
 

Додаток №8 

до Генерального договору 

у редакції, затвердженій наказом 

Генерального директора ТОВ «ФІНАСТА» 
№2906/21 від 29.06.2021 р. 

 

 

 

ЗВІТ ТОРГОВЦЯ 

 

Додаток 

до Генерального Договору 

№ БО-__________ від ___________ р. 

 

  

Звіт Повіреного 

 

 

м. Київ _________________________ р. 

 

 

Довіритель: 

 
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 ___________________, 

Для фізичної особи ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого 
документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента 
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до 
законодавства - не зазначається), який(а) діє на підставі власного вільного волевиявлення,  
з однієї сторони, та 

 

Повірений: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ліцензія НКЦПФР серії АД № 075867 від 

18.09.2012 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі 

цінними паперами (брокерська діяльність) строк дії 16.05.2012 р. – необмежений) – платник податку 

на прибуток на загальних умовах, в особі Генерального директора Кошовського Олексія 

Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі – Сторона(и)), уклали цей Звіт 

про наступне: 

 

Повірений надав Довірителю посередницькі послуги з ______________ цінних паперів. Для 

цього Повірений на виконання Замовлення № БВ-________________ від _______________ р. (далі – 

Замовлення) до Договору на Генерального договору № БО-____________ від _____________ р. (далі – 

Генеральний Договір), від імені та за рахунок Довірителя було вчинено наступні юридичні дії: 

 

1. Повірений здійснив _____________ ЦП у строк, обсязі і на умовах, передбачених Замовленням, 

для чого уклав з третьою стороною договір/договори _______________ цінних паперів з 

наступними реквізитами: 

 

Емітент ЦП:  

код ЄДРПОУ Емітента:  

вид/тип/різновид/найменув

ання: 

 

серія цінних паперів  (за  



наявності) 

код ISIN:  

форма існування ЦП:  

номінальна вартість 1 

(одного) ЦП: 

 

кількість ЦП:  

загальна вартість ЦП:  

 

2. Відповідно до п.3 Замовлення до Генерального Договору та до п.5.2.11 Генерального Договору, 

Довіритель зобов’язаний протягом 3 (трьох) банківських днів сплатити Повіреному винагороду 

в розмірі _________ грн. (________________ грн. ____ коп.) без ПДВ. 

3. Цей Звіт укладено у двох оригінальних примірниках, що зберігаються Сторонами і мають 

однакову юридичну силу. 

 

                              Звіт прийняв:                                                          Звіт надав: 
 

КЛІЄНТ 

 
ТОРГОВЕЦЬ 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінаста» 

 

Код ЄДРПОУ: 34762675 

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. 

Глибочицька, 28 

Тел./факс: (044) 361-38-08, E-mail: 

info@finasta.com.ua 

IBAN: UA18 320371 0000000 265001519000  

в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  

МФО 320371 

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах 

 

Генеральний директор 

 

             ___________________ Кошовський О.А. 

 М.П. 

 


