
 

  

 

 
 

Найменування Депозитарної установи  
ЄДРПОУ  
Місцезнаходження Депозитарної установи 

АТ «ОТП Банк» 
21685166 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 

КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСУ(-ІВ) РОЗПОРЯДНИКА(-ІВ) РАХУНКУ У ЦІННИХ 
ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ*  

 

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАСНИКА РАХУНКУ (ДЕПОНЕНТА) У ЦІННИХ ПАПЕРАХ 

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ / 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ ФІЗ. ОСОБИ 

Іван Петрович Сидорчук 

КОД ЗА ЄДРПОУ / КОД ЗА ЄДРІСІ/ 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ) 
НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (за наявності) 

1213546781 
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЕРУЮЧОГО РАХУНКУ (заповнюється за наявності) 

ПОВНА НАЗВА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ - 

КОД ЗА ЄДРПОУ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ - 

* – для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за умови наявності печатки, а у разі відсутності печатки надається 
письмовий документом довільної форми, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має 
право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі 
надходження такого документа всі надані депонентом до депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою. 
 

Розпорядження та інші документи, що надаються для виконання операцій по рахунку у цінних паперах просимо вважати 
дійсними за наявності на них наведених нижче зразків підпису та відбитку печатки (за наявності). 

 

Зразки підпису осіб, уповноважених давати розпорядження Депозитарній установі від імені власника рахунку 
(депонента) на здійснення певних дій по рахунку у цінних паперах, як розпорядники рахунку: 

 

 № П.І.Б. 

Обмеження 
повноважень щодо 

розпорядження 
рахунком 
(за наявності) 

Зразок підпису 

Термін (строк) дії 
підпису 

(відповідно до Довіреності, 
наказу про призначення 

тощо) 

1 Іван Петрович Сидорчук -  Безстроково 

  

 

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ 
 

Особа, що затвердила картку  
(у разі засвідчення картки керівником юридичної особи або іншою особою, 
уповноваженою на це установчими документами юридичної особи (Депонента, 
Керуючого рахунком, емітента тощо)): 

Місце для відбитка печатки 
власника рахунку / керуючого 
рахунку 
(в разі наявності) 

______________________________ 
( посада ) 

_________________ 
(підпис) 

____________________ 
( ПІБ ) 

ПІБ та підпис працівника депозитарної установи,  у присутності 

якого підписана картка, або працівника, яким опрацьована картка  

 

_________________ 
(підпис) 

 

__________________ 
( ПІБ ) 

ПІБ та підпис Керівника  
 

_________________ 
(підпис) 

 

__________________ 
( ПІБ ) 


