
Д О Г О В ІР  
р ахун ку  ум овного  вберігання 

(ескроу) Xs 80

м. К и їв  «01» лю того  2019 р.

А К Ц ІО Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О  «П Е Р Ш И Й  У К Р А ЇН С Ь К И Й  М ІЖ Н А Р О Д Н И Й  БА Н К», 
названий далі «Банк», в особі Начальника Відділу депозитарної діяльності Бурлаченко Віти- 
Володимирівни, яка діє на підставі Довіреності від ІЗ березня 201Н p.. X: 346 з одного боку, 
та
П етров Б орне Ф едорович, названий далі «К лієнт», який ліс згідно Договор) про спільну 
діяльність від 01 лю того 2019 року, посвідченого 01 лютого 2019 року приватніш  нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Куксовою М.С. за реєстровим Нч з іншого боку,
названі далі «Сторони», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу). далі за текстом 
- «Договір», про таке:

ї .  П Р Е Д М Е Т  Д О Г О В О Р У

Предметом нього Договору є відкриття Клієнту рахунку умовного зберігання (ескроу) у 
національній валюті (далі -  Рахунок) та здійснення його обслуговування у відповідності до умов 
цього Договору та чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про акціонерні 
товариства» та нормативно-правових актів Національного банку України.
Рахунок відкривається Клієнту не пізніше трьох банківських днів з моменту здійснення Клієнтом 

оплати винагороди Банку за послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням Рахунка, 
передбаченої розділом 5 цього Дог овору, надання документів, визначених Національним банком 
України, для відкриття Рахунку, та здійснення Банком ідентифікації/верифікації Клієнта. Про 
відкриття Рахунку та присвоєння його номеру Банк повідомляє Клієнта письмово за ного 
зверненням шляхом видачі довідки представнику Клієнта у формі, самостійно встановленій 
Банком.
Рахунок використовується з метою оплати ціни акцій П РИ В А ТН О ГО ' А К Ц ІО Н Е Р Н О Г О  
Т О В А Р И С Т В А  “УКРАЇН СЬКИ Й  Г Р А Ф ІТ ’' (код Є Д РП О У  00196204, код LSI К UA4000069066)
(далі -  Емітент) в межах процедури обов'язкового продажу акцій на вимогу Клієнта, що є 
власником доміную чого контрольного пакета акцій Емітента (або уповноваженою особого, яка діє 
в інтересах групи осіб, т о  спільно є власниками доміную чого контрольного пакету акцій 
Емітента).
За Рахунком виконуються операції виключно Із зарахування Банком отриманих від Клієнта 
коштів, які за  настання підстав, визначених цим Договором, призначені для перерахування 
акціонерам Емітента (або їхнім спадкоємцям, або правонаступникам, або інших? особам, які 
відповідно до законодавств*! мають право на отримання коштів) (далі -  Бепсфіціари). особам, які 
уповноважені Бенефіціаром на отримання цих коштів (далі - представник Бенефіціара). а також 
операції з перерахування таких кошт ів Бенефіціарам/ предс тавникам Беиефіціарів. або повернення 
їх Клієнту відповідно до умов цього Договору .
Звернення стягнення та/або накладення арешту на кошти, що знаходяться па Рахунку, за 
зобов'язаннями Клієнта або Бенефіціара не здійснюється.
За Рахунком можуть здійснюватися операціє пов’язані із зверненням стягнення на належне 
Бепефіціару право вимоги до Банку з виплати коштів (або їх частини), що знаходяться на Рахунку. 
Такі операції здійснюються на підставі документів, передбачених законодавством України, з 
метою задоволення вимог осіб» в інтересах яких/якими було встановлено обмеження щодо обігу 
акцій/обтяження акцій Емітента та які звертаю ть стягнення на вказане право вимоги (надалі -  
Обтяжувані), та умови, що в передбаченому законом порядку акції як предмет обтяження були 
з ам І нет й па кошти, з а рахо ван і 11 а Раху но к.
Клієнт та/або Вснефіціари не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку. 
Крім виконання вищезазначених операцій, списання коштів з Рахунку здійснюється Банком па 
підставі рішення суду або за Ініціативою Клієнта/Банку з метою повернення коштів, помилково 
зарахованих на Рахунок.
Проценти на суму залиш ку коштів на Рахунку не нараховуют ься та не виплачуються Банком.
Банк розпочинає виплату коштів {(а Рахунку через нтггь банківських днів з моменг« 
перерахування Клієнтом всього обсягу грошових сум, які підлягають сплаїі Бенефіціарам.
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виконання Клієнтом зобов’язань, передбаченого п. 2.2.8. цього Договору та сплати винагороди у 
порядку, встановленому п. 5.1. та п. 5.2. цього Договору.

2. О Б О В ’Я ЗК И  С Т О Р ІН

2.1, Бате зобов’язується:
2.1. і . Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок, перерахованих К л іп н ем . у

відповідності до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в України».
2 .1.2. Здійснювати перерахування/видачу коштів Бенефшіарам/Обтяжувачам у порядку» встановленому 

розділом 4 цього Договору.
2.1.3. У разі відмови Бенефіціару у виплаті коштів з Рахунку надати письмове повідомлення 

Бенефіціару Із зазначенням причин відмови протягом п'яти робочих днів з дня отримання від 
Беиефіціара документів для виплати коштів.

2.1.4. У разі здійснення помилкового переказ) на Рахунок Кліп п а повідомляти Клієнта про не та сіро 
необхідність повернення Клієнтом коштів, помилково зарахованих на Рахунок у порядку, 
визначеному ним Договором.

. 1.5. Зберігати інформацію щодо Клієнта, операцій за Рахунком, що становить банківську таємницю.

.3.6. Надавати інформацію Клієнту з питань виплати коштів Бенефшіарам.

2.2. Клієнт -зобов'язується:
2.2.1. Здійснювати оплату наданих Банком послуг з обслуговування Рахунку у порядку, передбаченому 

розділом 5 цього Договору.
2.2.2. Перерахувати одноразово або частинами на Рахунок, реквізити якою  зазначені в довідні про 

відкриття Рахунку відповідно до п.1.2. Договору', весь обсяг коштів за акції Емітента, що 
придбаваютьея у Бенефіціарів. В п риш ачеш ті платеж у зазн ач ається ; «Для виплат міпорптарним 
акціонерам ціни акцій «Найменування Емітенту», «код 1$1М акцій» відповідно до договору 
рахунку умовного зберігання (ескроу) «номер Договору». «дата Договору».

2.2.3. В письмовій формі повідомляти Банк про зміну даних, які буди встановлені під час ідентифікації 
та вивчення Клієнта, в т .ч . про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі ю ридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в 
місячний строк з дня державної реєстрації цих змін. У разі відсутності відповідної інформації в 
публічних джерелах Клієнт в зазначений строк також надає Банку оформлені належним чином 
відповідні документи, що підтверджують такі зміни.

2.2.4. Надати за запитом Банку у термін/строк, вказаний Банком у запиті, документи та відомості, 
необхідні Банку для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері попередження 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. про власників Клієнта; осіб, які мають прямий 
або опосередкований вплив на нього, отримують економічну вигоду від його діяльності: про 
діяльність і фінансовий етан Клієнта, про сутність і цілі фінансової операції, контрагентів Клієнта 
по фінансовій операції), а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

2.2.5. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання 
Рахунку, а також  передбачені обмеження нрава Кли нта розпоряджатися коштами на Рахунку,

,2.2.6. Надати Банку в письмовій формі інформацію про встановлені обтяження коштів па Рахунку (за 
наявності) Обтяжувачами. які до запровадження процедури обов'язкового продажу акцій (м і ієн та 
на вимогу Клієнта буди обтяжувачами акцій, що прндбаваються Клієнтом, із зазначенням 
найменування /прізвища. Імені, по батькові (за наявності) Обтяжувала, серії та номеру паспорта 
або Іншого документа, що посвідчує особу. Ідентифікаційного номеру юридичної 
особи/реєстраційного номеру облікової картки платника податку.

2.2.7. Забезпечити відправку Емітентом кожному Бенефіціару публічної безвідкличної вимоги з 
Інформацією про його персональні дані, які містить перелік акціонерів, отриманий від 
Центрального депозитарію  пінних паперів (далі ~ Реєстр), і а з інформацією про наявність 
обтяження акцій, у строк передбачений чинним законодавст вом.

2.2.8. Забезпечити надання Емітентом Банку списку осіб, у яких прндбаваються акції, із зазначенням 
найменування/прізвищ а, імені, по батькові (за наявності) акціонера, серії та номеру паспорта або 
іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/ 
реєстраційного номеру облікової картки платника податку та суми коштів, що підлягаючі» сплаїі 
Клієнтом на користь кожного акціонера, акції якого придбаваютьея. складеною  на підставі 
Реєстру, та із зазначенням окремо за кожним Беиефіціаром за наявності інформації про обтяження 
а к пій. які прндбаваються (далі -  Список). Форма Списку обов'язково окремо узю джуєгься з



Байком шляхом укладення відповідноїо додачкового договору до їй,ого Д оіовору або шляхом 
обміну листами між Сторонами.

2.2.9. Протягом 5~ти робочих днів з лаги затвердження ринкової вартості акцій/ціни обов'язковоїо 
11 родажу а кці й на да і и Ба н ку засвідчені копії доку м е ні і в і їм  ц» за гве р, гже н н я рип нової в арі о сі і 
акцій/ціни обов'язкового продажу акцій П РИ ВАТН О ГО  АКЦІОНЕРНОГО Т О В А РИ С ТВ А  
"УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФ ІТ” (код Є Д РИ О У  00196204, код ІІА4000069066) та публічну 
безвідкличну' вимогу про гіридбання акцій.

2.2.10. Узгоджувати з Банком усі зміни до тексту публічної безвідкличної вимоги про придбання 
акцій.

3. ПРА ВА  С Т О Р ІН

3.1. Б ан к  м аг п раво :
3 .1.1. Використовувати кошти на Рахунку, гараіггуючи вчасне переракуваппі-Свндачу таких коштів 

Бенефіціарам.
3.1.2. Відмовити Бенефіціару у перерахуванні/видачі коштів у випадку неможливості встановити особу 

Беиефіціара та або у разі иенідтверджешш ним права па одержання коштів згідно Ь наданим 
Емітентом Списку.

3.1.3. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операції! за Рахунком, окрім передбачених цим 
Договором.

3 .1 .4 .’Здійснювати списання коштів з Рахунку у випадках, передбачених чнипим законодавством 
України.

3.1.5. Одержувати від Клієнта плачу' за обслуговування Рахунку у розмірі відповідно до Додатку ЛІ'! 
цього Договору.

З.) .6. Розірвані Договір у разі не виконанії я Клієнтом п.2.2.10. цього Д оговору.
3,2. Клієнт мас право;
3.2.1. Вимагати своєчасного відкриття Рахунку,
3.2.2. Отримувати віл Банку інформацію про стан Рахунку та операції з перерахування/виплати коштів 

Бенефіціарам/Обтяжувачам в формі, самостійно встановленій Банком.
3.3. З мстою виконання Клієнтом обов'язку щодо повернення коштів, помилково зарахованих на 

Рахунок, у випадках, коли таке помилкове зарахування сталося з вини Банку, Кліснт ним доручлг 
Банку самостійно епису'ватн з Рахунку суму помилково зарахованих коштів в будь-який час 
протягом строку д ії Договору , починаючи ч дня відправлений Банком К л іп н у  повідомлення про 
ном ги і ковш і переказ.

4, П О РЯ Д О К  В И П Л А ТИ  К О Ш Т ІВ

4.1. Виплата коштів БспефІцІарам здійснюється Банком протягом трьох років з моменту зарахування 
у повному обсязі на Рахунок коштів, перерахованих Клієнтом.

4.2. Підставою для виплати коштів Бенефіціарам с звернення БенефІніара до Банку з вимогою про 
виплату коштів за умови встановлення Банком особи Беиефіціара та підтвердження наивное і і в 
Беиефіціара права на одержання коштів,

4.3. Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію Бенефіціара/ представника Беиефіціара у випадках, 
передбачених законодавством з питань здійснення фінансового моніторингу, Банк здійснює 
перевірку наявності в Беиефіціара/ представника Бенефіціара права на одержання коштів з 
Рахунку у сукупності на підставі даних Списку (найменування/прізвище, ім 'я по батькові (та 
наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
ідентифікаційний номер юридичної особи/рееетрацпіннй номер облікової каріки платника 
подач ку), які мають співпадати з даними документів, пред 'явлених БенефІ шаром. або на підставі 
інших документів, що підтверджують існування цього права, ч а на підставі Інформації Списку про 
обтяження акцій, які придбаваютьея.

4.4. У випадку виявлення Банком розбіжностей щодо даних Бенефіціара (наймеиувашнгнрізвнщо, 
ім’я по батькові (з*1 наявності) акціонера, серія ча помер паспорта або інш ою  доку мені а. що 
посвідчує особу, ідентифікаційної'! номер юридичної особи/реєетраційппй номер облікової картки 
платника подачку) між зазначеними в Списку та в документах, пред'явлених Беиефіціаром, 
виплач а коштів Бенефіціару здійснюється після надання Беиефіціаром додаткових докумен тів, які 
підтверджують зміну йог о даних. У випадку виявлення Банком інформації відповідно до Списку 
щодо обтяження акцій Бенефіціара, які придбаваютьея. виплата коштів такому Бенефіціару 
відбувається після зняття обтяження па право вимоги до Байку з виплати коштів (або їх час тини} 
з Рахунку у встановленому законом порядку.



4.5. У разі встановлення особи Бенефіціара/'представника Бенефіціара та підтвердження наявності а 
Бенефіщ ара/представника Бенефіціара права па одержання коштів відповідно до и, 4.2., 4.5. 
Договору. Банк здійснює виплату коштів Бенефщіару/представнику Бенефіціара. впродовж 
одного робочого дня з моменту звернення Бенефіціара/ представника Бенефіціара до Банку з 
вимогою про виплату шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений Бенефіціаром (або 
його представником) банківський рахунок або шляхом видачі коштів готівкою в касах Банку.

4.6. Виплата коштів Обтяжувачам відповідно до п. 1.6. цього Договору відбувається після виконання 
Клієнтом зобов'язань, передбачених п, 2.2.6 та п. 2.2,8 цього Договору,

4.7. Банк не здійсню є будь-які угрнмання з коштів, шо виплачуються Бенефіціарам,

5. П О Р Я Д О К  О П Л А Т И  П О С Л У Г  БА Н К У

5Л. Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку одноразово комісійну винагороду за надання послуг- з 
відкриття та обслуговування Рахунку у розмірі, встановленому в Додатку Х;1 до Договору. 
Комісійна винагорода не утримується з коштів, що знаходяться на Рахунку.

5.2. У разі, якщо сума коштів, що піддягає сплаті Клієнтом на користь Бепефішарнє па підставі якої 
був здійснений розрахунок винагороди, буде меншою від суми, зазначеної в Списку, Клієнт в 
строк до 5 робочих днів з моменту надання Банку Списку зобов'язуєт ься здійснити доплат ) Байку 
суми винагороди згідно Додатку Хе і до Договору.

6. Ф О Р С -М А Ж О Р

6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили {форс-мажор}* як-то: війна, бойові дії. 
громадські заворушення, стихійні дика, а також акти державних ергатив, якщо такі обставини 
роблять об 'єктивно неможливим (неправомірним) виконання Сторонами (Стороною) своїх 
обов'язків за Договором, відповідна Сторона звільняється від відповідальності за невиконання 
обов'язків за Договором. Строк виконання зобов'язання в такому випадку продовжується на 
строк д ії обставин непереборної сиди,

6.2. Сторона, яка знаходиться під дією  обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 2 (двох) 
робочих днів повідомити про це іншу Сторону, а протягом 5 (п 'яти) робочих днів -• надати 
останній письмове підтвердження, надане уповноваженим па не орг'аіто;Чї/устаноі.к>іо/орглїїізагіієіо 
України.

6.3. Невиконання зобов'язання, вказаного в п, 6.2. Договору, позбавляє Сторону, яка знаходиться під 
впливом обставин непереборної сили, права посилатися на такі обставини як на підставу для 
звільнення від відіговідальиості за невиконання зобов'язань за Договором.

7. В ІД П О В  їДА Л  Ь Н їС Т Ь  С Т О Р їН  11
і

7.1. За порушення строків зарахування коштів на Рахунок від Клієнта Банк несе відповідальність у ]
відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ кошт ів в Україні». ]

7.2. За порушення строків виплати коштів з Рахунку Бенефіціарам/ представникам Беиефіціарів, Банк |
несе відповідальність відповідно до законодавства України. Банк не несе відповідальності за | 
відмову від виплати коштів з Рахунку БенефіцІару/ представнику Бенефіціара на отримання коштів ! 
з Рахунку, у випадку неиадання Банку документів, які підтверджують право Бенефіціара/ ] 
представника Бенефіціара на отримання коштів з Рахунку, Банк не несе відповідальності також у 1 
випадку, якщ о Бенефіціаром/ представником Бенефіціара. не надані документи для здійснення ; 
Банком ідентифікації цих осіб у випадках, встановлених законодавством. |

7.3.3а незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю. Банк несе відповідальність | 
згідно з чинним законодавством України. |

7.4. Банк не несе відповідальності за виплату Бенефіціарам/ представникам Беиефіціарів коштів з )
Рахунку, які є предметом обтяження згідно Закону України «Про акціонерні товариства», якщо | 
інформація про встановлені обтяження була надана Клієнтом після такої виплати. {

7.5.Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку 
відсутності/недостатності коштів на Рахунку або ненадапня йому Клієнтом інформації, необхідної | 
для виконання Банком своїх обов'язків.

7.6. Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку попадання йому 
Емітентом Списку, необхідного для виконання Банком своїх обов'язків,

7.7. Клієнт несе відповідальність та зобов'язується відшкодувати Банку витрати, пов'язані з виплатами 
коштів з Рахунку неналежним Бенефіціарам, що стали наслідком зазначення в Списку 
неактуальних, неповних, невірних або неточних даних, які необхідні Банку для підтвердження 
наявності в Бенефіціара права на одержання коштів та/або для встановлення особи Бенефіціара.



8. В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  Д О  Д О Г О В О Р У

8.1. Зміни до Договору, крім зазначених у п. 8.2 Договору, вносяться виключно за умови надання
письмової згоди на такі зміни всіма Бенефіціарами за Списком.

8.2. Без згоди Беиефіціарів до Договору вносяться зміни, які не обмежують права Бенефндіара. шо
виникають на підставі Договору. У разі виникнення спору між Сторонами' з цього питаним 
визначення того, що відповідні зміни до Договору не обмежую?!* права Бенефіціара. здійснюються 
са м осі і йн о Ба нко м .

9. С Т Р О К  Д ІЇ Д О Г О В О РУ  І П О Р Я Д О К  ЗА К Р И Т Т Я  РА Х У Н К У

9Л, Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін 
(за наявності) та діє протягом З (трьох) років з моменту врахуван н я на Рахунок кош тів (у повній 
сумі зобов'язань Клієнта) для виплати Бенефіціарам.

9.2 До повної виплати коштів Беиефіиіарам та/або Обтяжувачам Рахунок може бути 'закритий за- 
ініціативою Клієнта за умови письмової згоди Беиефіціарів. У такому випадку Клієнт з всіма 
Бенефіціарам« за Списком спільно мають визначити особу у відповідній заяві та письмовій згоді, 
якій Банком має бути перерахований залишок коштів на Рахунку, за умови відсутності 
встановлених обтяжень майнових права Бенефіціара на кошти на Рахунку.

9.3. Банк мас право закрити Рахунок після спливу строку д ії Договору, передбаченого п. 9.1. Договору. 
Якщо на Рахунку наявний залишок коштів, ці кошти виплачуються Бенефіціарам у порядку, 
передбаченому розділом 4 Договору у випадку звернення їх до Банку, У разі якшо Бенефіиіар не 
звернувся до Банку із заявою  про виплату коштів з Рахунку. Банк иабу вас права закрити Рахунок, 
самостійно списати залиш ок коштів з Рахунку та перерахувати на рахунок Кліпі і а. реквізити 
якого будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта, У такому випадку повернення залишку 
коцггів Клієнту буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством 
на момент перерахування залишку коштів.

10, Н О Ш  П О Л О Ж Е Н Н Я
10 .1. Договір складений у  двох примірниках,
10.2. Суперечки, які виникають у процесі укладання, виконання та розірваним Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. У випадку педосягнсння згоди суперечки вирішуються у 
судовому порядку.

10.3. Уповноважені представники Сторін (підгіисанти), укладаючи цей Договір:
надають кожний іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, 

визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;
запевняють в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних 
даних, складу та змісту персональних даних, правах суб'єкта персональних даних, передбачені от. 
В Закону України «Про захист персональних даних», мсту збору персональних даних та осіб, яким 
передаються персональні дані.

10.4. Інформаиія. яка складає: банківську таємницю, без згоди Клієнта може бути надана третім особам 
тільки у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надасться у зв 'язку з виконанням 
Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв 'язку, кур'єром.
Усі повідомлення за Дог овором будут ь вважатися зробленими належним чином за умови, т о  в о ш і  

здійсненні у письмовій формі (в "тому числі, у формі електронного документа) та надіслані 
рекомендованим листом, телеграфом, передані з кур'єром, врученні особисто за зазначеними в 
Договорі міс це з на х о дже! ш я м / міси е л і проживання Сторони або, у випадку зазначення в Дозоворі 
окремої адреси для листування, -  за цією адресою Сторони, або відправлені з дотриманням вимог 
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Датою отримання повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового 
штемпеля відділу зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа внзначасгьея 
згідно Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».



11. Р Е К В ІЗИ Т И  Т А  П ІД П И С И  С Т О Р ІН

Б ан к :

А К Ц ІО Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О  
« П Е Р Ш И Й  У К Р А ЇН С Ь К И Й

М ІЖ Н А Р О Д Н И Й  Б А Н К »

М ісцезнаходження:
Україна. 04070. м. Київ, вул, Андріївська, 4.

тел.: 0 800 500 490 
-3 8  044 290 7 290 ( дл я між народи их д з вінків)

S .W J.F .T . FUIBUA2X, 
іде нтиф і каційн и й код ОД Р П О У 14282829, 

код банку 334851 
Відділ депозитарної діяльності

Н ачал ьн щ у у Щ

"> В .В . Бурдаченко

К л ієн т:

П етров  Б орис Ф едорович

М ісцепроживання 
Україна. 70425, Запорізька облає і л», село 

Нижня Хортиця, вул. Стадіонна, буд. 16 і>

паспорт; серія СЮ  Л:: 236486. виданий 
Запорізьким РВ ГУМВС України в 

Запорізькій обл.. дата видачі 28.09.2011 р., 
реєстраційним номер облікової картки 

нл а п і и ка под ат кі в 1916714698

п/р № 262061 ї 1573388.11 АН 
в АТ «ПУМВ» у м. Київ. код банку 334851

Контакти і дані тдщ. котика публіч по ї 
безвідкличної вимоги від Емітента для 

шбсзпечетт БенефіціарІа інформаціао: 
Шкаруна Джу'іьепшю Павлівна 

Тел: і 38(06!)  289-51-38 
Електронна адреса: оа(ашкг^пф(. еот. на 

Адреса: Україна. 69600, м. Запоріжжя, '•т /. 

Північне шосе. 20

Один екземпляр Договору отримав:

лага



Додаток >N1» І до Договору рахунку 
умовного зберігання (ескроу} АЬ80 від 0 1.02.20!() р.

№.

.

Н азва операції Тариф, гри

1. Відкриття та обслуговування рахунку умовного 1,5% від суми зарахування грошових
зберігання (ескроу) коштів на рахунок' умовного

зберігання (ескроу), але не менш
50 000.00 гри

Банк:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
« П Б РШИ Й У КРАЇН СЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

М ісцезнаходж ення:

Україна, 04070, м. Киш, вул. Андріївська, 4, 
тел.: 0 «00 500 490 

-38 044 290 7 290 (для міжнародних дзвінків) 
8, \У. 1. Е.Т. РІ) 113 V А 2 X, 

ідеипіфікашйтпш код ЄДРПОУ 14282829. 
код банку 334851 

Відділ депозитарної діяльності

И ачал ьиіік ДВудділу дспоз і гтар неї дільностІ

/  Ґ $ 0 % /£ : '** /  _ 'гї^В.Бурлаченко
і / ? : ’;/; '
7 / /

Клієнт:
П етро» Борне Ф едорш ш ч

М ісценрожн ваі т я  
Україна, 70425. Запорвька обдасть, село 

Нижня Хоргнця. пул. Стадіонна, буд. 16 Б

паспорт: серія Ci-0.N1» 236486. виданий 
Запорізьким РВ ГУМВС України в 

Запорізькій обд.. да*л видачі 28.00.2011 р.. 
реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1916714698

н/р №  262061 11573388.ІІАИ 
її АТ <<ПУМЕ>> V м. Київ, код 6анк\‘ 33485!
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