
Для відкриття рахунку в цінних паперах фізична особа — резидент або нерезидент подає 

Депозитарній установі: 
  

- заяву на відкриття рахунку в цінних паперах; 

 - анкету рахунку у цінних паперах; 
 - анкету керуючого рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у 

ЦП), у разі призначення керуючого рахунком; 

 - анкету розпорядника рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у 

ЦП), у разі призначення керуючого рахунком;  
 - копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності)** 

 ** Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 

відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує 

реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі  фізичних осіб - платників податків, не 
вимагається;  

- оригінал або копію витягу з ЄДР, засвідченого нотаріально або органом, що видав 

документ, якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як 

суб'єкт підприємницької діяльності. Витяг з ЄДР повинен містити інформацію про взяття на 

облік фізичної особи в контролюючих органах як платника податків. У випадку отримання 

фізичною особою відомостей з ЄДР в електронній формі, надається витяг з ЄДР в паперовій 
формі, засвідчений підписом та печаткою фізичної особи-підприємця (у разі її наявності). В 

такому випадку Депозитарна установа перевіряє актуальність витягу з ЄДР на офіційному веб-

сайті розпорядника Єдиного державного реєстру за номером та датою її формування.  

У разі невідповідності інформації в наданій фізичною особою витягу з ЄДР даним он-лайн 
сервісу ЄДР на момент перевірки документів, Депозитарна установа має право відмовити фізичній 

особі у відкритті рахунку.  

- картку із зразком підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах, яка підписана 
в присутності працівника Депозитарної установи (що має відповідні повноваження) або засвідчена 

нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких 

нотаріальних дій. 
  або  

- окремі картки із зразками підписів для кожного розпорядника рахунку у цінних паперах, 

які підписані в присутності фахівцями Департаменту депозитарного обслуговування  або 

засвідчена нотаріально. 
  - заява-підтвердження про те, що фізична особа не зареєстрована як фізична особа - 

підприємець та не провадить незалежну професійну діяльність (окрім фізичних осіб - 

підприємців).  
- документи щодо ідентифікації та вивчення особи відповідно до вимог законодавства та 

цього Положення; 

- інші документи, визначені законодавством України.  
Фізична особа — резидент або нерезидент також пред’являє свій паспорт або інший 

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

відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт 

представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог 
законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого 

документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, 

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