
Інформація про умови та порядок діяльності фінансової установи 
як депозитарної установи 

ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" 
згідно з частиною другою статті 12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
 
 
1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКИЙ 

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (надалі – Фінансова установа). 

2. Місцезнаходження: 40011, Сумська обл., м. Суми, вул. Супруна, 26. 

3. Контактний телефон: +38 (0542) 619-268. 

4. Адреса електронної пошти: sfc-z@ukr.net. 

5. Відомості про державну реєстрацію: Державна реєстрація проведена 08.04.2010 р. Виконавчим 
комітетом Сумської міської ради, номер запису: 1 632 102 0000 007678. 

6. Інформація щодо включення Фінансової установи до державного реєстру фінансових установ: 
Фінансова установа включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги 
на ринках капіталу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.06.2010 р., 
реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі): №1656. 

7. Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги: Професійна 
діяльність на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи здійснюється відповідно 
до Ліцензії серія АE №286699 від 29.10.2013 р., виданої Національною комісією цінних паперів та 
фондового ринку, строк дії необмежений. 

8. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності 
Фінансової установи: 

Національна комісія цінних паперів та фондового ринку 
Адреса: 01010, Київ вул. Московська 8, к. 30 
Телефон: 8 (044)280-85-95 
Офіційний веб сайт: https://www.nssmc.gov.ua/. 

9. Порядок визначення суми зборів, платежів, інших витрат, які повинен сплатити клієнт 
(включно з податками): 

Вартість послуг Фінансової установи визначається відповідно до затверджених тарифів, які 
розміщені на сайті http://sfc.uafin.net/ в розділі "Депозитарна установа", або в індивідуальних тарифах та 
згідно договорів, укладених  між Фінансовою установою та клієнтом. 

Відповідно до пп. 196.1.1 п 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI 
(надалі – Кодекс), операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об'єктом оподаткування 
податку на додану вартість. 

Відповідно до пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку під час 
нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, 
є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (крім 
випадків, визначених законом). 

10. Інформація про договір про надання фінансових послуг: 
 

Інформація про договір 
Договір про відкриття / 

обслуговування рахунку в цінних 
паперах 

Інші договори 

а) наявність у клієнта права на 
відмову від договору про надання 
фінансових послуг 

Не передбачено 

б) строк, протягом якого клієнтом 
може бути використано право на 
відмову від договору, а також інші 
умови використання права на 
відмову від договору 

Не передбачено 

в) мінімальний строк дії договору 
(якщо застосовується) 

Не застосовується  



г) наявність у клієнта права 
розірвати чи припинити договір, 
права дострокового виконання 
договору, а також наслідки таких 
дій 

Договір може бути розірваний та 
закрито рахунок клієнта за умови 
відсутності цінних паперів, прав на 
цінні папери на рахунку у цінних 
паперах клієнта. 
У разі припинення дії договору 
клієнт зобов’язаний сплатити 
фактично надані послуги, суму 
штрафу та пені, визначену згідно п. 
6.4 договору до моменту 
припинення дії договору 

Договір може бути 
розірваний за домовленістю 
Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до 
цього Договору 

ґ) порядок внесення змін та 
доповнень до договору 

Зміни до умов договору вносяться 
за взаємною згодою сторін, 
оформленою в письмовій формі. 

зміни у цей Договір можуть 
бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковим 
договором до цього 
Договору 

д) неможливість збільшення 
фіксованої процентної ставки за 
договором без письмової згоди 
споживача фінансової послуги 

Така можливість відсутня 

 
11. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 
Спори, які виникають з процесі надання фінансової послуги вирішуються шляхом переговорів.  
Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду письмових звернень 

відповідно до вимог: Закону України "Про звернення громадян". 
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 40011, Сумська обл.,  

м. Суми, вул. Супруна, 26. 

12. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 
законодавства: відсутні. 


