Додаток 28
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №__________ від «___» _______________ 20__ р.
на виконання облікової операції
(ОБРАТИ
ПОТРІБНЕ)

одержання прав на цінні папери
поставку прав на цінні папери

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ
37001565
Код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт»
Повне найменування
ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАЦІЮ (ОБРАТИ ПОТРІБНЕ)
зарахування прав на цінні папери
списання прав на цінні папери
переказ прав на цінні папери (між депонентами депозитарної установи)
ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА
Депозитарний код рахунку в цінних паперах
Повне найменування юридичної особи / повне найменування
ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо
рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) / номер
реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для
юридичної особи - нерезидента) / код ПІФ за ЄДРІСІ та код за
ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для
обліку активів ПІФ)
ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА (ЗАПОВНИТИ ПОТРІБНЕ)
Депозитарний код рахунку в цінних паперах
Повне найменування депозитарної установи контрагента, код
за ЄДРПОУ або Центрального депозитарію/Національного
банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів
на рахунок емітента/з рахунку емітента)
Код міждепозитарного обліку депозитарної установи
контрагента в Центральному депозитарії або Центрального
депозитарію/Національного банку України (у випадку списання
цінних паперів на рахунок емітента)
Повне найменування юридичної особи /
повне
найменування
ПІФ
та
повне
найменування КУА, яка його створила (якщо
рахунок відкритий для обліку активів ПІФ)
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи резидента) / номер реєстрації юридичної
Для
особи в країні її місцезнаходження (для
контрагента юридичної особи - нерезидента) / код ПІФ за
юридичної
ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його
особи
створила (якщо рахунок відкритий для обліку
активів ПІФ) (якщо юридична особа
перебуває на стадії створення, код за
ЄДРПОУ не вказується)
Країна реєстрації та адреса
місцезнаходження
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності)
Для
контрагента - Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
фізичної
особу, та найменування органу, що видав
особи
документ
Країна місця проживання та адреса місця
проживання
Для
Повне найменування
контрагента держави
Код за ЄДРПОУ (якщо керуючий рахунком є
Україна
юридичною особою)
Для
контрагента територіальної громади
Для
контрагента нотаріуса, на
депозит якого
внесено ЦП

Повне найменування
Код за ЄДРПОУ
Прізвище, ім’я, по-батькові
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує фізичну особу, та
найменування органу, що видав документ
Реквізити свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю

Держава Україна
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_________)
00000000
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_________)
Територіальна громада
Адміністративно-територіальна одиниця, на якій розташована
територіальна громада _________________________________
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_________)
99999999
(Керуючий рахунком, що ініціює депозитарну операцію:_________)

Дані про кредитора, якому належать права на
цінні папери, що підлягають одержанню /
поставці: повне найменування та код за
ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) /
повне найменування та номер реєстрації
юридичної особи в країні її місцезнаходження
(для юридичної особи - нерезидента /
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) та
реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичної особи)

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ
Повне найменування Емітента
Код за ЄДРПОУ Емітента
Код цінних паперів
Кількість цінних паперів
Номінальна вартість одного цінного папера
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(цифрами та прописом)
НАЗВА, НОМЕР І ДАТА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТА (-ІВ), ЯКИЙ (І) Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЦЬОГО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ (РЕКВІЗИТ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У
РОЗПОРЯДЖЕННІ НА СПИСАННЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВ НА ЦІННІ ПАПЕРИ НА ВЛАСНИЙ РАХУНОК, ВІДКРИТИЙ В ІНШІЙ
ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ)
1. _________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________
ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЩО ДІЯВ В ІНТЕРЕСАХ ДЕПОНЕНТА (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ У РАЗІ
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ТОРГОВЦЯІ)
Найменування торговця цінними паперами
(повне або скорочене)
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Місцезнаходження торговця цінними паперами
Відомості про ліцензію торговця цінними
паперами (серія, номер, строк дії ліцензії)
ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ,
ЯКЩО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ Є ДОГОВІР ЩОДО ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ)
Вид правочину
правочином передбачена оплата грошовими коштами (оплатний правочин)
(обрати потрібне)
правочином не передбачена оплата грошовими коштами
Сума правочину (цифрами та прописом)
(для оплатних правочинів)
Дані про здійснення грошових розрахунків за правочином (для оплатних правочинів)
грошові розрахунки за
(обрати потрібне)
правочином здійснені повністю
(заповнюється для правочинів щодо цінних паперів, укладених до 27.09.2014 року,
грошові
розрахунки за
якщо набувачем цінних паперів є особа, яка має місцезнаходження/місце проживання
правочином здійснені частково
на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ) :__________________________________________________
СТРОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ (ПІДКРЕСЛИТИ): ЗВИЧАЙНИЙ, ТЕРМІНОВО, ІНШЕ ____________________________________
ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ, НА
ПІДСТАВІ ЯКОГО ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Прізвище, ім’я, по-батькові розпорядника рахунку

М.П.*

підпис розпорядника рахунку

* - за наявності

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Вхідний реєстраційний номер
№ та дата за журналом розпоряджень

№ ____________________ від ____/_________________/_________ р.

№ та дата за журналом операцій

№ ____________________ від ____/_________________/_________ р.

Відповідальна особа

___________________________________________/ ПІБ фахівця, підпис /

