
 

 

Ліцензія Серія АЕ № 263385 видана НКЦПФР 24.09.2013р. 

 
Розпорядження депозитарній установі  

ТОВ "ФК "Сократ" код за ЄДРПОУ 32109383 
на виконання облікової операції: 

 

Тип операції (необхідне відмітити): 

Встановлення обмежень прав на цінні папери  

Зняття обмежень прав на цінні папери  
 

(реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав  на ЦП,  

що виставляються на продаж):       

Індивідуальне блокування ( власний кліринговий рахунок)  

Групове блокування  
 

Відомості, пов’язані із встановлення/зняттям обмежень прав на ЦП  

(необхідне відмітити): 

Виконання договору застави цінних паперів  

Виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі  

Виконання договорів, гарантованих цінними паперами  

Інші обмеження в обігу, передбачені законодавством, а 
саме_____________________________________ 

 

 

Строк виконання операції (необхідне відмітити): 

Терміново  

Інше _______________________  
 

 
 

 

 
Назва, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього 
розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема договір застави цінних 
паперів, договір, гарантований цінними паперами тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про 
блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж): 
 

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 

 

 
Відомості про торговця ЦП, що буде діяти в інтересах депонента та якому депонентом надані 
повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонента (реквізит заповнюється у розпорядженні 

про блокування прав  на ЦП, що виставляються на продаж) 

 

Вих. № ____ від ________________ 20___ року 
Примірник № __ 

Відомості про Депонента: статус власника:  резидент  нерезидент 

Прізвище ім’я по-батькові(за наявності)  

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

 

Назва, серія (за наявності), номер 
документа, що посвідчує фізичну 
особу 

 

Ким та коли виданий  

Депозитарний код рахунку в цінних 
паперах 

 

Уповноважена особа  

Відомості про цінні папери  

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) 

 

Найменування торговця ЦП  

Код за ЄДРПОУ торговця ЦП   

Місцезнаходження торговця ЦП  

Відомості про ліцензію торговця ЦП  
   

Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в розпорядженні, на 
підставі якого депозитарній установі доручається проведення даної депозитарної операції 
Розпорядник рахунку 
 
П.І.Б.____________________________________________ 

 
 
                 підпис____________________ 



 

 

 

 

 

 
Відмітки ДУ 

№ за Журналом розпоряджень:  
 

Дата прийому  _________________ 

№ за Журналом операцій:  
 

Дата виконання  _________________ 


