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Додаток №2 

до Генерального договору 

у редакції, затвердженій наказом 

Генерального директора ТОВ «ФІНАСТА» 

№2906/21 від 29.06.2021 р. 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА №   

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ 

м. Київ « » 20 р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАСТА», код за ЄДРПОУ 

34762675, в особі Генерального директора Кошовського Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, 

(ліцензія серія АД №075868 від 18.09.2012 р. на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 

діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, термін дії необмежений, рішення НКЦПФР № 

376 від 04.05.2012р.; ліцензія серія АД №075867 від 18.09.2012р. на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, термін дії необмежений, 

рішення НКЦПФР № 376 від 04.05.2012р.; ліцензія серія АЕ №294770 від 24.03.2015р. на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління 

цінними паперами, термін дії необмежений, рішення НКЦПФР №352 від 23.03.2015 р.; ліцензія серія АЕ 

№263230 від 28.08.2013 р. на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна 

діяльність депозитарної установи, термін дії необмежений, рішення НКЦПФР від №1622 від 28.08.2013 р.), 

(надалі – «Торговець»), з однієї сторони, та 

 
 

 

(для юридичної особи: повне та/або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; 

номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної 

держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи – нерезидента; ліцензії (у разі наявності)) 

в особі , який (яка) діє на підставі , 

(надалі - «Клієнт»), з іншої сторони, які разом надалі іменуються як «Сторони», а кожна окремо 

– «Сторона», уклали цю Індивідуальну частину (надалі – «Індивідуальна частина») до Генерального 

договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному 

веб-сайті за адресою http://www.finasta.com.ua на момент підписання цієї Індивідуальної частини 

Генерального договору (надалі – «Генеральний договір»), про наступне: 

1.1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов’язані з 

такими послугами (надалі – «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі та з 

врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної 

частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому. 

1.2. Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата підписання цієї Індивідуальної 

частини, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів. 

1.3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов’язків, які 

визначені у Генеральному договорі, та зобов’язується належним чином та у поновному обсязі виконувати 

власні зобов’язання, які визначені у Генеральному договорі. 

1.4. Підписанням Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт 

повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, 

зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою http://www.finasta.com.ua, 

погоджується з цими документами та зобов’язується їх виконувати, також підтверджує, що повністю 

розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів 

і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір не містить умов, які є або могли бути для 

Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі. 
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1.5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання 

Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та 

оцінювати особисті ризики, пов’язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням 

Торговцем Послуг згідно з Генеральним договором (надалі – «Оцінювання Клієнта»). Оцінювання 

Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети 

Оцінювання Клієнта. 

1.6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс 

Клієнта до категорії: 

 Кваліфіковані інвестори        Некваліфіковані інвестори         Прийнятні контрагенти 

1.7. Права та обов’язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, 

порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у 

Генеральному договорі. 

1.8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Сторони домовились що винагорода за надання 

Торговцем послуг буде визначатися у кожному замовлені індивідуально відповідно до вимог (и) Клієнта. 

1.9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця 

щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Генерального договору. 

1.10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та 

порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у 

повному обсязі. 

1.11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в 

частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі. 

1.12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний 

характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту. 

1.13. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта підтверджує 

те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення 

Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг 

Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у 

тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів 

зв’язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми 

особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання 

обов’язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) 

власником(ками) персональних даних. 

1.14. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник 

персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

1.15. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник 

персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про 

склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України “Про захист 

персональних даних”, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 

1.16. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив 

Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до 

отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Генеральним договором, будуть 

записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані 

Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п’яти) років з дати створення запису. 

1.17. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Вимог 

(правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 

03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №62/35684; Вимог до 

договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 

паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, 

андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФРФ №641 від 03.11.2020 р. та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682; Вимог до програмних продуктів, 

які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених 

рішенням НКЦПФР №1342 від 02.10.2012 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 р. 

за №1760/22072. 

1.18. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та 

термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної з 

сторін, кожен з якої має однакову юридичну силу. 

1.19. Реквізити та підписи Сторін. 
 

Торговець: 

ТОВ «ФІНАСТА» 

Місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. 

Глибочицька, 28 

Код за ЄДРПОУ: 34762675 

Банківські реквізити: 

IBAN UA 183203710000000265001519000 в АТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 

Номер телефону: (044) 361-38-08, електронна адреса: 

info@finasta.com.ua 

 

 

 

Генеральний директор 

 

   ______ Кошовський О. А.                      

(підпис) (м.п.) 

Клієнт: 
 
 

 

Місцезнаходження:    
 
 

 

Код за ЄДРПОУ / Номер реєстрації: 

  __ 

Банківські реквізити: 

 
 

тел/факс:    

електронна адреса: 
 

 

поштова адреса: 
 

 

 

Уповноважена особа 

 

   

(підпис) (м. п.) (П.І.Б.) 

mailto:info@finasta.com.ua
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