
ДОВІРЕНІСТЬ 
Місто Київ, ____________________. 

 

Я, ПРИЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПОБАТЬКОВІ, ___ року народження, паспорт серії 

_______, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________, зареєстрований за адресою: _______________, надалі «Довіритель», діючи 

добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення 

своїх дій, ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, 

на підставі договору доручення, укладеного в усній формі, цією довіреністю 

уповноважую: 

___________________________________________________________, 

бути моїм представником, у Депозитарній установі Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Фінансова компанія “Сократ” (далі – Депозитарна установа), для 

чого надаються наступні повноваження: 

1. Обирати на власний розсуд депозитарну установу, що має дозвіл на зберігання 

цінних паперів та обслуговування рахунків в цінних паперах; відкривати рахунок у цінних 

паперах у обраній депозитарній установі і підписувати договір про відкриття та 

обслуговування цього рахунку, додаткові угоди/договори, акти і будь-які інші документи 

щодо даного договору; бути розпорядником та керуючим рахунку у цінних паперах, 

відкритого у депозитарній установі; призначати розпорядників/керуючих рахунку з наданням 

останнім повноважень підпису розпоряджень по цінним паперам, які обліковуються на 

рахунку в цінних паперах; підписувати та подавати розпорядження на виконання облікових, 

інформаційних та адміністративних операцій, підписувати анкети, картки зразків підписів, 

заяви, накази, розпорядження, договори та інші документи; засвідчувати будь-які документи 

від імені Довірителя, отримувати інформацію та документи про стан особового рахунку в 

цінних паперах та про операції на рахунку в цінних паперах, отримувати виписки, довідки 

про стан особового рахунку у цінних паперах у Депозитарній установі; отримувати та/або 

надавати, та підписувати документи щодо моїх фінансових зобов'язань по наданим послугам; 

проводити розрахунки (сплачувати та/або отримувати грошові кошти, рахунки, інші платіжні 

документи) за надані депозитарні та інші послуги за моїми зобов'язаннями, виконувати 

функції уповноваженої особи та вчинювати будь-які інші дії у Депозитарній установі, з 

правом отримання доходів за цінними паперами (дивідендів) Довірителя, які обліковуються 

на рахунку в цінних паперах, відкритого у Депозитарній установі; 

2. Складати та підписувати опитувальники та інші документи відповідно до вимог 

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення;  

3. Отримувати, складати та подавати від мого імені будь-які документи, у тому числі 

скарги, заяви, листи, тощо щодо наданих даною довіреністю повноважень. 

 

ФОРМА – НОТАРІАЛЬНА 

 


