
Перелік документів для укладання договору з юридичної особою-резидентом 

 

Документи засвідчуються печаткою юридичної особи у разі її наявності. 

Після відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа отримує статус — депонент. 

 
Всі документи, що містять більше, ніж один аркуш, повинні бути пронумеровані, прошнуровані, прошивка 

має бути засвідчена підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи. 
 

У документі пронумеровано, прошнуровано та 

скріплено підписом та печаткою 

_______(_____________) арк. 

__________(_____________) 

       

 

(найменування документа, спосіб засвідчення) 

 

1. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах - підпис, печатка керівника. 

2. Анкета рахунку в цінних паперах - підпис, печатка керівника. 

3. Анкета керуючого рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у 

ЦП), у разі призначення керуючого рахунком -  підпис, печатка керівника. 

4. Анкета розпорядника рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети 

рахунку у ЦП) — підпис керівника.  

5. Згода-повідомлення на обробку персональних даних — підпис фізичної особи. 

6. Заява про приєднання до умов договору — 2 прим. - підпис, печатка керівника. 

Або договір про відкриття рахунку у цінних паперах - 2 прим. - підпис, печатка керівника. 

7. Інформація про фінансову послугу - підпис, печатка керівника. 

8. Картка із зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені депонента та 

відбитком печатки депонента (завірена депонентом) - підпис, печатка керівника (по 2 шт. 

в картці). Крім керівника може бути й інша особа за дорученням. 

9. Тарифи - підпис, печатка керівника. 

10. Опитувальники (для юридичної особи і для керівника) - підпис, печатка керівника. 

Підпис керівника на його опитувальнику.* 

11. Довідка, що містить відомості про власників (10% і вище) - підпис, печатка керівника. 

12. Витяг з ЕГРЮЛФЛПГФ, завірений державним реєстратором або нотаріально або на 

номерному бланку з сайту Мін'юсту (замовляється на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ і 

завіряється підписом і печаткою керівника). Цей витяг повинен містити інформацію про 

взяття на облік юридичної особи в контролюючих органах як платника податків. 

У разі невідповідності інформації в наданій юридичною особою виписці/витягу з ЄДР 

даним он-лайн сервісу ЄДР на момент перевірки документів, Депозитарна установа має 

право відмовити юридичній особі у відкритті рахунку. 

13. Копія зареєстрованого статутного документа (статуту) - завірена депонентом (підпис, 

печатка керівника), або нотаріально. 

14. У разі, якщо на статуті відсутня позначка державного реєстратора щодо його 

реєстрації, Депозитарній установі надається копія статуту, завірена депонентом - підпис, 

печатка керівника. Також Депозитарній установі надається офіційний лист від імені 

депонента, що містить інформацію про те коли (дата) і ким (орган реєстрації) була 

проведена реєстрація / зміни статуту депонента. 

15. Копії документів, які підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право 

діяти від імені депонента без довіреності (протокол зборів, наказ про призначення, 

контракт з керівником (якщо згідно із статутом з керівником укладається контракт)) - 

підпис, печатка керівника. 



16. Оригінал або копія довіреності особи, яка має право діяти від імені депонента, видана 

та підписана керівником депонента і завірена печаткою депонента а, якщо цією особою не 

є керівник депонента (у разі необхідності) - підпис, печатка керівника. 

17. Оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо 

реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок і номер цього рахунку - оригінал з 

банку або нотаріальна копія. 

18. Копії документів, що посвідчують особу та привласнення ІПН платника податків осіб, 

що діють від імені депонента - підписи власників паспортів і довідок ІПН. 

19. Копія звіту про фінансові результати за останній фінансовий рік, завірена депонентом 

(всі форми) - підпис, печатка керівника. 

20. Копія ліцензії, завірена депонентом, якщо депонент здійснює діяльність, що 

ліцензується - підпис, печатка керівника. 

21. Якщо депонент є професійним учасником фондового ринку, додатково надає 

нотаріально завірену копію ліцензії. 

* Відносно засвідчення опитувальників для юридичної особи і для керівника (пункт 10 

переліку). 

Перед тим, як зазначені опитувальники відправляти в Депозитарної установи, необхідно 

виконати наступні дії: 

1. Опитувальники (для юридичної особи і керівника) необхідно заповнити і завірити (на 

опитувальнику для юридичної особи проставляється підпис керівника та печатка, а на 

опитувальнику керівника - тільки підпис). З цими опитувальниками керівнику (з собою 

оригінали паспорта та коду ІПН) звернутися до найближчого відділення ПРИВАТБАНКУ. 

2. Співробітник відділення ПРИВАТБАНКУ проводить ідентифікацію, завіряється 

підписом і печаткою (у разі наявності) опитувальники передає їх керівнику.  

3. Засвідчені опитувальники вкладаються в пакет інших документів для депозитарної 

установи.  

 

документ, що посвідчує особу:  

 

для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, 

службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом 

документ, який має обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис 

відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату 

видачі;  

для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;  

 
 


