
Додаток № 1  

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для ідентифікації нерезидента 

для участі в Біржових торгах  
на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

 

1 Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення 
апостиля Статуту/Установчого Договору 

 - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

 

2 Легалiзований або апостильований витяг з торговельного, 
банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйне 
посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацiю юридичної особи  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України 

 

3 Копiя легалiзованого або апостильованого витягу 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади 
іноземної держави про адресу юридичної особи (не 
обов’язково, якщо адресу зазначено в Статуті) 
 - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

 

 Appendix № 1 

 

LIST OF DOCUMENTS 

to identify non-residents 

to participate in Exchange trading  

on the Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" 

 

1 Legalized or certified copy of the certificate by the Charter / 

Constitutive Agreement  

- A document notarized at the place of issuance; 

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in the territory of Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

2 Apostilled or legalized extract from trade, bank or court register 

or registration of witness certificate of local authority of a foreign 

state registration of legal personality  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian 

 

3 Copy legalized or apostilled registration lift witness local 

government of a foreign state legal entity (not required if the 

address stated in the Charter)  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

 



4 Копiя легалiзованого або апостильованого витягу 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади 
іноземної держави про акціонерів юридичної особи та розмір 
акціонерного капіталу (не обов’язково, якщо зазначено в 
Статуті)  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

5 Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента- 

інвестора на облік в органі державної податкової служби (4 
ОПП), засвідчена нотаріально або органом, що видав 
довідку, або уповноваженим працівником банку  
(подається, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про 
розподіл продукції).  
В разі відсутності, подається відповідна заява, в якій 
зазначається, що нерезидент-інвестор не є учасником угоди 
про розподіл продукції) 
 

6  Копiя легалiзованого або апостильованого витягу або 
реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної 
держави про склад директорів компанії (не обов’язково, 
якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

7 Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення 
апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати 
та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально 
(звернути увагу на наявність права розпоряджатися 
печаткою юридичної особи - нерезидента).  

4 Copy legalized or apostilled from the Minute from registered 

authority foreign state legal person about amount of share capital 

(not sure if stated in the Charter)  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in the territory of Ukraine  

 

 

5 A copy of the document about the registration of non-resident 

investor in the State Tax Service (4 EPP), certified notary or the 

authority that issued bank or bank representative of the 

employee (submitted if the non-resident investor is a member of the 

production sharing agreement). 

In case of unavailability, submitted a statement which to inform that 

nonresident investor is not a member of the production sharing 

agreement)  

 

6  Copy legalized or apostilled extract or regulation certificate of 

local government of a foreign state on directorship (not required 

if the composition and powers stated in the Charter)  

- A document notarized at the place of issuance; 

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in the territory of Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

7 Legalized or certified copy of the certificate by the power of 

attorney represented by the person who has the right to open and 

manage the account, certified by notary (note the presence disposal 

of seal of legal entity - nonresident). 



У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на 
території України подається копія цієї довіреності, засвідчена 
нотаріально 

8 Копiя легалiзованого або апостильованого підтвердження 
адреси проживання фізичних осіб-нерезидентів директорів 
компанії:  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

 

9 Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки 
про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) 
усіх фізичних осіб (із проведенням обов’язкової процедури 
ідентифікації):  
- що мають право на підписання договорів, згідно Статуту;  
- що мають право першого та другого підпису згідно картки із 
зразками підписів 

 

10 Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента) з 
обов’язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням 
контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів (у разі 
наявності) 
 

11 Аудована звітність за останній звітній рік, з обов’язковим 
перекладом на українську мову - подається до Біржі в 
сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта 
та печаткою нерезидента-інвестора 

 

 

 

 

 

 

In case of a foreign investor such attorney on the territory of Ukraine 

is a copy of that power of attorney notarized.  

 

8 Copy legalized or apostilled proof of address non-resident 

individuals of Directors:  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine  

 

 

9 A copy of the passport (or document which it substitute) and 

certificate of identification code (if available) of all individuals 

(with the statutory procedures for identifying):  

- Having the right to sign contracts under the Charter;  

- Eligible first and second signature according to the Specimen Card 

 

 

10 The questionnaire for the legal personallity (non-resident) with 

mandatory completion of all items indicating controllers legal entity 

and the shareholders of all levels (if available) 

 

 

11 Audited accounts for the last financial year, with the obligatory 

translation into Ukrainian - submitted to the Exchange in scanned 

form, certified by an authorized person client seal and non-resident 

investor 

 



У випадку відсутності в наданих документах інформації 
необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і 

заповнення анкети фінансового моніторинга  
(згідно вимог ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення», клієнт повинен надати інші документи, що 
дозволять з`ясувати інформацію 

 

In the case of unavailability of information in the submitted 

documents required for identification and read of the customer 

document and filling in the form of financial monitoring  
(according to the requirements of Article 9 of the Law on prevention of 

legalization (laundering) of by illegal means financial terrorism and the 

financing of proliferation of weapons of mass destruction) client must 

provide other documents which allow to find out information 

 
 


