
Примірна форма Додаткового договору з купівлі-продажу фінансових інструментів до  

Генерального договору про надання інвестиційних послуг   

 

Ця Примірна форма Додаткового договору з купівлі-продажу фінансових інструментів до 

Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Примірна форма договору) 

застосовується при укладені на поза організованому ринку вказаного договору між АТ 

«Укрексімбанк» як покупцем та фізичною або юридичною особою (резидентом, нерезидентом) як 

продавцем при проведенні розрахунків без дотримання принципу «поставка проти оплати». Текст 

Примірної форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при 

укладенні вказаного договору повністю видаляється.  

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ № _____________ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

ВІД __.__.____ №________ 

 

м. ______                                                             «____» ________20___ року 

 

ПОКУПЕЦЬ: юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство 

«Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), як інвестиційна фірма (далі 

- Покупець або Інвестиційна фірма), ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, діє згідно з 

Ліцензією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної 

діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську 

діяльність, серії АЕ № 294529, яка видана 21.10.2014, строк її дії необмежений, в особі 

________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого 

представника Покупця), який(-а) діє на підставі ___________________________________________ 

(назва та реквізити документу/-ів, на підставі якого/-их діє представник, який підписує цей Договір від 

імені Покупця), з однієї Сторони,  та  

ПРОДАВЕЦЬ:  

фізична особа – ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), 

_________________ (вказується серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що 

посвідчує особу), дата та орган, що його видав), ____________________ (реєстраційний номер облікової 

картки платників податків (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається)), що 

зареєстрований(-а) за адресою: ________________________ (поштовий індекс, адреса ____) та фактично 

проживає за адресою: __________________ (поштовий індекс, адреса ____), з іншої Сторони,  

АБО 

юридична особа - _______________________ (вказується повне найменування) (___________ 

(вказується скорочене найменування – у разі наявності)), ідентифікаційний код юридичної особи 

_________ (або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або 

реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичної 

особи-нерезидента), місцезнаходження _______________, діє згідно з Ліцензією 

______________________ (вказується, у разі наявності такої ліцензії, орган, який видав ліцензію, вид 

професійної діяльності, на здійснення якої видана ліцензія, серія, номер, дата видачі ліцензії та/або 

дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії, строк її дії. У разі, якщо діяльність Продавця не 

передбачає отримання ліцензії, зазначений текст щодо ліцензії видаляється при укладенні цього 

Договору), в особі ________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові 

уповноваженого представника Продавця), який(-а) діє на підставі 

___________________________________ (назва та реквізити документу/-ів, на підставі якого/-их діє 

особа, яка підписує цей Договір від імені Продавця), з іншої Сторони,  

надалі за текстом разом  - «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Додатковий договір з 

купівлі-продажу фінансових інструментів (далі – «Договір») до Генерального договору про надання 

інвестиційних послуг від __.___._____ № ______ (далі – «Генеральний договір») про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ТА СУМА ДОГОВОРУ 



1.1. На умовах, передбачених цим Договором, Продавець продає (передає у власність Покупця), а 

Покупець купує (приймає у власність від Продавця та оплачує) (надалі за текстом – «Інвестиційна 

послуга») нижчезазначені фінансові інструменти (надалі за текстом – «ФІ»): 

1.1.1. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:  

1.1.2. Найменування емітента ФІ:  

1.1.3. Ідентифікаційний код емітента ФІ:  

1.1.4. Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (ISIN):  

1.1.5. Серія ФІ (за наявності):  

1.1.6. Форма випуску ФІ:  

1.1.7. Форма існування ФІ:  

1.1.8. Дата погашення ФІ:  

1.1.9. Номінальна вартість одного ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.10. Загальна кількість ФІ, штук  

1.1.11. Загальна номінальна вартість ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.12. Ціна одного ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.13. Загальна вартість ФІ (сума Договору) (у валюті 

номіналу) 

 

1.1.14. Загальна вартість ФІ (сума Договору) 

(еквівалент у національній валюті України, гривні) 

(вказується у разі купівлі-продажу ФІ, номінованих у 

іноземній валюті, розрахунки за якими здійснюються у 

гривні) 

 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Купівля-продаж ФІ за цим Договором здійснюється поза організованим ринком. Розрахунки за 

Договором проводяться без дотримання принципу «поставка ФІ проти оплати» (без застосування 

вимог, встановлених ч.1 ст.20 Закону України «Про депозитарну систему України»), в порядку та 

строки, визначені цим Договором, та відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.2. Продавець зобов’язаний не пізніше «__» __________ 20__ року надати депозитарній установі 

Продавця розпорядження, інші документи та виконати всі дії, необхідні для списання/переказу прав на 

ФІ у кількості, вказаній у підпункті 1.1.10. пункту 1.1. цього Договору, з рахунку у цінних паперах 

Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця за реквізитами, вказаними у пункті 2.4. цього Договору. 

2.3. Покупець зобов’язаний не пізніше «__» __________ 20__ року, але в будь-якому випадку виключно 

після виконання Продавцем зобов’язань, передбачених у пункті 2.2. цього Договору: 

2.3.1. надати депозитарній установі Покупця розпорядження, інші документи та виконати всі дії, 

необхідні для зарахування прав на ФІ у кількості, вказаній у підпункті 1.1.10. пункту 1.1. цього Договору, 

на рахунок у цінних паперах Покупця, вказаний у пункті 2.4. цього Договору; 

2.3.2. перерахувати грошові кошти у розмірі Загальної вартості ФІ, вказаній у підпункті 1.1.13. пункту 

1.1. цього Договору (вказується у разі купівлі-продажу ФІ, розрахунки за якими здійснюються у валюті 

номіналу ФІ) або у підпункті 1.1.14. пункту 1.1. цього Договору (вказується у разі купівлі-продажу ФІ, 

номінованих в іноземній валюті, розрахунки за якими здійснюються у гривні) (обирається необхідне), на 

рахунок Продавця IBAN №UA _______________ (вказуються реквізити, найменування та 

ідентифікаційний код банку). 

2.4. Купівля-продаж ФІ за цим Договором здійснюється за визначеними нижче реквізитами Сторін: 

ПРОДАВЦЯ РЕКВІЗИТИ: ПОКУПЦЯ 

 
П.І.Б. / скорочене або повне найменування 

власника рахунку у цінних паперах 
АТ «Укрексімбанк»  

 
ідентифікаційний код власника рахунку у 

цінних паперах 
00032112 

 найменування депозитарію  

 найменування депозитарної установи  

 
депозитарний код рахунку власника в 

депозитарній установі 
 



 
код МДО депозитарної установи, в якій 

відкрито рахунок у цінних паперах 
 

 номер рахунку власника за стандартом IBAN  

2.5. Право власності на ФІ за цим Договором переходить від Продавця до Покупця з моменту 

зарахування прав на ФІ на рахунок у цінних паперах Покупця, вказаний у пункті 2.4. цього Договору, 

що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах Покупця в депозитарній установі 

Покупця. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

3.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань, вказаних у підпункті 

2.3.2. пункту 2.3. цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України (далі – НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. 

3.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Продавцем зобов’язань, вказаних у пункті 2.2. 

цього Договору, Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 

що діяла у період, за який сплачуються такі штрафні санкції, від вартості непереказаних прав на ФІ на 

рахунок у цінних паперах Покупця за кожний день прострочення виконання зобов’язань. 

3.4. Сплата Стороною штрафних санкцій (пені) не звільняє її від виконання обов’язків за цим Договором 

та від обов’язку щодо відшкодування іншій Стороні у повному обсязі збитків, завданих невиконанням 

та/або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором. Збитки підлягають стягненню понад 

штрафні санкції (пеню). 

3.5. Штрафні санкції (пеня) за цим Договором нараховуються з дня, наступного за останнім днем, у який 

зобов’язання має бути виконане, до дня фактичного виконання відповідного зобов’язання. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Цей Договір складений у письмовій формі українською мовою у вигляді паперового документа у 2 

(двох) оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову 

юридичну силу для обох Сторін. (формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у 

вигляді паперового документа) або Цей Договір складений у письмовій формі українською мовою у 

вигляді електронного документа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та 

електронний документообіг, і має юридичну силу для обох Сторін. (формулювання застосовується, 

якщо цей Договір укладається у вигляді електронного документа) 

4.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженим представником Покупця та 

Продавцем/уповноваженим представником Продавця (обирається необхідне) (зі скріпленням підписів 

відбитками печаток (за наявності) Сторін) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за 

цим Договором. (формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді паперового 

документа) або Цей Договір набуває чинності після накладення на нього кваліфікованих електронних 

підписів уповноваженим представником Покупця та Продавцем/уповноваженим представником 

Продавця (з дати накладення кваліфікованого електронного підпису останньою із Сторін) і діє до 

повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. (формулювання застосовується, 

якщо цей Договір укладається у вигляді електронного документа) 

4.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів до 

Договору, з обов’язковим посиланням на цей Договір. Додатки та додаткові договори до Договору, 

оформлені в письмовій формі, та підписані уповноваженим представником Покупця та 

Продавцем/уповноваженим представником Продавця у паперовому вигляді (зі скріпленням підписів 

відбитками печаток (за наявності) Сторін) або шляхом накладення кваліфікованих електронних 

підписів у електронному вигляді, є невід’ємними частинами Договору. 

4.4. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або в інших випадках та у порядку, 

визначених цим Договором та чинним законодавством України. 

4.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, 

оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких 

положень. 

4.6. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають 

на їх зміст і тлумачення. 



4.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб 

допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною. 

4.8. У разі зміни найменування, місцезнаходження/адреси реєстрації або реквізитів будь-якої Сторони, 

така Сторона повинна не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати настання таких змін повідомити про це 

іншу Сторону. 

4.9. Покупець виконує функцію податкового агента для Продавця у випадках, передбачених 

Податковим кодексом України (положення застосовується до Продавця – фізичної особи).   

4.10. Цей Договір є невід’ємною частиною Генерального договору. Умови Генерального договору 

застосовуються до цього Договору в частині, що не суперечить умовам цього Договору. 

4.11. За цим Договором Інвестиційна послуга щодо ФІ, вказаних у пункті 1.1. цього Договору, 

визначається відповідною та доречною (придатною) для Продавця та Інвестиційна фірма визнає 

Продавця Непрофесійним клієнтом / Професійним клієнтом / Прийнятним контрагентом (обирається 

необхідне) у відповідності до документів, інформації, відомостей, які стосуються Продавця, що надані 

були для визначення відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. або За цим 

Договором Інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною (не придатною) та 

Інвестиційна фірма визнає Продавця Непрофесійним клієнтом / Професійним клієнтом / Прийнятним 

контрагентом (обирається необхідне) у відповідності до документів, інформації, відомостей, які 

стосуються Продавця, що надані були для визначення відповідності та доречності при укладанні 

Генерального договору. Враховуючи погодження Продавця, про прийняття на свій ризик рішення 

працювати з ФІ, що є непридатними для Продавця, Інвестиційна фірма попереджає, що дані ФІ є 

ризикованими для Продавця з огляду на його знання та/або досвід, фінансові можливості, та/або потреби 

та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Продавцем рішення. 

4.12. Підписанням Договору Продавець підтверджує, що попередньо ознайомився з Інформацією для 

Клієнта, розміщеною на власному офіційному вебсайті (сайті) Інвестиційної фірми, із законодавством, 

що регламентує діяльність на ринках капіталу, з інформацією щодо ФІ та здійснення операцій з ними, з 

можливими ризиками, що можуть виникнути в процесі здійснення інвестування в такі ФІ, а також що 

операції не здійснюються в інтересах відповідних осіб за особистими угодами.  

 

5. ПІДПИСИ СТОРІН  

ВІД ПОКУПЦЯ: ВІД ПРОДАВЦЯ: 

  

_________________/_________________ П.І.Б. _________________/_________________ П.І.Б. 

Посада, підпис, м.п.1, П.І.Б.                  Посада (для юридичної особи), підпис, м.п.1 (у 

разі наявності), П.І.Б.             

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 відбиток печатки (у разі наявності) проставляється, якщо цей Договір підписується у паперовому вигляді  



Примірна форма Додаткового договору з купівлі-продажу фінансових інструментів  

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг 

 

Ця Примірна форма Додаткового договору з купівлі-продажу фінансових інструментів до 

Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Примірна форма договору) 

застосовується при укладені на поза організованому ринку вказаного договору між АТ «Укрексімбанк» 

як продавцем та фізичною або юридичною особою (резидентом, нерезидентом) як покупцем при 

проведенні розрахунків без дотримання принципу «поставка проти оплати». Текст Примірної 

форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при укладенні 

вказаного договору повністю видаляється. 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ № _____________ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ 

ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

ВІД __.__.____ №________ 

 

 

м. _____                                                                    «____» ________20___ року 

 

ПРОДАВЕЦЬ: юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство 

«Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), як інвестиційна фірма (далі 

-Продавець або Інвестиційна фірма), ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, діє згідно з 

Ліцензією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної 

діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську 

діяльність, серії АЕ № 294529, яка видана 21.10.2014 строк дії необмежений, в особі 

________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого 

представника Продавця), який(-а) діє на підставі ___________________________________________ 

(назва та реквізити документу/-ів, на підставі якого/-их діє представник, який підписує цей Договір від 

імені Продавця), з однієї Сторони,  та  

ПОКУПЕЦЬ:  

фізична особа – ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), 

_________________ (вказується серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що 

посвідчує особу), дата та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платників 

податків (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається)), що зареєстрований(-а) за 

адресою: ________________________ (поштовий індекс, ____) та фактично проживає за адресою: 

________________________ (поштовий індекс, ____), з іншої Сторони,  

АБО 

юридична особа - _______________________ (вказується повне найменування) (___________ 

(вказується скорочене найменування – у разі наявності)), ідентифікаційний код юридичної особи 

_________ (або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або 

реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичної 

особи-нерезидента), місцезнаходження________________, діє згідно з Ліцензією 

______________________ (вказується, у разі наявності такої ліцензії, орган, який видав ліцензію, вид 

професійної діяльності, на здійснення якої видана ліцензія, серія, номер, дата видачі ліцензії та/або 

дата і номер рішення про видачу ліцензії, строк її дії. У разі, якщо діяльність Покупця не передбачає 

отримання ліцензії, зазначений текст щодо ліцензії видаляється при укладенні вказаного Договору), в 

особі ________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

уповноваженого представника Покупця), який(-а) діє на підставі _______________________________ 

(назва та реквізити документу/-ів, на підставі якого/-их діє представник, який підписує вказаний 

Договір від імені Покупця), з іншої Сторони, 

надалі за текстом разом  - «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Додатковий договір з 

купівлі-продажу фінансових інструментів (далі – «Договір») до Генерального договору про надання 

інвестиційних послуг від __.__._____ № _________ (далі – «Генеральний договір») про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА СУМА ДОГОВОРУ 



1.2. На умовах, передбачених цим Договором, Продавець продає (передає у власність Покупця), а 

Покупець купує (приймає у власність від Продавця та оплачує) (надалі за текстом – «Інвестиційна 

послуга») нижчезазначені фінансові інструменти (надалі за текстом – «ФІ»): 

1.1.1. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:  

1.1.2. Найменування емітента ФІ:  

1.1.3. Ідентифікаційний код емітента ФІ:  

1.1.4. Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (ISIN):  

1.1.5. Серія ФІ (за наявності):  

1.1.6. Форма випуску ФІ:  

1.1.7. Форма існування ФІ:  

1.1.8. Дата погашення ФІ:  

1.1.9. Номінальна вартість одного ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.10. Загальна кількість ФІ, штук  

1.1.11. Загальна номінальна вартість ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.12. Ціна одного ФІ (у валюті номіналу)  

1.1.13. Загальна вартість ФІ (сума Договору) (у валюті 

номіналу) 

 

1.1.14. Загальна вартість ФІ (сума Договору) (еквівалент у 

національній валюті України, гривні) (вказується у 

разі купівлі-продажу ФІ, номінованих у іноземній 

валюті, розрахунки за якими здійснюються у гривні) 

 

 

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Купівля-продаж ФІ за цим Договором здійснюється поза організованим ринком. Розрахунки за 

Договором проводяться без дотримання принципу «поставка ФІ проти оплати» (без застосування 

вимог, встановлених ч.1 ст.20 Закону України «Про депозитарну систему України»), в порядку та 

строки, визначені цим Договором, та відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.2.  Покупець зобов’язаний не пізніше «__» __________ 20__ року: 

2.2.1. перерахувати грошові кошти у розмірі Загальної вартості ФІ, вказаній у підпункті 1.1.13. пункту 

1.1. цього Договору (вказується у разі купівлі-продажу ФІ, розрахунки за якими здійснюються у валюті 

номіналу ФІ) або у підпункті 1.1.14. пункту 1.1. цього Договору (вказується у разі купівлі-продажу ФІ, 

номінованих в іноземній валюті, розрахунки за якими здійснюються у гривні) (обирається необхідне), на 

рахунок Продавця IBAN №UA _______________ (вказуються реквізити, найменування та 

ідентифікаційний код банку); 

2.2.2. надати депозитарній установі Покупця розпорядження, інші документи та виконати всі дії, 

необхідні для зарахування прав на ФІ у кількості, вказаній у підпункті 1.1.10. пункту 1.1. цього Договору, 

на рахунок у цінних паперах Покупця, вказаний у пункті 2.4. цього Договору.  

2.3. Продавець зобов’язаний не пізніше «__» __________ 20__ року, але в будь-якому випадку 

виключно після виконання Покупцем зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.1. пункту 2.2. цього 

Договору, надати депозитарній установі Продавця розпорядження, інші документи та виконати всі дії, 

необхідні для списання/переказу прав на ФІ у кількості, вказаній у підпункті 1.1.10. пункту 1.1. цього 

Договору, з рахунку у цінних паперах Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця за реквізитами, 

вказаними у пункті 2.4. цього Договору. 

2.4. Купівля-продаж ФІ за цим Договором здійснюється за визначеними нижче реквізитами Сторін: 

ПРОДАВЦЯ РЕКВІЗИТИ: ПОКУПЦЯ 

АТ «Укрексімбанк» 
скорочене або повне найменування / П.І.Б. 

власника рахунку у цінних паперах 
 

00032112 
ідентифікаційний код власника рахунку у цінних 

паперах 
 

 найменування депозитарію  

 найменування депозитарної установи  

 
депозитарний код рахунку власника в 

депозитарній установі 
 



 
код МДО депозитарної установи, в якій відкрито 

рахунок у цінних паперах 
 

 номер рахунку власника за стандартом IBAN  

2.5. Право власності на ФІ за цим Договором переходить від Продавця до Покупця з моменту 

зарахування прав на ФІ на рахунок у цінних паперах Покупця, вказаний у пункті 2.4. цього Договору, 

що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах Покупця в депозитарній установі 

Покупця. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

3.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань, зазначених у підпункті 

2.2.1. пункту 2.2. цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України (далі – НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. 

3.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Продавцем з його вини зобов’язань, вказаних 

у пункті 2.3. цього Договору, Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції у розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються такі штрафні санкції, від вартості непереказаних 

прав на ФІ на рахунок у цінних паперах Покупця за кожний день прострочення виконання зобов’язань. 

3.4. Сплата Стороною штрафних санкцій (пені) не звільняє її від виконання обов’язків за цим Договором 

та від обов’язку щодо відшкодування іншій Стороні у повному обсязі збитків, завданих невиконанням 

та/або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором. Збитки підлягають стягненню понад 

штрафні санкції (пеню). 

3.5. Штрафні санкції (пеня) за цим Договором нараховуються з дня, наступного за останнім днем, у який 

зобов’язання має бути виконане, до дня фактичного виконання відповідного зобов’язання. 

4.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Цей Договір складений у письмовій формі українською мовою у вигляді паперового документа у 2 

(двох) оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову 

юридичну силу для обох Сторін. (формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у 

вигляді паперового документа) або Цей Договір складений у письмовій формі українською мовою у 

вигляді електронного документа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та 

електронний документообіг, і має юридичну силу для обох Сторін. (формулювання застосовується, 

якщо цей Договір укладається у вигляді електронного документа) 

4.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженим представником Продавця та 

Покупцем/уповноваженим представником Покупця (обирається необхідне) (зі скріпленням відбитками 

печаток (за наявності) Сторін) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 

Договором. (формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді паперового 

документа) або Цей Договір набуває чинності після накладення на нього кваліфікованих електронних 

підписів уповноваженим представником Продавця та Покупцем/уповноваженим представником 

Покупця (обирається необхідне) (з дати накладення кваліфікованого електронного підпису останньою 

із Сторін) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. (формулювання 

застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді електронного документа) 

4.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів до 

Договору, з обов’язковим посиланням на цей Договір. Додатки та додаткові договори до Договору, 

оформлені в письмовій формі, та підписані уповноваженим представником Продавця та 

Покупцем/уповноваженим представником Покупця у паперовому вигляді (зі скріпленням підписів 

відбитками печаток (за наявності) Сторін) або шляхом накладення кваліфікованих електронних 

підписів у електронному вигляді, є невід’ємними частинами Договору. 

4.4. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або в інших випадках та у порядку, 

визначених цим Договором та чинним законодавством України. 

4.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, 

оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких 

положень. 

4.6. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають 

на їх зміст і тлумачення. 



4.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб 

допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною. 

4.8. У разі зміни найменування, місцезнаходження/адреси реєстрації або реквізитів будь-якої Сторони, 

така Сторона повинна не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати настання таких змін повідомити про це 

іншу Сторону. 

4.9. Цей Договір є невід’ємною частиною Генерального договору. Умови Генерального договору 

застосовуються до цього Договору в частині, що не суперечить умовам цього Договору. 

4.10. За цим Договором Інвестиційна послуга щодо ФІ, вказаних у пункті 1.1. цього Договору, 

визначається відповідною та доречною (придатною) для Покупця та Інвестиційна фірма визнає Покупця 

Непрофесійним клієнтом / Професійним клієнтом / Прийнятним контрагентом (обирається необхідне) 

у відповідності до документів, інформації, відомостей, які стосуються Покупця, що надані були для 

визначення відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. або За цим Договором 

Інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною (не придатною) та Інвестиційна фірма 

визнає Покупця Непрофесійним клієнтом / Професійним клієнтом / Прийнятним контрагентом 

(обирається необхідне) у відповідності до документів, інформації, відомостей, які стосуються Покупця, 

що надані були для визначення відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. 

Враховуючи погодження Покупця, про прийняття на свій ризик рішення працювати з ФІ, що є 

непридатними для Покупця, Інвестиційна фірма попереджає, що дані ФІ є ризикованими для Покупця з 

огляду на його знання та/або досвід, фінансові можливості, та/або потреби та знімає з себе будь-яку 

відповідальність за прийняте Покупцем рішення. 

4.11. Підписанням Договору Покупець підтверджує, що попередньо ознайомився з Інформацією для 

Клієнта, розміщеною на власному офіційному вебсайті (сайті) Інвестиційної фірми, із законодавством, 

що регламентує діяльність на ринках капіталу, з інформацією щодо ФІ та здійснення операцій з ними, з 

можливими ризиками, що можуть виникнути в процесі здійснення інвестування в такі ФІ, а також що 

операції не здійснюються в інтересах відповідних осіб за особистими угодами.  

4.12. Підписанням Договору Покупець розуміє, що Продавець не буде періодично здійснювати 

оцінювання на відповідність та доречність (на придатність) отриманих Покупцем ФІ згідно з пунктом 

1.1. цього Договору. 

 

5. ПІДПИСИ СТОРІН  

ВІД ПРОДАВЦЯ ВІД ПОКУПЦЯ 

  

_________________/_________________ П.І.Б. _________________/_________________ П.І.Б. 

Посада, підпис, м.п.2, П.І.Б. Посада (для юридичної особи), підпис, м.п.2(у разі 

наявності), П.І.Б.          

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 відбиток печатки (у разі її наявності) проставляється якщо Договір підписується у вигляді паперового 

документа 



Примірна форма Додаткового договору РЕПО фінансових інструментів до  

Генерального договору про надання інвестиційних послуг   

 

Ця Примірна форма Додаткового договору РЕПО до Генерального договору про надання 

інвестиційних послуг (далі – Примірна форма договору) застосовується при укладені на поза 

організованому ринку вказаного договору РЕПО фінансових інструментів між АТ «Укрексімбанк» та 

юридичною особою. Текст Примірної форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить 

пояснюючий характер і при укладенні договору РЕПО фінансових інструментів повністю видаляється.  

 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР РЕПО ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ № _____________ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 ВІД ___.___.___ № ______  

 

 

м._______,                                           «__» _______ 20___ року 

 

_______________ (вказується повне найменування) (___________ (вказується скорочене 

найменування – у разі наявності)) (надалі – ______________ або «Продавець» за першою частиною  

операції РЕПО, «Покупець» за другою частиною операції РЕПО), що є юридичною особою, має 

ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 

інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серії ___ №______, видану Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку __.__.20__ р., строк дії ліцензії - __________ (інформація про 

ліцензію вказується, якщо Договір укладається професійним учасником ринків капіталу), в особі 

_________________________(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника 

Продавця за першою частиною  операції РЕПО, Покупця за другою частиною операції РЕПО), який(-а) 

діє на підставі ___________________________________________ (назва та реквізити документу/-ів, на 

підставі якого/-их діє представник, який підписує цей Договір від імені Продавця за першою частиною  

операції РЕПО, Покупця за другою частиною операції РЕПО), з однієї сторони, та 

___________________ (вказується повне найменування) (___________ (вказується скорочене 

найменування – у разі наявності)) (надалі – ______________ або «Покупець» за першою частиною 

операції РЕПО, «Продавець» за другою частиною операції РЕПО), що є юридичною особою, має 

ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 

інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серії __ № __________, видану Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку ___.___.20____, строк дії ліцензії - ___________ 

(інформація про ліцензію вказується, якщо Договір укладається професійним учасником ринків 

капіталу), в особі ________________________________________________________(посада, прізвище, 

ім’я, по батькові уповноваженого представника Покупця за першою частиною  операції РЕПО, 

Продавця за другою частиною операції РЕПО), який(-а) діє на підставі 

___________________________________________ (назва та реквізити документу/-ів, на підставі 

якого/-их діє представник, який підписує цей Договір від імені Покупця за першою частиною  операції 

РЕПО, Продавця за другою частиною операції РЕПО), з іншої сторони,  

разом надалі – «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Додатковий договір РЕПО 

фінансових інструментів (надалі – «Договір») до Генерального договору про надання інвестиційних 

послуг від __.___.____ № _________ (далі – «Генеральний договір») про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 1.1. Предметом Договору є здійснення ______________ у власних інтересах продажу, а 

______________у власних інтересах – купівлі фінансових інструментів, зазначених в пункті 1.2 цього 

Договору (надалі – «перша частина операцій РЕПО»), із зобов'язанням ___________ зворотного продажу 

і зобов’язанням ______________ зворотної купівлі вказаних фінансових інструментів (надалі – «друга 

частина операцій РЕПО») через визначений Сторонами строк на визначених Договором умовах. 

 1.2. Продавець зобов’язаний передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язаний прийняти 

і оплатити в порядку та на умовах, визначених Договором, наступні фінансові інструменти (надалі за 

текстом – «ФІ») 

         (перша частина операції РЕПО): 

1.2.1. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:  



1.2.2. Форма випуску ФІ:  

1.2.3. Форма існування ФІ:  

1.2.4. Найменування емітента:  

1.2.5. Ідентифікаційний код емітента ФІ:  

1.2.6. Серія ФІ:  

1.2.7. Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ:  

1.2.8. Номінальна вартість одного ФІ:  

1.2.9. Ціна одного ФІ:  

1.2.10 Кількість ФІ:  

1.2.11. Загальна ціна ФІ (сума Договору):  

 

1.3. За умови повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за першою частиною операції 

РЕПО та переходу до Покупця права власності на ФІ, ____________ зобов’язується здійснити зворотній 

продаж ФІ ___________, а _______________ зобов’язується прийняти і оплатити ФІ в порядку та на 

умовах, визначених Договором (друга частина операції РЕПО) наступні  фінансові інструменти: 

        (друга частина операції РЕПО): 

1.2.12. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:  

1.2.13. Форма випуску ФІ  

1.2.14. Форма існування ФІ:  

1.2.15. Найменування емітента:  

1.2.16. Ідентифікаційний код емітента ФІ:  

1.2.17. Серія ФІ:  

1.2.18. Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ:  

1.2.19. Номінальна вартість одного ФІ:  

1.2.20. Ціна одного ФІ:  

1.2.21 Кількість ФІ:  

1.2.22. Загальна ціна ФІ (сума Договору):  

 

1.3.1. За першою частиною операції РЕПО ціна одного ФІ становить _____________________ 

(________________), загальна ціна ФІ (сума Договору) становить 

___________________(______________________). 

1.3.2. За другою частиною операції РЕПО ціна одного ФІ становить ________________ 

(_________________), загальна ціна ФІ (сума Договору) становить _______________ 

(________________________). 

1.4. Право власності АТ «Укрексімбанк» на ФІ підтверджується випискою з рахунку в цінних 

паперах №_________________, наданою депозитарною установою _______________(код МДО – 

____________). 

1.5. Право власності _____________________ на ФІ підтверджується випискою з рахунку в 

цінних паперах №_________________, наданою депозитарною установою _______________(код МДО – 

____________). 

 

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕКАЗУ ТА ОПЛАТИ ФІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. За першою частиною операції РЕПО розрахунки між Сторонами проводяться без дотримання 

принципу «поставка цінних паперів проти оплати» (без застосування вимог, встановлених ч.1 ст. 20 

Закону України «Про депозитарну систему України»): 

 2.1.1. Продавець зобов’язується не пізніше «__» ____ 20__ року надати депозитарній установі 

розпорядження, інші документи та виконати всі дії, необхідні для списання/переказу прав на ФІ за цим 

Договором з рахунку у цінних паперах Продавця, відкритого в депозитарній установі _______________, 

код МДО ________, на рахунок у цінних паперах Покупця №_____________ в депозитарній установі 

____________, код МДО ________________. 

2.1.2. Покупець, за умови надходження ФІ на його рахунок в цінних паперах, зобов’язується не 

пізніше «___» _______ 20__ року перерахувати кошти у сумі, вказаній у підпункті 1.2.11 пункту 1.2 

цього Договору, на рахунок Продавця _____________ № _____________, в ________________, SWIFT 

____________. Покупець зобов’язується забезпечити здійснення необхідних дій для зарахування прав на 

ФІ на свій рахунок в цінних паперах. 



2.2. За другою частиною операції РЕПО розрахунки між Сторонами проводяться без дотримання 

принципу «поставка цінних паперів проти оплати» (без застосування вимог, встановлених ч.1 ст. 20 

Закону України «Про депозитарну систему України»): 

2.2.1. Продавець, за умови надходження від Покупця коштів на рахунок Продавця за ФІ у сумі, 

вказаній у підпункті 1.2.22 пункту 1.2 цього Договору, зобов’язується не пізніше «__» _______ 20___ 

року надати депозитарній установі розпорядження, інші документи та виконати всі дії, необхідні для 

здійснення списання/переказу прав на ФІ з рахунку у цінних паперах Продавця № ____________ в 

депозитарній установі _____________ на рахунок у цінних паперах Покупця, відкритого в депозитарній 

установі ____________ (код МДО _______), за наступними реквізитами: №____________. 

2.2.2. Покупець, за умови надходження ФІ на його рахунок в цінних паперах, зобов’язується не 

пізніше «__» _____ 20___ року перерахувати кошти у сумі, вказаній у підпункті 1.2.22 пункту 1.2 цього 

Договору, на рахунок Продавця ____________ №_______, в  _____________, SWIFT _____________, а 

також забезпечити здійснення необхідних дій для зарахування прав на ФІ на свій рахунок в цінних 

паперах. 

2.3. Право власності на ФІ відповідно до умов пунктів 1.2 та 1.3 Договору переходить до Покупця 

з моменту зарахування прав на ФІ на його рахунок в цінних паперах в депозитарній установі. 

Перереєстрація прав власності на ФІ здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

2.4. Якщо Сторона, яка зобов’язана здійснити переказ ФІ відповідно до умов Договору, списала 

для зарахування на рахунок в цінних паперах відповідної особи меншу кількість ФІ ніж передбачена 

Договором, інша Сторона має право на свій вибір: прийняти їх, зарахувавши на свій рахунок в цінних 

паперах, та вимагати передання кількості ФІ, яких не вистачає, або розірвати Договір в порядку, 

встановленому пунктом 3.5 Договору. 

2.5. У випадку невиконання або неналежного виконання однією Стороною зобов’язань за 

Договором інша Сторона має право: зупинити виконання зустрічного зобов’язання за Договором 

повністю або в частині та/або розірвати Договір (вимагати розірвання Договору) в порядку, 

встановленому пунктом 3.5 Договору. Сторона має право відмовитись від виконання Договору повністю 

або в частині також у випадку настання обставин, передбачених пунктом 3.4 Договору. 

2.6. У разі, якщо одна Сторона понесе витрати у зв’язку з неналежним виконанням іншою 

Стороною своїх зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язуються компенсувати іншій Стороні 

всі документально підтверджені обґрунтовані витрати іншої Сторони (незалежно від їх розміру), які така 

Сторона понесе під час та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але 

не виключно: права на захист. Зазначене стосується всіх не заборонених законом шляхів захисту 

Покупцем своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення 

заборгованості в судовому порядку з Продавця. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 3.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно із Договором та 

чинним законодавством України. 

 3.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем (____________) зобов’язань, 

вказаних у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу 

за кожен день прострочення, але не більш 10 % від суми простроченого платежу. 

 У випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем (_____________) зобов’язань, 

вказаних у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу 

за кожен день прострочення, але не більш 10 % від суми простроченого платежу. 

 3.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Продавцем (___________) зобов’язань, 

вказаних у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 Договору, Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день невиконання/неналежного виконання вказаних 

зобов’язань, від вартості непереказаних Продавцем ФІ за кожен день прострочення, але не більш 10 % 

від вартості непереказаних Продавцем ФІ.  

У випадку невиконання або неналежного виконання Продавцем (_______________) зобов’язань, 

вказаних у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 Договору, Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день невиконання/неналежного виконання вказаних 

зобов’язань, від вартості непереказаних Продавцем ФІ за кожен день прострочення, але не більш 10 % 

від вартості непереказаних Продавцем ФІ. 

 3.4. У зв’язку із здійсненням Національним банком України державного регулювання діяльності 



банків з метою стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів, в тому 

числі, але не виключно шляхом уживання заходів щодо упередження кризових явищ у банківській 

системі, забезпечення стабільної роботи, платоспроможності та життєздатності банків в умовах кризи, 

Сторона не несе відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань 

за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин 

(випадків), що перебувають поза контролем Сторони і роблять неможливим виконання зобов’язань, 

передбачених Договором: при прийнятті Національним банком України/іншими органами державної 

влади рішень щодо банківської діяльності, приватизації, обігу ФІ (які змінюють умови обігу ФІ та/або 

грошового обігу, які встановлять будь-яке обмеження/заборону/мораторій щодо здійснення Стороною 

активних операцій), анулювання або призупинення дії ліцензії Сторони, або банків, або учасників  

депозитарної системи України, які здійснюють відповідні дії, пов’язані з виконанням Договору. 

3.5. Розірвання Договору у випадках, передбачених пунктами 2.4 та 2.5 Договору, здійснюється 

в наступному порядку: 

3.5.1. З моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за першою частиною операції РЕПО 

розірвання Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань 

за другою частиною операції РЕПО, здійснюється іншою Стороною в односторонньому порядку і не 

потребує укладання додаткового договору. Сторона направляє письмове повідомлення про розірвання 

Договору Стороні, що порушила зобов’язання, яка протягом 3 (трьох) банківських днів від дати 

отримання вищевказаного повідомлення зобов’язана сплатити неустойку в розмірі 10 (десять) відсотків 

від суми вартості непереказаних ФІ. Сплата неустойки не звільняє Сторону від обов’язку сплатити 

пеню/штрафні санкції, передбачені Договором. Договір вважається розірваним в день отримання 

Стороною, що порушила зобов’язання, повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору. Сторони 

мають право вимагати повернення того, що було виконано ними за другою частиною операції РЕПО до 

моменту розірвання Договору. 

Якщо на день розірвання Договору у Сторін існуватимуть невиконані зобов'язання, вони можуть 

бути припинені зарахуванням зустрічних вимог згідно чинного законодавства України. Зарахування 

зустрічних вимог здійснюється за заявою однієї із Сторін, направленою іншій Стороні, і не потребує 

укладення будь-яких договорів, будь-якого погодження тощо з боку іншої Сторони. Зазначена заява має 

бути складена в письмовій формі та містити опис та розмір вимог, що зараховуються. Вимоги є 

зарахованими, а відповідні зобов’язання у зазначеному розмірі – припиненими з моменту отримання 

Стороною вказаної заяви. 

3.5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за першою 

частиною операції РЕПО, розірвання Договору здійснюється за вимогою іншої Сторони. Вимога про 

розірвання Договору складається в письмовій формі та направляється Стороні, що порушила 

зобов’язання, яка протягом 3 (трьох) банківських днів від дати отримання вказаного повідомлення 

зобов’язана сплатити неустойку в розмірі 10 (десять) відсотків від суми простроченого платежу/вартості 

непереказаних ФІ. Сплата неустойки не звільняє Сторону від обов’язку сплатити пеню/штрафні санкції, 

передбачені Договором. Розірвання Договору здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України: за згодою Сторін або за рішенням суду. Договір вважається розірваним за 

згодою Сторін в день, визначений відповідним додатковим договором (про розірвання Договору). 

Сторони мають право вимагати повернення того, що було виконано ними за першою частиною операції 

РЕПО до моменту розірвання Договору. 

3.6. Сплата Стороною штрафних санкцій (пені) не звільняє її від виконання обов’язків за цим 

Договором та від обов’язку щодо відшкодування іншій Стороні у повному обсязі збитків, завданих 

невиконанням та/або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором. Збитки підлягають 

стягненню понад штрафні санкції (пеню). Штрафні санкції (пеня) за цим Договором нараховуються з 

дня, наступного за останнім днем, у який зобов’язання має бути виконане, до дня фактичного виконання 

відповідного зобов’язання. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками 

Сторін (зі скріпленням підписів відбитками печаток (за наявності) Сторін) і діє до повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. (формулювання застосовується, якщо цей Договір 

укладається у паперовому вигляді) або Цей Договір набуває чинності після накладення на нього 

кваліфікованих електронних підписів уповноваженими представниками Сторін (з дати накладення 

кваліфікованого електронного підпису останньою із Сторін) і діє до повного виконання Сторонами своїх 



зобов’язань за цим Договором. (формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді 

електронного документа) 

4.2. Цей Договір укладається поза організованим ринком. 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Договір складений українською мовою у вигляді паперового документа у 4 (чотирьох) 

оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони та по одному для депозитарної 

установи кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу для всіх Сторін. (формулювання 

застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді паперового документа) або Цей Договір 

складений українською мовою у вигляді електронного документа та має юридичну силу для всіх Сторін. 

(формулювання застосовується, якщо цей Договір укладається у вигляді електронного документа) 

5.2. Зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів до нього. Додатки та 

додаткові договори до Договору, оформлені в письмовій формі, та підписані уповноваженими 

представниками Сторін власноручними підписами у паперовому вигляді (зі скріпленням підписів 

відбитками печаток (за наявності) Сторін) або шляхом накладення кваліфікованих електронних 

підписів у електронному вигляді, є невід’ємними частинами Договору. 

5.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до 

третіх осіб допускається виключно за письмової згоди іншої Сторони. 

5.4. Договір укладено в порядку провадження (_________) професійної діяльності на ринках 

капіталу з торгівлі фінансовими інструментами та згідно вимог нормативно-правового акту 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким врегульовані правила (умови) 

здійснення певних видів професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими 

інструментами. На підставі Договору виникають виключно зобов’язання щодо здійснення Сторонами 

купівлі-продажу ФІ (в тому числі, щодо здійснення зворотного продажу і зворотної купівлі ФІ через 

визначений строк). Договір не передбачає здійснення кредитної операції жодною із Сторін. 

5.5. Якщо у професійного учасника ринків капіталу, за участю (посередництвом) якого укладено 

Договір, буде анульована ліцензія на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках 

капіталу, будь-яка із Сторін має право укласти з іншим професійним учасником ринків капіталу договір, 

необхідний для вчинення цим професійним учасником ринків капіталу дій щодо внесення змін до 

Договору або розірвання Договору. 

5.6. Покупець має статус платника податку ____________________________. 

5.7. Продавець має статус платника  податку _____________________________. 

5.8. У разі зміни найменування, місцезнаходження/адреси реєстрації або реквізитів будь-якої 

Сторони, така Сторона повинна не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати настання таких змін 

повідомити про це іншу Сторону. 

5.9. Цей Договір є невід’ємною частиною Генерального договору. Умови Генерального договору 

застосовуються до цього Договору в частині, що не суперечить умовам цього Договору. 

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Від Покупця за першою частиною операції 

РЕПО/Продавця за другою частиною операції 

РЕПО: 

 

Від Продавця за першою частиною операції РЕПО/ 

Покупця за другою частиною операції РЕПО): 

_______________ 

 

Місцезнаходження: _______________ 

Поштова адреса: _______________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ 

Банківські реквізити:  

SWIFT _________ 

Рахунок №________, в  _____________, SWIFT 

___________ 

Рахунок в цінних паперах № ___________ в 

Депозитарній установі ___________,  

код МДО __________ 

Засоби зв’язку: 

Телефон: +___________ 

 

Місцезнаходження: ______________ 

Поштова адреса: _____________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____________ 

Банківські реквізити:  

SWIFT ____________ 

Рахунок №_______, в  ___________, SWIFT 

____________ 

Рахунок в цінних паперах № _______________в 

Депозитарній установі ____________,  

код МДО __________________ 

Засоби зв’язку: 

Телефон: +____________ 

 

_________/_________________/_________________ _________/_________________/_________________ 



   Посада                           м.п.3, підпис                 П.І.Б. Посада                         м.п.3, підпис                 П.І.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3 відбиток печатки (у разі його наявності) проставляється, якщо цей Договір підписується у паперовому вигляді 


