Додаткова угода №1/481 від 28.12.2020
до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах №______ від «___» _________ 20__ р.
ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР», код за ЄДРПОУ 35531361 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну
діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку згідно з рішенням про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016 р., строк дії ліцензії – необмежений, в особі
Директора Шойко Яни Олегівни, яка діє на підставі Статуту ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» та протоколу загальних зборів
учасників ТОВ «Стандарт-Реєстр» №30/11/20 від 30.11.2020, з однієї сторони,
та
реквізити для фізичної особи Депонента: ПІБ громадянин України, код ІПН __________________ (надалі –
Депонент), Паспорт __________ виданий _________ р., орган що видав ______________.
реквізити для юридичної особи Депонента: НАЗВА, код за ЄДРПОУ _________ (надалі – Депонент), в особі
_________________________________, який діє на підставі Статуту _________________,
з другої сторони, а разом названі Сторони (надалі – Сторони), уклали цю додаткову угоду (надалі – Угода) до
Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:
1. У зв’язку з прийняттям Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішення «Про
затвердження змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР щодо провадження депозитарної діяльності» №481
від 08 вересня 2020 року, у тому числі зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах,
затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 року №1412 Сторони домовились внести наступні зміни до Договору
про обслуговування рахунку в цінних паперах:
1.1. Доповнити Розділ 2 Договору пунктом 2.1.19. та викласти його у наступній редакції:
«2.1.19. 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".».
1.2. У пункті 3.1.5. розділу 3 Договору після слів "надавати депозитарній установі" доповнити словами
"інформацію та".
1.3. У пункті 3.1.6 розділу 3 після слів "надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі" доповнити
словами та цифрами ", у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового
резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб)
протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни,".
1.4. Доповнити Розділ 3 Договору пунктом 3.1.9. та викласти його у наступній редакції:
«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.».
1.5. Доповнити Розділ 3 Договору пунктом 3.2.4. та викласти його у наступній редакції:
«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".».
1.6. Доповнити Розділ 5 Договору пунктом 5.9. та викласти його у наступній редакції:
«5.9. 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 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
депозитарної установи.».
2. Всі інші положення Договору залишаються без змін.
3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.
4. Додаткова угода складена українською мовою, на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу.
5. Реквізити Сторін

Депонент
[ПІБ ФО]
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків: [____________]
Документ, що посвідчує фізичну особу :
Паспорт [____________] Видан. [____________] р.,
Орган що видав [____________]
Місцезнаходження: [____________]
Телефон [____________]
E-mail [____________]
[ПІБ ФО] / _________________
-----------------------------------------------------------Депонент
[Назва ЮО]
Код за ЄДРПОУ – ________________
Місцезнаходження: ___________________
тел./факс: ____________________
Банківські реквізити:
п/р № _________________________
в _____________________________
МФО _________
[Директор]
________________ [ПІБ керівника]
(підпис) м.п.

Депозитарна установа
Товариство з обмеженою відповідальністю «СтандартРеєстр»
Код за ЄДРПОУ 35531361
Місцезнаходження: 01054, м. Київ,
вул. Івана Франка, буд. 40-Б
Тел./факс (044) 581-09-82, 581-09-83
Банківські реквізити:
п/р № UA67 3808 0500 0000 0000 2650 6317 6
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ,
МФО 380805
ліцензія на здійснення професійної діяльності на
фондовому
ринку
–
депозитарної
діяльності,
депозитарна діяльність депозитарної установи, видана
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від
21.04.2016 р., строк дії ліцензії – необмежений
Не платник ПДВ
електронна адреса:office@st-register.kiev.ua
веб-сайт: www.st-register.kiev.ua

Директор
_______________________ Шойко Я.О.
м.п.

