
Подання Клієнтом документів 
до Операційного департаменту, 
що необхідні для приєднання 
до умов ЄДБО в частині послуг 
3,6,10 (номера послуг згідно 
Заяви  про приєднання до умов 
ЄДБО)

Отримання листа від 
Операійного департаменту про  
підключення до послуг системи 
електронної пошти 
Національного банку та/або 
доступу до інформаційної 
мережі Національного банку 
виділеними каналами зв язку 
(згідно додатку 1 та додатку 7 
ЄДБО)

Подання Клієнтом документів до 
Операційного департаменту НБУ, 
що необхідні для приєднання в 
частині послуги 10 (номер послуги 
згідно Заяви про приєднання до 
умов ЄДБО)

Подання Клієнтом 
документів до Управління 
корпоративних прав та 
депозитарної діяльності 
НБУ, на відкриття рахунку 
в цінних паперах в 
Депозитарії

Після успішного тестування з 
Департаментом 
інформаційних технологій 
НБУ, депозитарна установа 
надає Акт випробування в 
двох примірниках до 
Управління корпоративних 
прав та депозитарної 
діяльності 

Отримання Клієнтом листа 
від Операційного 
департаменту про 
приєднання до послуг 
згідно Заяви про 
приєднання до умов ЄДБО 
та листа від Депозитарію 
НБУ про відкриття рахунку 
в ЦП з примірником Акту 
випробувань.

Для депозитарних установ  – юридичних осіб, що утворюються та функціонують у формах акціонерних товариств або товариств з 
обмеженою відповідальністю і які в установленому порядку отримали ліцензії на проведення депозитарної діяльності депозитарної  

установи, або інші юридична особа, якій законодавством України надано право на здійснення депозитарної діяльності

Для банків – юридичних осіб, які на підставі банківської ліцензії мають виключне 
право надавати банківські послуги та відомості про яку внесені до Державного 

реєстру банків України

Звернення до відділу
обслуговування фінансових

Установ Операційного 
департаменту

за номером (044) 230 16 16
або cs@bank.gov.ua 

та отримання консультації щодо
приєднання до умов Єдиного

договору банківського
обслуговування (ЄДБО)

Обрати 

необхідне

Протягом 3-5 робочих днів 
днів після отримання 
документів, Депозитарій 
відкриває рахунок в ЦП з 
обмеженою функціоналістю 
для проведення тестування

Після підписання Акту 
випробувань, протягом 3 
робочих днів, Депозитарій 
знімає обмеження щодо 
функціональності з 
рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи. 

Подання Клієнтом 
документів до Управління 
корпоративних прав та 
депозитарної діяльності 
НБУ, на відкриття рахунку 
в цінних паперах в 
Депозитарії

Протягом 3-5 робочих днів 
днів після отримання 
документів, Депозитарій 
відкриває рахунок в ЦП з 
обмеженою функціоналістю 
для проведення тестування

Після успішного тестування з 
Департаментом 
інформаційних технологій 
НБУ, депозитарна установа 
надає Акт випробування в 
двох примірниках до 
Управління корпоративних 
прав та депозитарної 
діяльності 

Після підписання Акту 
випробувань, протягом 3 
робочих днів, Депозитарій 
знімає обмеження щодо 
функціональності з 
рахунку в цінних паперах 
депозитарної установи. 

 


