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Типова форма Заяви про згоду на приєднання  

до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  у цілому 

Нова редакція 

 

Умови Типової форми Заяви про згоду на приєднання до договору про обслуговування 

рахунку в цінних паперах у цілому (далі - Типова форма заяви) застосовуються з 

урахуванням пояснень, що виділені курсивом синього кольору, по тексту Типової форми 

заяви.  

Текст Типової форми заяви, що виділений курсивом чорного кольору, застосовується 

відповідно до приміток в дужках, що виділені курсивом синього кольору. 

Текст Типової форми заяви, що виділений курсивом синього кольору, носить 

пояснюючий характер і при підписанні Заяви  про згоду на приєднання до договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах у цілому (далі - Заява) повністю видаляється.  

Текст Типової форми заяви, що виділений курсивом (з підкресленням) чорного кольору, 

щодо скріплення Заяви печаткою депонента на момент підписання такої Заяви 

Депонентом, вилучається з тексту Типової форми заяви у разі, коли вимогами чинного 

законодавства України та установчими документами Депонента не передбачено 

обов’язковості  використання  таким Депонентом у своїй діяльності печатки, про що 

зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах.   

 

Заява про згоду на приєднання до договору  

про обслуговування рахунку в цінних паперах у цілому 

 

м._________            «____»________20___ р. 

 
Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса: 

________________________________________________________________________________ 
Для фізичної особи –  прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів у разі наявності), паспортні дані; 

Для юридичної особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента); 

 Для КІФ – повне найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код  за ЄДРІСІ фонду та  повне найменування, 

код за ЄДРПОУ, серія, номер та дата видачі ліцензії  компанії з управління активами цього фонду; 

Для ПІФ - повне найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер та дата видачі ліцензії компанії з управління 

активами фонду, повне найменування ПІФ, реєстраційний код  за ЄДРІСІ; 

Для нотаріуса зазначається:  слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне), прізвище, ім’я, по 

батькові нотаріуса, назва нотаріального округу, дані свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю. 

 (далі - Депонент), в особі ________________________________________________________,  
Для осіб, які діють від імені Депонента - зазначається: посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи. 

який(яка) діє на підставі __________________________________________________________, 
Назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цю Заяву від імені 

Депонента 
 
Для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення: 

_______________________________________________________________________________,   
Зазначається повне найменування юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення   



  

 

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє _________________________(далі - Засновник): 
Для фізичної особи - резидента зазначається:  прізвище, ім’я, по батькові,  паспортні дані. 

Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), 

паспортні дані. 

Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код. 

Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер реєстрації юридичної 

особи в країні її місцезнаходження. 

 

в особі_________________________________________________________________________,  
П.І.Б. уповноваженої особи Засновника 

(далі - Депонент), який/яка (обрати необхідне) діє на підставі __________________________, 
Назва та реквізити документу(ів), що підтверджує(ють) повноваження уповноваженої  особи Засновника, яка 

підписує цю Заяву від імені Депонента 
 

цим Депонент дає згоду на укладення запропонованого публічним акціонерним товариством 

«Державний експортно-імпортний банк України», ідентифікаційний код 00032112 (далі - 

Депозитарна установа) договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - 

Договір), типова форма якого затверджена наказом Депозитарної установи від __________ 

№______, і розміщена на офіційному веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет 

www.eximb.com, шляхом приєднання до Договору в цілому. 

Депозитарна установа зобов’язана інформувати Депонента про порядок припинення 

дії Договору, а також про всі зміни до Договору шляхом  розміщення відповідної інформації  

на офіційному веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.eximb.com протягом 

10 (десяти) робочих днів з дати набрання чинності  такою інформацією.  

З дати підпису Депонентом цієї Заяви про згоду на приєднання до договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах у цілому (далі - Заява) та прийняття її 

Депозитарною установою, Депонент та Депозитарна установа набувають прав та обов’язків 

за Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання/неналежне виконання. 

Підписавши цю Заяву, Депонент підтверджує: 

- що він ознайомився з умовами Договору, повністю розуміє зміст Договору, значення 

його термінів і всіх його умов, та згоден з ними; 

- вільне волевиявлення укласти Договір на умовах, визначених у типовій формі 

Договору, що розміщена на офіційному веб-сайті Депозитарної  установи у мережі Інтернет  

www.eximb.com. 

Ця Заява заповнюється та підписується Депонентом українською мовою, у 2 (двох) 

оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для 

Депонента та Депозитарної установи, та приймається Депозитарною установою, якщо в ній 

немає виправлень чи необумовлених зауважень. 
 

Реквізити Депонента: 

______________________________________________________________________________ 
Для фізичної особи (резидента) зазначається: прізвище, ім’я, по батькові. 

Для фізичної особи (нерезидента) зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності). 

Для юридичної особи (резидента/нерезидента), юридичної особи(резидента), яка знаходиться на стадії 

створення зазначається:  повне найменування. 

Для КІФ зазначається: повне найменування. 

Для  ПІФ зазначається: повне найменування компанії з управління активами  та повне найменування ПІФ.  

Для нотаріуса зазначається: слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне) та прізвище, ім’я, 

по батькові нотаріуса. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________________. 
Зазначається для фізичної особи (у разі наявності). 

Ідентифікаційний код: _______________. 
Зазначається для юридичної особи (резидента), КІФ, компанії з управління активами (якщо ПІФ).  

Код за ЄДРІСІ:____________________. 
Зазначається для   КІФ. 

Номер державної реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження:____________. 
Зазначається для юридичної особи (нерезидента). 

Відомості про компанію з управління активами: 

http://www.eximb.com/
http://www.eximb.com/
http://www.eximb.com/


  

 

повне найменування:___________________________________________________________; 

ідентифікаційний код : _________________________________________________________; 

ліцензія:______________________________________________________________________;  

Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензія, назва органу, який видав ліцензію. 

місцезнаходження:___________________. 
Зазначається для компанії з управління активами КІФ.  

Відомості про пайовий інвестиційний фонд: 

повне найменування: __________________________________________________________; 

код за ЄДРІСІ:________________________________________________________________. 
Зазначається для   ПІФ.  

 

Місцезнаходження:__________________.  
Зазначається для юридичної особи (резидента/ нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса, юридичної особи 

(резидента), яка знаходиться на стадії створення. 

Місце проживання:_______________________. 
Зазначається для фізичної особи (резидента, нерезидента). 

 

Банківські реквізити:  

поточний рахунок №________________, відкритий в _______________________, 
                                                                                                                 Вказується найменування банку. 

код банку  _________________________. 

 

Контактні особи фонду: ____________. 
Зазначається для КІФ. Вказується прізвище, ім’я, по батькові контактної особи. 

 

Телефон (____) ____________________. 

Факс (____) _______________________. 

Електронна адреса: _________________. 

Від Депонента: 

_____________________________________________________________________________ 
Якщо Договір укладається з Депонентом – юридичною особою, вказується посада особи, яка підписує 

Заяву. 

Якщо від імені Депонента – фізичної особи Заяву підписує уповноважена особа пишуться слова 

«Уповноважена особа».  

_____________________________________________________________________________ 
Підпис. Вказуються ініціали, прізвище  особи, яка підписує Заяву. 
На підставі ________________________. 
Вказується інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву. 

 
Місце печатки 

 

 

Заповнюється депозитарною установою - АТ «Укрексімбанк» : 

Прийняття (реєстрація) Заяви про згоду на приєднання  

до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  у цілому 

(далі - Заява) депозитарною установою 

 

П.І.Б. та підпис 

працівника 

депозитарної 

установи,  який 

прийняв 

(зареєстрував) 

Заяву:  
Реєстрація Заяви Номер Дата  

згідно з Журналом вхідної кореспонденції    
 

згідно з Журналом реєстрації договорів   
________________ 

 


