
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена ДУ в анкеті рахунку в цінних паперах в ЦД як така, з якої ДУ забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему 

України, та розміщена на веб-сайті ЦД; 

(**) номер телефону для направлення повідомлень – номер телефону, зазначений ДУ в анкеті рахунку в цінних паперах у ЦД як такий, з якого ДУ забезпечує направлення повідомлень через депозитарну систему України, та/або як такий, 

який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента, та розміщений на веб-сайті ЦД.  

Конкретний спосіб має бути визначений у внутрішніх документах 

ДУ 

АТ ЦД Розпорядження про направлення повідомлення 

 (… та інших додаткових  документів, якщо це передбачено внутрішніми документами ЦД) 

Якщо повідомлення адресовано 

всім акціонерам, не пізніше 

наступного робочого дня ,після 

надання його ЦД, АТ розміщує 

таке повідомлення на власній 

веб-сторінці (сайті). 

 

 

 

 

Не пізніше трьох робочих днів надсилає: 

- розпорядження про направлення акціонерам повідомлення; 

- копію повідомлення, отриманого від АТ.  

Якщо повідомлення адресовано 

всім акціонерам, не пізніше 

наступного робочого дня , після 

отримання документів від АТ, 

розміщує таке повідомлення на 

власній веб-сторінці (сайті). 

 

 

 

 

ДУ  

направлення повідомлення на 

електронну адресу депонента 

(зазначеної в анкеті рахунку або 

договорі про обсл-ня рахунку)                     

з електронної пошти для направлення 

повідомлень (*) 

направлення повідомлення  на номер 

мобільного телефона депонента 

(зазначеного в анкеті рахунку або 

договорі про обсл-ня рахунку) 

з номеру телефону для направлення 

повідомлень (**) 

Не пізніше трьох 

робочих днів надсилає: 

- повідомлення 
депонентам, що є 

акціонерами шляхом:  

АБО

: 

Якщо повідомлення адресовано 

всім акціонерам, не пізніше 

наступного робочого дня , після 

отримання документів від ЦД,      

ДУ розміщує посилання на таке 

повідомлення на власній веб-

сторінці (сайті). 

 

 

 

 

Також,  може бути передбачено будь-які додаткові способи направлення ДУ-ою  копії повідомлення АТ, отриманого від ЦД, які мають бути визначені у:  

- внутрішніх документах ДУ 

- договорі  про обслуговування рахунку в ЦП 

- договорі про відкриття/обслуговування рахунків у ЦП  власників 
-  

У випадку направлення повідомлення окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в ЦП яких обслуговуються ДУ на підставі договору з АТ: 

ДУ не пізніше наступного робочого дня після отримання від ЦД документів та/або інформації, розміщує на власній веб-сторінці (сайті) інформацію про направлення повідомлення окремим акціонерам із 

зазначенням: 

- найменування АТ;  коду за ЄДРПОУ;  виду повідомлення;  інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного АТ, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з АТ, можуть отримати за 
місцезнаходженням депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону депозитарної установи). 

 

 

 

Блок-Схема Порядку направлення повідомлень АТ через депозитарну систему України 


