
  

 

ЗАЯВА 

НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЩО НАДАЄ ЗАЯВУ: 

1.1 
Прізвище, ім’я, по-батькові фіз. особи 

ТОВ «Лідер» 
Повне найменування  

1.2 
Ідентифікаційний номер платника податків 

12345678 
ЄДРПОУ (для ІСІ додатково ЄДРІСІ) 

1.3 
Вид, серія та № паспорту або іншого 
документу що посвідчує особу, ким та коли 
виданий документ (для фізичних осіб) 

- 

1.4 

Інформація про особу уповноважену на 
відкриття рахунку у цінних паперах  Директор товариства Сидорчук Іван Петрович 

Інформація про керуючого рахунком 
 

2. ДАНОЮ ЗАЯВОЮ ПРОШУ ВІДКРИТИ НАСТУПНИЙ ТИП РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ: 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ  

(Обрати один необхідний тип особи)  

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ НЕРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ  
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ Х 
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ НЕРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ  
ІНШИЙ ТИП_______________________________________________  
 

3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ  ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ *: 
 

1 Анкета-опитувальник рахунку у цінних паперах від  “ 01 ” грудня  2019 р.  
2 Картка зі зразком (ами) підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку у цінних паперах  

3 Заява про приєднання до умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах  

4 Копії паспортних даних розпорядника рахунком, завірені власником власноруч   

5 Копії документа розпорядника рахунком, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків (ІНПП), завірена власником власноруч 

 

6 Нотаріальна копія зареєстрованого установчого документа  

7 Наказ про призначення №1 від 30.10.2015 р.  

8 Протокол про призначення директора №1 від 30.10.2015 р.  

9 Довіреність №2 від 31.11.2019 р.  

10 Лист щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок  

11 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

*- внести до таблиці інформацію про документи, зазначаючи їх назву та інші суттєві реквізити. 
 
Зобов’язуюсь протягом у строк передбачений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах повідомляти про 
всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунку в ЦП. 
За умови надання повноважень на здійснення від мого імені певних дій іншій особі або в разі призначення керуючого 
рахунком зобов’язуюсь додатково надати всі необхідні документи для його ідентифікації відповідно до вимог чинного 
законодавства.  
Підтверджую (ємо), ознайомлення до моменту укладання договору з інформацією, зазначеною у частині другій статті 
12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 

 

Дата заповнення заяви 
 

“ 01 ”  грудня  2019 р. 

Підпис та ПІБ особи що надає заяву 
______________________     _ Сидорчук Іван Петрович ___ 

            (підпис)                                             ( ПІБ. ) 

 

РЕКВІЗИТИ, ЩО ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ: 

Вхідний реєстраційний номер  Дата отримання заяви  

Реєстраційний номер 
операції  

 
Дата проведення операції 

(відкриття рахунку) 

  

Депозитарний код рахунку у цінних паперах  

Оператор Контролер  

_______________ _________________ _________________      _________________ 

                   підпис                     П.І.Б.                    підпис                     П.І.Б. 
 


