.2. Договору. На період до моменту розірвання 

Договору щодо такого Депонента діятимуть старі тарифи.  

6.4. Тарифи Депозитарної установи є обов'язковими для Депонента. 

6.5. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою 

послуги до моменту припинення дії Договору. 

6.6. У разі неповернення Депонентом підписаного акту-рахунку, послуги вважаються наданими без заперечень. 

6.7. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту у взятті до виконання розпорядження на проведення 

операцій по рахунку Депонента, у разі наявності у нього заборгованості за надані Послуги Депозитарної установи. 

6.8. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний виконати всі зобов’язання перед Депозитарною 

установою, що виникли на підставі цього Договору протягом строку його дії, в тому числі оплатити вартість фактично 

наданих послуг Депозитарної установи. 

6.9. Депонент має право на повернення наперед сплачених коштів за невикористані Послуги Депозитарної 

установи, шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо 

повернення наперед сплачених коштів за невикористані Послуги Депозитарної установи протягом трьох років, з 

моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа 

має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.  
 

7. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів 

7.1. Сторони несуть  відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим 

Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку. 

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-

мажорних обставин). 

7.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з дати 

настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі. 

Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зобов’язана надати 

іншій Стороні документальне підтвердження дії таких обставин, видане відповідним державним органом або 

уповноваженою організацією. У випадку ненадання документального підтвердження дії обставин непереборної сили 

(форс-мажорних обставин) будь-яка з Сторін не вправі посилатись на дію обставин непереборної сили (форс-мажорних 

обставин), як на підставу звільнення від відповідальності за цим Договором. 

7.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або 

бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за 

письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників 

депозитарної системи.  

7.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 30 

(тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв’язку з чим Депонент, крім основної 

суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити  Депозитарній установі штраф у розмірі 10% 

від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на 

день прострочення, за період прострочення. 

7.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором. 

7.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 



  

 

7.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому 

Третейському суді саморегулівної організації ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА 

ДЕРИВАТИВІВ. 
 

8. Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання до Договору, яка є 

невід’ємною частиною Договору, і діє до його припинення з підстав встановлених Договором або законодавством 

України. 

8.2. Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору, в 

порядку та на підставах, встановлених законодавством України. Цей Договір може бути достроково розірваний: 

8.2.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в 

односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове 

повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) 

не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна 

установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за 

місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті 

рахунку в цінних паперах. 

8.2.2. За згодою Сторін. 

8.2.3. За відповідним рішенням суду. 

8.3. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних 

паперах Депонента. 

8.4. Зміни до Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку шляхом викладення 

Договору в новій редакції. 

8.5. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщується на вебсайті 

Депозитарної установи.  

8.6. Депонент приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень 

Депозитарної установи про зміни до Договору та/або Тарифів на сайті Депозитарної установи. 

Неознайомлення Депонента з одностороннім правочином не зупиняє набуття чинності такого одностороннього 

письмового правочину Депозитарної установи з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого 

одностороннього правочину. 

8.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, 

регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну 

систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР. 
 

9. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом 

9.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, 

охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 

Закону України «Про депозитарну систему України». 

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його 

представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках. 

9.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, 

шляхом: 

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації; 

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку; 

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої 

інформації. 

9.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо депонента, 

торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в 

інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою 

подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній 

системі обліку такої особи. 

9.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних 

паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку 

в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій 

переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав. 

9.6. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною 

установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком. 
 

10. Подання розпоряджень. Інші умови 

10.1. Депонент підтверджує, що: 

10.1.1. Депозитарною установою до моменту укладення з Депонентом Договору надана йому інформація, 

зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»; 



  

 

10.1.2. Депозитарна установа виконала інші обов’язки, встановлені статтею 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 

10.1.3. Депонент правильно розуміє суть послуг за Договором, і Депозитарна установа не нав’язувала придбання 

будь-яких фінансових послуг. 

10.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи. Депонент 

самостійно встановлює наявність на вебсайті Депозитарної установи інформації про внесення змін до Договору, 

Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи. 

10.3. Депонент несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються 

Депонентом Депозитарній установі, у тому числі в документах, що є підставою для проведення операцій за Рахунком. 

Ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної 

інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри 

Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є 

підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у 

цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи. 

10.4. Документи, які Сторони надають одна одній відповідно до Договору, можуть бути паперовими або, якщо це 

не суперечить законодавству України, електронними. 

Паперові документи мають вручатися Стороні особисто, доставлятися кур’єром, надсилатися засобами 

поштового зв’язку рекомендованим (якщо інше не передбачено Договором або законодавством України) листом, 

телеграфом: Депозитарній установі - за місцезнаходженням Депозитарної установи, Депоненту - за його 

місцезнаходженням, зазначеним в анкеті рахунку в цінних паперах. 

Електронні документи мають створюватися та надсилатися з дотриманням норм законодавства, що встановлюють 

вимоги до електронних документів та регулюють електронний документообіг. 

Датою отримання паперових документів є дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу 

зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа визначається згідно законодавства України, що регулює 

електронний документообіг. 

10.5. Розпорядження має бути підписане розпорядником Рахунку і подається до Депозитарної установи у формі 

електронного документа із застосуванням Програмного модуля або у формі паперового документа. Достовірність 

(справжність) підпису, проставленого на Розпорядженні у формі паперового документа, підтверджується шляхом 

звіряння підпису із зразком підпису, що наданий Депозитарній установі, а, якщо Депонентом, керуючим Рахунком є 

юридична особа, - також засвідченням печаткою Депонента, керуючого Рахунком (у разі використання відповідною 

юридичною особою у своїй діяльності печатки). Розпорядження у формі електронного документа має містити 

накладений Кваліфікований ЕП розпорядника Рахунку. Достовірність (справжність) Кваліфікованого ЕП 

підтверджується шляхом перевірки Кваліфікованого ЕП згідно вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 

10.6. Кошти, що надходять на рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов Договору з 

метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи. 

10.7. Послуга із забезпечення виплати Депозитарною установою коштів за результатами проведених 

корпоративних операцій емітента надається шляхом переказу коштів, які найшли до Депозитарної установи і право на 

отримання яких належить Депоненту, за реквізитами, зазначеними Депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах, 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня оплати цієї послуги, крім випадків, зазначених в п. п. 10.8., 10.9. Договору. 

10.8. Якщо до моменту переказу Депоненту Депозитарною установою коштів, отриманих нею за результатами 

проведених корпоративних операцій емітента, Депонент надасть Депозитарій установи документи, згідно яких ці кошти 

(їх частина) підлягають переказу третій особі, зазначена послуга надається шляхом переказу коштів вказаній особі 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Депозитарною установою передбачених цим пунктом документів та 

оплати цієї послуги згідно умов Договору. 

10.9. 3 моменту здійснення переказу коштів в передбаченому порядку обов’язок Депозитарної установи щодо 

надання Депоненту зазначеної в п. 10.7. Договору послуги є виконаними належним чином.  

10.10. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, що відносяться до 

суб’єктів персональних даних, підписанням цього Договору підтверджують свою згоду на використання (обробку) таких 

даних, а також – передання таких даних третім особам Стороною, яка є володільцем чи розпорядником бази 

персональних даних у випадках встановлених чинним законодавством України. 
  

11. Реквізити депозитарної установи 

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»  

Місцезнаходження Депозитарної установи: 

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37134676 

Телефон: +38044 221 1368, 596 0808 

Банківські реквізити: 

IBAN UA663204780000026506008000100 в АБ «УКРГАЗБАНК»,  

код банку (МФО) 320478 

 

 



  

 

Додаток № 1 
 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів 

 

Депозитарна установа  

ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 

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

 

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ   

ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ 
Депонент (прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів у разі 

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 
 

Місцезнаходження/місце проживання Депонента  

Банківські реквізити Депонента  

Контактний номер телефону, електронна адреса Депонента  

Уповноважений представник  Депонента (ПІБ, документ, що 

підтверджує повноваження особи) 
 

 

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов Договору  про 

обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Заява), Депонент приєднується до встановлених ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (надалі – Депозитарна установа) умов Договору про 

обслуговування рахунка в цінних паперах, розміщених на вебсайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою:  

http://cap.elliott.ua  

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, всі 

положення, терміни та зміст є для Депонента зрозумілими та прийнятними, вся інформація, обов’язкова для надання Депозитарною 

установою Депоненту та/або необхідна для укладання та виконання такого договору була надана Депоненту до прийняття рішення 

про укладання цього договору та підписання цієї заяви. 

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на 

вебсайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: http://cap.elliott.ua погоджується з ними та зобов’язується їх 

виконувати. 

Депонент засвідчує, що Укладання зазначеного договору та спосіб його укладання є наслідком його внутрішнього 

волевиявлення, зробленого за відсутності будь-якого примусу чи впливу з боку ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ», з повним розумінням 

значення та сутності договору, спрямованого на реальне настання правових наслідків, обумовлених договором. Договір не носить 

характеру фіктивного або удаваного правочину, відповідає дійсним намірам Депонента і не вчиняється під впливом тяжких обставин 

або на невигідних умовах для Депонента. 

Підписанням цієї заяви Депонент підтверджує про свою обізнаність з правовими наслідками укладання договору шляхом 

приєднання, що передбачені чинним законодавством України. 

Особа, яка підписала цю заяву: 

- надає Депозитарній установі згоду на обробку її персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та 

обов’язками Сторін за Договором, на передачу її персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими 

Депозитарною установою укладено договір у зв’язку з виконанням нею обов’язків та реалізацією нею прав, що виникають на підставі 

Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім 

особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України); 

- запевняє, що ним отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст 

зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту 

персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються  персональні дані. 

 

 

 

  

дата                                       (прізвище, ім’я, по-батькові Депонента/уповноваженого представника Депонента)                                                                підпис 

 

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

  404111-_____________ 

Індивідуальний номер Заяви ( індивідуальним номер Договору) Дата Депозитарний код рахунку в цінних паперах 

  

Прізвище та ініціали підпис 

http://cap.elliott.ua/
http://cap.elliott.ua/

