
УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ», 

 що укладається юридичними та фізичними особами   шляхом приєднання  
 

Ці Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах юридичних та фізичних осіб (далі – Умови 
договору) визначають порядок та умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код за ЄДРПОУ 32987822) (надалі – Депозитарна установа), що здійснює 
депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 
263270, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03 вересня 2013р., строк дії 
ліцензії з 12 жовтня 2013 р. необмежений, в особі Директора Каменської Марини Андріївни, послуг юридичним 
та фізичним особам (далі разом Сторони)  щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, права та 
обов‘язки, порядок розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від обслуговування 
та/або припинення надання послуг, а також інші особливості надання послуг.  

Ці Умови договору, Публічна пропозиція, Тарифи, Заява про приєднання разом зі всіма змінами, додатками 
та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних 
паперах, складають його зміст, мають обов‘язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх 
було викладено безпосередньо в тексті одного підписаного Сторонами документу.  

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах є укладеним і застосовується до відносин Сторін з Дати 
приєднання Депонента до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання 
Заяви про приєднання, яке здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно 
до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для 
відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та нормативних актів 
Депозитарної установи. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Анкета – анкета рахунку в цінних паперах, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної 
установи.  

Веб-сайт Депозитарної установи – офіційний сайт ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» в мережі Інтернет 
http://mt.academy.in.ua.  

Власники істотної участі (Депонента) – особи, що володіють прямо або опосередковано часткою у розмірі 10 
і більше відсотками статутного капіталу Депонента, акцій Депонента та/або інших корпоративних прав 
Депонента.  

Депонент – юридична/ фізична особа, яка уклала з Депозитарною установою Договір шляхом подачі Заяви 
про приєднання.  

Договір – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який складають Умови договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах в ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ», що укладається юридичними 
/фізичними особами   шляхом приєднання; Публічна пропозиція ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» на 
укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах; Тарифи; Заява про приєднання підписана 
Депонентом та прийнята Депозитарною установою; всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них. Всі  
документи, що в сукупності складають Договір, офіційно оприлюднюються на Веб-сайті Депозитарної установи.  
Заява про приєднання –  заява  за формою, розміщеною на  Веб-сайті  Депозитарної установи, яка  підписується 
Депонентом для укладення Договору шляхом приєднання.   
Картка  зразків  підписів  –  картка  зразків  підписів  та  відбитка  печатки,  що  складається  за  формою,  
визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи.  
Податковий статус – інформація щодо реєстрації Депонента, Власників істотної участі та Уповноважених осіб в 
якості платників податків відповідно до законодавства певної держави, про податковий номер, зокрема 
інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA, а також про застосовувану 
ставку податку на прибуток чи про використання спеціального податкового режиму.  
Публічна пропозиція – офіційна пропозиція невизначеному колу юридичних/фізичних осіб, розміщена на Веб-
сайті Депозитарної установи, про укладення Договору шляхом приєднання.  
Рахунок – рахунок у цінних паперах, що відкривається Депозитарною установою Депоненту для обліку 
належних Депоненту Цінних паперів та прав на Цінні папери.  
Робочий день – операційний день Депозитарної установи, протягом якого Депозитарна установа здійснює 
операції з депозитарної діяльності.  
Розпорядження  (Депонента)  –  документ,  форма  якого  затверджена  внутрішніми  документами  
Депозитарної установи та який містить вимогу до Депозитарної установи виконати одну чи декілька 
взаємопов’язаних депозитарних операцій.  



Розрахунковий період – розрахунковий період надання послуг за Договором, що становить 1 (один) 
календарний місяць.  
Тарифи – затверджені Депозитарною установою Тарифи на депозитарні послуги, що визначають перелік послуг 
з депозитарної діяльності та розмір комісійних винагород (плати) за них.   
Уповноважена особа – керуючий Рахунком або розпорядник Рахунком, призначений Депонентом у 
відповідності до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.  
Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що здійснюється Депозитарною установою як суб’єктом 
первинного фінансового  моніторингу  стосовно  виявлення  фінансових  операцій,  що  підлягають  фінансовому  
моніторингу, ідентифікації  учасників фінансових  операцій  та  встановлення  їх  Податкового  статусу,  а  також  
вивчення  їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог 
законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, у тому числі вимог FATCA.  
Цінні папери – цінні папери українських та іноземних емітентів, державні цінні папери та облігації місцевих 
позик, обіг яких дозволено у депозитарній системі України.  
FATCA  –  Закон  Сполучених Штатів  Америки  «Про  податкові  вимоги до іноземних  рахунків»  (Foreign  Account  
Tax Compliance  Act),  який  набув  чинності  01.07.2014  р.,  спрямований  на  запобігання  легалізації  злочинних  
доходів  та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, процедури щодо:  
-  проведення  ідентифікації  нових  та  існуючих  депонентів  з  метою  виявлення:  а)  Податкових  резидентів  
США, тобто депонентів та/або Власників істотної участі депонентів, які є юридичними особами, 
зареєстрованими в США, громадянами США чи фізичними особами, які мають постійне місце проживання на 
території США, або з інших підстав  зобов’язані  сплачувати  податки  відповідно  до  законодавства  США,  та  
надали  Депозитарній  установі заповнену  відповідно  до  вимог  Податкової  служби  США  (Internal  Revenue  
Service)  форму  W-9  із  зазначенням ідентифікаційного  номера  платника  податків  США  (TIN)  депонента  /  
Власника  істотної  участі  депонента;  б) депонентів, що здійснюють певні види діяльності (довірче управління 
фінансовими активами; залучення фінансових  
активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; послуги у сфері страхування; інвестиційна діяльність у 
фінансові активи; або є холдинговою компанією групи, до складу якої входять учасники, що здійснюють один із 
вищезазначених видів діяльності) та підлягають реєстрації в Податковій службі США (далі – FATCA-
ідентифікація);  
-  надання  звітності  до  Податкової  служби  США/іншого  уповноваженого  органу,  зокрема,  інформації  про 
депонентів-Податкових  резидентів  США,  їх  рахунки  та  операції  за  ними,  про  осіб,  які  не  надали  
необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо;  
-  розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США/іншого 
уповноваженого органу, осіб, що приймають участь в переказі цінних паперів на Рахунок або з Рахунку, а також 
в інших випадках, передбачених FATCA;   
-  утримання «штрафного» податку (withholding tax) в розмірі 30% від визначених у відповідності до FATCA сум 
переказів  депонентів,  що  не  надали  необхідної  інформації  для  проведення  FATCA-ідентифікації, з 
наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу. 

 
1.Предмет Договору 

1.1. Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми 
документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування 
рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента 
на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші 
послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження 
депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – 
Положення про провадження депозитарної діяльності). 

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою 
відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до 
Закону України «Про депозитарну систему України». 

 
2.Обов’язки та права Депозитарної установи 

2.1. Депозитарна установа зобов’язана: 
2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання 

Депозитарною установою від Депонента визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних 
паперах. 

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної 
установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання 
розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з 



цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних 
паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та 
доповненнями до цих документів шляхом надання для ознайомлення текстів зазначених документів Депоненту 
шляхом розміщення відповідних документів на Веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет 
http://mt.academy.in.ua. 

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах. 
2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних 

паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані 
для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних 
паперів проти оплати». 

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом 
проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені 
законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. 

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними 
паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у 
спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки. 

2.1.7 Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком 
в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на 
вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання 
відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у 
розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки. 

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, 
допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення 
коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, 
визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. 

2.1.9.Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або 
інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних 
паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором. 

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, 
якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, 
та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо 
цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання 
такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – 
Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. 

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення 
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти 
оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих 
депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру 
чи клірингової установи. 

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром 
чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як 
такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами 
правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої 
системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента. 

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень 
вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій 
Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству. 

2.1.14. Протягом 5-и робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи 
відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної 
установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних 
паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. 

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми 
документами Депозитарної установи. 

2.1.16. Направляти, у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій 
акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення 
відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran3#n3


2.1.17. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, 
або за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього 
Договору. 

2.1.18. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з 
урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг». 

2.2.19. Надавати Депоненту доступ до інформації у відповідності до частини другої статті 12 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

 
2.2. Депозитарна установа має право: 
2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього 

Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та 
призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, 
керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг 
Депозитарної установи.  

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для 
виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та законодавства. 

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами. 
2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно до вимог 
нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати 
тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не 
заборонено цим нормативно-правовим актом.  

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи. 
2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні 

папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення 
здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання 
цього Договору. 

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка 
цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо 
цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального 
депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від 
Розрахункового центру чи клірингової установи. 

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності 
оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності. 

2.2.9. Відмовити Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних 
паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи у випадку 
ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи 
запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують 
обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для 
встановлення його підзвітності.  
 

3.Обов’язки та права Депонента 
3.1. Депонент зобов’язаний: 
3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та 

внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 
(трьох) робочих днів після укладення цього Договору. 

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах. 
3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини 

Депонента та Депозитарної установи. 
3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та 

строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою. 
3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та 

внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання 
дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору. 

3.1.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, 
що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній 
установі у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу 
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податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 робочих 
днів з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами 
Депозитарної установи. 

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи 
відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної 
установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах. 

3.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з 
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, 
якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з 
метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи 
кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. 

3.1.9. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового 
резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), 
а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення 
та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої 
підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. 

3.2. Депонент має право: 
3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах. 
3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, 

прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах. 
3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому 

Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які 
виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням 
принципу "поставка цінних паперів проти оплати". 

3.2.4. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, 
встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг»;  

3.2.5. Доступу до інформації у відповідності до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

 
4. Вартість послуг та порядок розрахунків 

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів, 
встановлених Депозитарною установою.  

Приєднанням до Договору Депонент підтверджує, що він ознайомлений та згоден із Тарифами, чинними на 
дату укладення цього Договору. В подальшому згода Депонента з Тарифами підтверджується ініціюванням 
Депонентом депозитарної операції. Депонент повинен періодично ознайомлюватись з Тарифами Депозитарної 
установи, розміщеними на Веб-сайті Депозитарної установи в мережі  Інтернет  http://mt.academy.in.ua, з метою 
відстеження можливих змін. 

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 10 числа місяця, 
наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною 
установою Депоненту засобами поштового зв’язку  або у формі електронного документа відповідно до Законів 
України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" не 
пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку містяться 
розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги. Оплата послуг Депозитарної установи 
здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок 
Депозитарної установи. 

4.3. У випадку зміни Тарифів на послуги Депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє про зміни 
шляхом розміщення нових Тарифів на веб-сайті Депозитарної установи не пізніше ніж за 20 календарних днів 
до дати їх введення. У разі незгоди Депонента зі змінами Тарифів, Депонент повинен розірвати даний Договір, 
відповідно до пунктів 6.4.1. Договору та не пізніше наступного місяця після дати введення нових Тарифів 
погасити наявну заборгованість за раніше надані депозитарні послуги (включаючи штрафи та пеню, які були 
нараховані), попередньо оплатити всі послуги Депозитарної установи, які будуть надані Депозитарною 
установою у зв’язку із закриттям рахунку в цінних паперах, за Тарифами, які діяли до затвердження нових 
Тарифів, надати розпорядження на списання всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах 
Депонента, на власний рахунок в цінних паперах, відкритий у іншої депозитарної установи, та розпорядження 
на закриття рахунку в цінних паперах. Після спливу встановленого цим пунктом строку всі послуги Депозитарної 
установи оплачуються Депонентом за новими Тарифами.  Депозитарна установа не несе відповідальності за 
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невиконання наданих Депонентом розпоряджень у зв'язку з недотриманням Депонентом вимог цього 
Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства. 

4.4. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані Депозитарною 
установою послуги до моменту припинення дії Договору. 
 

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів 
5.1. Сторони несуть  відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим 

Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим 
Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили 
(форс-мажорних обставин). 

5.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів 
з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі. 

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або 
бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за 
письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників 
депозитарної системи. 

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 
30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв’язку з чим Депонент, 
крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі 
штраф розмірі 10% (десяти відсотків) від основної суми заборгованості та пеню у розмірі 0,1% від загальної суми 
заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої в період 
прострочення, від суми заборгованості, за кожен день прострочення, включаючи день оплати. 

5.5. Сплата штрафу та пені не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором. 
5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 
5.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. 
5.8. Ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарію запитуваної 

інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої 
підозри Депозитарію, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є 
підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його 
рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарію. 

 

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії 
6.1. Договір між Депонентом та Депозитарною установою вважається укладеним і набирає чинності з 

моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання та прийняття і підписання її Депозитарною установою, 
що здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної 
установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування 
рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та нормативних актів Депозитарної установи, та діє поки Сторони не виявили 
бажання у письмовій формі його розірвати. Типова форма Заяви про приєднання наведена у Додатку № 1 до 
Договору, який є невід’ємною частиною Договору.   

Депозитарна установа та Депонент погоджуються, що з моменту підписання Заяви про приєднання, дія 
договору про обслуговування обслуговування  рахунку в цінних паперах, укладеного раніше між Депозитарною 
установою та Депонентом, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше 
обслуговування здійснюється на підставі Договору. 

 
6.2. Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Договору, з усіма Додатками та/або до 

Тарифів та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, шляхом розміщення таких змін та/або 
Доповнень, або нової редакції Умов договору з усіма Додатками та/або Тарифів та/або внутрішніх документів 
Депозитарної установи, на  Веб-сайті Депозитарної установи за 20 (двадцять) календарних днів до дати 
набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів 
Депозитарної установи. При цьому, Депонент приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати 
наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін до Договору/Тарифів. У разі 
відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін 
до Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, поданих до Депозитарної установи до 
вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими 
Депозитарною установою змінами до Умов договору/Тарифів/ внутрішніх документів Депозитарної установи. У 
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випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами Умов договору/Тарифів/внутрішніх 
документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної 
установи відповідного розпорядження. 

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний: 
6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в 

односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону, надіславши 
відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем 
проживання (для фізичної особи) що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах не менше ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.  

6.4.2. За згодою Сторін. 
6.4.3. За відповідним рішенням суду. 
6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у 

цінних паперах Депонента. 
6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов’язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв’язку з 

припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору. 

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, 
регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про 
депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР. 
 

7. Порядок розкриття інформації, що належить  до інформації з обмеженим доступом 
7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, 

охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених 
статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України». 

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його 
представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках. 

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного 
обліку, шляхом: 

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації; 
2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку; 
3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв 

такої інформації. 
7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, 

керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для 
здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних 
паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій 
установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. 

 
8. Інше 

8.1. Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», надається Депоненту шляхом розміщення відповідних документів на 
Веб-сайті Депозитарної установи в мережі  Інтернет http://mt.academy.in.ua. 

8.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, 
тарифами Депозитарної установи. 

8.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України. 
8.4. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які 

подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі 
Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента. 

8.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними 
паперами Депонента до Депозитарної установи. 

8.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства 
та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи. 

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв’язку з виконанням 
Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром, або у формі 
електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронний цифровий підпис». 

8.8. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником 
рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим 
рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи. 




