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полояtЕння про члЕнство в
ЛСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

стаття 1. Загальнi положення

1.1. Положення про членство в АСоЦIАЦIт З УПРАВЛIННrI
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ (далi - Положення) регламентус:

- порядок набуття статусу члена АСоЦIлцIi з упрАвлIння
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИLlIЯМИ (далi - Асоцiацiя) ].а
припинення статусу члена АсоцiацiТ;
- вимоги до кандидата в члени Асоrцiацii;
- права i обов'язки члена АсоцiацiТ;
- гlорядок ведення облiку членiв АсоцiацiТ.

1.2. Термiни у цьому Положеннi вживаються у тому самому значеннi, що
i в CTaTyTi АсоцiацiТ.

сТАТТя 2. Порядок вступу до АсоцiацiТ

2.1. Кандидатом в члени Асоцiацii (надалi - Заявник) може бути юридична
особа, яка вiдповiдас наступним вимогам:

2.|.1. проводить професiйrrу лiяльнiсть на фондовому ринку, а саме
дiяльнiсть з управлiння майном дrrя фiнансування об'скт:iв булiвничтва таlабо
здiйснення операцiй з HepyxoMicTio;

2.|.2. вiдповiдае вимогам законодавства, встановленим для вiдповiдного
вИДу професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку, Статуту, внутрiшнiм
документам АсоцiацiТ, що пiл,гверджу€ сво€ю заявою при вступi до Асоцiацii;

2.1,з. подав заяву Ilpo вступ ;to АсоцiацiТ (/{одаток 1 до Положення), та
пакет докумен,гiв вiдповiдно до умов Ilього Положення та висловила згоду з
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виконанням обов'язкiв члена Асоцiацii вiдповiдно до цього Положення та
iнших внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ;

2.|.4. сТВорена i здiйснюс cBolo дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи;

2.1.5. Заявник, ruо був ранiше виключений з членiв Асоцiацii, усунув та
не скою€ в под€Lпьшому порушення, за яке (якi) його було виключено з членiв
Асоцiацii;

2.|.6. Заявник, Що був ранiше виключений з членiв Асоцiацii, виконав
iндивiдуальнi рiшення органiв Асоцiацiт, винесенi стосовно нього;

2.I.7 . Заявник виконаВ yci зобов'язання по сплатi вступних та
перiодичних членських BHecKiB, що маJIи мiсце пiд час його попереднього
членства в АсоцiацiТ.

2.2.Пtдписом пiд заявою Заявник погоджуеться, що у разi розгляДУ заявИ
та прийняття рiшення про надання Заявнику статусу члена Асоцiацii BiH
зобов'язусться дiяти вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Асоцiацii.

2.з. Вступ до Асоцiацii здiйснюеться вiдповiдно до умов цього
Положення.

2.4. обЛiк членiв АсоцiацiТ ведеться в Електронному журналi членiв
Асоцiацii та мiстить всю наявну в Асоцiачii iнформацiю про вiдповiдного
члена Асоцiацiт, а також iнформацiю, що за нормативно-правовими актами
KoMiciT обов'язково включа€ться до Електронного журналу облiку членiв
АсоцiацiТ, в тому числi:

2-4-1. найменування та iдентифiкаuiйний код юридичнот особи члена
Асоцiацii;

2.4.2. мiсцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-
сайту члена Асоцiацii;

2.4.з. виД професiйноi дiяльностi на фондовомУ ринку, номер (за
наявностi), дату видачi (за наявностi) та строк дii вiдповiдноТ лiцензiТ 1за
наявностi) на провадження вiдповiдного виду професiйнот дiяльностi на ринку
цiнних паперiв, якщо лiцензiя видана на паперовому Hocii таlабо номер та дату
прийняття рiшення koMicii про видачу лiцензii на провадження прфесiйноi
дiяльностi на фондовому ринку;

2.4-4. дата набуття статусу члена АсоцiацiТ, дата припинення членства в
Асоцiацiт, дата початку та завершення тимчасового припинення членства;

2.4.5. перелiк працiвникiв члена АсоцiацiТ - сертифiкованих осiб
зазначенням прiзвища, iMeHi, по батьковi, номера, дати видачi та строку
сертифiката, посади сертифiкованих осiб члена АсоцiацiT, факту наявностi
вiдсутностi судимостей цих осiб.

iз
дiт
чи

2.5. Електронний журнал членiв АсоцiацiТ - перелiк членiв Асоцiацii за
видами професiйноiлiяльностi, за якими Асоцiацiя, мае статуси опуФр, сро.
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2.6. Побулова Електронного
автоматичне формування перелiку
професiйноi дiяльностi.

журналу членiв АсоцiацiТ забезпечус
членiв АсоцiацiТ за вiдповiдними видами

2.7. На Iнтернет-сайтi АсоцiацiТ оприлюдню€ться наступна iнформацiя з
Електронного журналу членiв Асоцiацii найменування та iдентифiкацiйний
код юридичноТ особи члена АсоцiацiТ.

2.8. Членство в АсоцiацiТ е iндивiду€шьним.

2.9. Рiшення про надання Заявнику статусу члена АсоцiацiТ приймас Рада
Асоцiацii.

2.|0. Щля розгляду питання про надання Заявнику статусу члена Асоцiацii
Заявником до АсоцiацiТ надаються наступнi документи:

- заява про вступ встановленого зразка(додаток 1 до Положення);

- КОпiя лiцензiТ Заявника на провадження професiйноТ дiяльностi на
фОНДОвомУ ринку на паперовому HociT (у разi наявностi)/ рiшення (копiя
РiШеНня) Про видачу Заявнику лiцензii на провадження професiйноi дiяльностi
на фондовому ринку, оприлюднене вiдповiдно до вимог чинного
ЗаКОНОДаВсТВа або iнформацiя щодо запису про рiшення KoMiciI щодо видачi
лiцензii члену Асоцiацii в единому державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань в електронному
виглядi;

- анкета Професiйного учасника (додаток 2 до Положення);

- довiдка про керiвних посадових осiб та фахiвцiв Заявника, що
безпосередньо здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фопдовоrу ринку та
сертифiкованi в установленому порядку (додаток 3 до Положення).

yci документи/iнформацiя та копiт з них, що подаються Заявником до
Асоцiацii, повиннi бути засвiдченi керiвником (уповноваженою особою)
Заявника.

2.||. У разi необхiдностi Рада Асоцiацiт може витребувати вiд Заявника
ДОДаТКОВi ДОКУменти (iнформацiю) щодо пiдтверлження даних зазначених у
документах, якi надаються до Асоцiацii для розгляду питання про надання
Заявнику статусу члена Асоцiацii.

2-I2. Пiсля одержання заяви та вiдповiдних документiв, що визначенi уп. 2.10. цьогО ПоложеНня, Рада АсоцiацiТ розгляда€ питання про надання
Заявнику статусу члена АсоцiацiТ на своему черговому/позачерговому
засiданнi.

TepMiH розгляду заяви та документiв не мас перевищувати 10 (десяти)
робочих днiв з дати отримання повного пакета документiв.

За результатами розгляду заяви та документiв Радою АсоцiацiТ
приймасться рiшення про надання статусу члена АсоцiацiТ та прийняття до
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Асоцiацii або про вiдмову у наданнi статусу члена Асоцiацii та прийняттi до
Асоцiацii (далi - рiшення Ради АсоцiацiТ).

2.|З. Представник Заявника може бути запрошенийна розгляд питання

щодо надання йому статусу члена АсоцiацiТ.

2.|4. Рiшення Ради Асоцiацii приймаеться простою бiльшiстю голосiв
членiв Ради, присутнiх на засiданнi, або простою бiльшiстю голосiв вiд
загальноТ кiлькостi членiв Ради у разi голосування шляхом опитування.

2.|5. Про прийняте рiшення про надання статусу члена АсоцiацiТ та
прийняття до АсоцiацiТ Заявник повiдомлясться протягом 5 (п'яти) робочих
днiв з моменту винесення вiдповiдного рiшення Радою АсоцiацiТ шляхом
оприлюднення iнформацii про надання заявнику статусу члена Асоцiацii на
Iнтернет-сайтi АсоцiацiI.

Iнформацiя про надання Заявнику статусу члена Асоцiацii
оприлюдню€ться на Iнтернет-сайтi Асоцiацii шляхом внесення змiн до
Електронного журналу членiв АсоцiацiТ протягом 5 (п'яти) робочих днiв з

моменту винесення вiдповiдного рiшення Радою Асоцiацii.

Щокументом про пiдтверлження членства в Асоцiацii е Свiдоцтво про
членство в АсоцiацiТ з управлiння фiнансами та iнвестицiями, оформлене
вiдповiдно до Додатка J\Гq4 цього Положення.

2.|6. Рiшення про надання Заявнику статусу члена Асоцiацii набирае
чинностi з моменту внесення iнформацii про Заявника до Електронного
журналу членiв АсоцiацiI.

2.|7. У прийомi в члени Асоцiацii та наданнi статусу члена АсоцiацiТ
може бути вiдмовлено, якщо:

2.I7.1. Заявник знаходиться в процесi лiквiдацii;

2.17 .2. щодо Заявника порушена справа про банкрутство;

2.|7.З. щодо Заявника винесене рiшення про анулювання його лiцензii на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку (у рuзi якщо Заявник
мав одну лiцензiю) або винесене(i) рiшення про анулювання ycix його лiцензiй
на провадження професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку (у разi якщо
Заявник мав декiлька лiцензiй);

2.|7.4. Заявником подано неповний комплект документiв або документи
нен€Lлежним чином засвiдченi;

2.|7.5. Щокументи, що поданi Заявником до Асоцiацii мiстять
недостовiрну iнформацiю таlабо не вiдповiдають вимогам цього Положення;

2.|7.6. Заявник ма€ несплаченi членськi внески за перiод попереднього
членства в Асоцiацii;

2.|7 .7 . Заявник, що був ранiше виключений з членiв Асоцiацii, не усунув
Та ПРоДоВжус здiЙснювати порушення, за яке(якi) Його було виключено з
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членiв АсоцiацiТ, не виконав рiшення органiв Асоцiацii, винесенi стосовно
нього, i який мае HaMip повторно вступити до Асоцiацii.

Пiсля усунення порушення/порушень, що були пiдставою для прийняття
рiшення про вiдмову у наданнi Заявнику статусу члена АсоцiацiТ та прийняттi
до АсоцiацiТ, Заявник мас право повторно подати документи, визначенi цим
Положенням, необхiднi для надання йому статусу члена АсоцiацiТ та
прийняття до Асоцiацii, з обов'язковим наданням документiв (доказiв), що
пiдтверджують усунення порушення/порушень.

218. Рiшення про вiдмову у наданнi Заявнику статусу члена Асоцiацii та
прийняттi до Асоцiацii повинно бути мотивованим.

2.|9. Про вiдмову в наданнi статусу члена АсоцiацiТ (iз зазначенням
пiдстав такоТ вiдмови) Заявник повiдомля€ться в письмовiй формi особисто
або рекомендованим листом протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту
винесення вiдповiдного рiшення Радою АсоцiацiТ.

2.20. Рiшення про вiдмову у наданнi Заявнику статусу члена АсоцiацiТ
може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2I. Протягом 5 (п'яти) каJIендарних днiв з дня набрання чинностi
рiшення про надання Заявнику статусу члена АсоцiацiТ та прийняттi до
АсоцiацiI Заявник мас сплатити вступний (разовий) внесок.

Якщо Заявник протягом встановленого строку не сплатив вступний
(разовий) внесок, Рада Асоцiацii мае право скасувати свое рiшення вiдносно
Заявника.

СТАТТЯ 3. Членськi внески до АсоцiацiТ

3.1. Розмiр вступного та перiодичних членських BHecKiB встановлю€ться
Радою Асоцiацii виходячи з розмiру витрат на утримання Асоцiацii.

З.2. Перiодичнi та вступнi членськi внески сплачуються згiдно paxyHKiB,
що виставляються бухгалтерiсю АсоцiацiТ, або членом Асоцiацii самостiйно.

3.3. Якщо член Асоцiацii сплачуе членськi внески за наступнi перiоди,
ВОни сПлачуються в розмiрi визначеному на день виставлення рахунку i не
Пiдлягають доплатi в наступному в разi змiни розмiру перiодичних членських
BHecKiB.

З.4. Член Асоцiацii повинен сплачувати перiодичнi членськi внески
ЩОМiСЯчно До 10 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, за який проводиться
ОПЛаТа. У Випадку, якщо член Асоцiацii не отримав вiд бухгалтерii Асоцiацii
РаХУНОК, BiH Зобов'язаниЙ сплатити iх самостiйно або повiдомити Щирекцiю
АсоцiацiТ про неотримання рахунку.

3.5. ОСОба, яка Подilла заяву про вступ до Асоцiацii, сплачуе вступний
внесоК не пiзнiШе трьоХ банкiвсьКих днiв з дати прийняття рiшенн я Ради
АсоцiацiТ про прийом кандидата до АсоцiацiТ.
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3.6. Членськi внески особою, яка вступила до Асоцiацii, сплачуються за
мiсяць у повному розмiрi, якщо компанiя набула статусу члена АсоцiацiТ у
цьому мiсяцi.

3.7. Строк сплати перiодичних членських BHecKiB членом Асоцiацii
Продовжуеться у разi надходження до Асоцiацii письмового повiдомлення (з
наданням копiЙ пiдтверджуючих документiв) про неможливiсть сплати
регулярних членських BHecKiB у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням правоохоронними органами документiв члена Асоцiацii у
паперовiЙ та електроннiЙ формах, що унеможливлюють сплату перiодичних
членських BHecKiB;

iншими дiями органiв державноi та судовоI влади, що унеможливлюють
сплату перiодичних членських BHecKiB;

настанням обставин непереборноТ сили.

Член Асоцiацii зобов'язаний сплатити перiодичнi членськi внески
ПРОТяГом 15 робочих днiв з дати усунення причин, що призвели до несплати
перiодичних членських BHecKiB.

3.8. ПРИ несплатi членом Асоцiацii членських BHecKiB у строки,
ВСТаноВленi цим Положенням, уповноважениЙ працiвник Щирекцii Асоцiацii
зобов'язаний:

- встановити факт несплати членських BHecKiB;

- НаПраВити рекомендованого листа з повiдомленням про вручення до
ТаКОГО ЧЛеНа Асоцiацii з метою отримання пояснення причин несплати BHecKiB
та вимогою виконання норм даного Положення.

ПiДСТаВаМи Для передачi матерiалiв на розгляд Щисциплiнарного KoMiTeTy
С НеСПЛаТа ЧЛеНОМ Асоцiацii членських BHecKiB протягом двох кварталiв.

СТАТТЯ 4. Права та обов'язки членiв АсоцiацiТ
4.1. Bci члени АсоцiацiТ мають в ycix вiдношеннях piBHi права та несуть

однаковi обов'язки.

4.2. Права та обов'язки членiв Асоцiацii встановленi Статутом та
внутрiшнiми документами Асоцiацii.

4.з. У разi внесення змiн до документiв, що надаваJIися р€вом iз заявою
про вступ до АсоцiацiТ, член Асоцiацii протягом 20 (двадцяти) робочих днiв з
моменту виникнення таких змiн надас до Асоцiацiт рекомендованим
листом/особисто або електронним документом iнформацiю про BHeceHi змiни
та оновленi документи (тх засвiдченi копii) з урахуванням таких змiн.

4.4. ЧлеНи Асоцiацii зобоВ'язанi надаватИ довiдково-iнформацiйнi данi,
ЩО Не ВiДНОСЯТЬСЯ До категорii комерцiйноТ таемницi, у строки та в обсязi
визначеному !ирекцiсю Асоцiацiт задля формування Асоцiацiею аналiтичних
даних про стан вiдповiдного сегменту фондового ринку.
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СТАТТЯ 5. Припинення та тимчасове припинення членства в

Асоцiацii

5.1. Членство в АсоцiацiТ припинясться внаслiдок:

5.1.1. добровiльного виходу зi складу членiв Асоцiацii на пiдставi заяви
члена Асоцiацii;

5.1.2. виключення зi складу членiв Асоцiацii;

5.1.З. переведення членства.

5.2. Щобровiльний вихiд зi складу членiв Асоцiацii вiдбувасться за заявою
члена Асоцiацii, яка пода€ться на iм'я Голови Ради Асоцiацii. На пiдставi
виписки з протоколу засiдання Ради вноситься вiдповiдний запис до
Електронного журналу членiв Асоцiацii, що оприлюднюеться на IHTepHeT-

сайтi АсоцiацiТ. З моменту внесення вказаного запису до Електронного
журналу членiв АсоцiацiI членство в Асоцiацii вважасться припиненим.

5.3. Виключення зi складу членiв Асоцiацii здiйснюсться на пiдставi

рiшення про припинення членства в Асоцiацii, прийнятого Радою АсоцiацiТ.
Таке рiшення може бути прийняте з наступних пiдстав:

5.3.1. припинення провадження
дiяльностi на фондовому ринку;

членом АсоцiацiТ професiйноТ

5.З.2. анулювання виданоТ йому лiцензiТ на здiйснення професiйноТ
дiяльностi на фондовому ринку;

5.3.3. не виконання таlабо порушення вимог внутрiшнiх документiв
АсоцiацiТ таlабо окремих рiшень АсоцiацiТ;

5.З.4. несплата членських BHecKiB протягом чотирьох мiсяцiв поспiль.

5.4. Факт невиконання членом Асоцiацii вимог, передбачених
внутрiшнiми документами Асоцiацii, встановлю€ться Радою Асоцiацii за
подання Генерального директора АсоцiацiТ.

5.5. Рiшення про припинення членства в Асоцiацii приймаеться Радою
Асоцiацii вiдповiдно до Правил Асоцiацii.

5.6. У триденний строк з дати прийняття Радою Асоцiацii рiшення про
виключення члена з АсоцiацiТ iнформацiя про виключення доводиться до
вiдома члена Асоцiацii, щодо якого винесено рiшення про виключення, листом
з повiдомленням про вручення, та НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку.

5.7. Рiшення Ради про припинення членства в Асоцiацii набирае чинностi
з моменту його прийняття.

5.8. Особам, якi припинили членство в Асоцiацii, вступний та перiодичнi
членськi внески, буль-якi витрати, пов'язанi зi статусом члена Асоцiацii, не
компенсуються.
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5.9. Членство в АсоцiацiТ може бути тимчасово припинене. ТимчасовиМ
припиненням членства с обмеження на TepMiH до 2 (двох) мiСяЦiВ ПРаВ i

обов'язкiв члена Асоцiацii. Рiшення про тимчасове припинення членсТВа В

АсоцiацiТ приймасться Радою АсоцiацiТ.

Пiдставами для прийняття рiшення про тимчасове припинення членства
в АсоцiацiТ е:

несплата членських BHecKiB протягом двох мiсяцiв поспiль;
- зупинення дiТ лiцензii Нацiональною комiсiсю з цiнних

паперiв та фондового ринку.

5.10. У разi припинення членства члена Асоцiацii в АсоцiацiТ
припинясться участь представникiв члена Асоцiацii в ycix органах АсоцiацiТ.

5.11. У випадку тимчасового припинення членства члена АсоцiацiТ в

АсоцiацiТ, повноваження представника члена Асоцiацii в ycix органах
АсоцiацiТ тимчасово призупиняються.

5.I2. Член Асоцiацii може оскаржити рiшення АсоцiацiТ, в т.ч. про
виключення iз членiв АсоцiацiТ, у встановленому чинним законодавством
порядку.

СТАТТя б. Заключнi положення

6.1 . Положення
законодавством.

6.2. Змiни та
Загальними зборами
визначеному чинним

набувас чинностi в порядку, визначеному чинним

доповнення до цього Положення затверджуються
членiв АсоцiацiТ та пiдлягають погодженню в порядку,
законодавством.
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lodamoK Л! I
Що Положення про членство в

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ
ФIНАНСАМИ ТА
IНВЕСТИШЯМИ

ЗАЯВА про вступ до

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВВСТИЦIЯМИ
просить надати статус

Члена

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННrI ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ.

I]iею заявою про вступ до АсоцiацiТ (даrri - заява) пiдтверлжуемо, що
iнформацiя i данi, якi вiдображенi в заявi та документах, € правдивими i
правильними, а також зобов'язусмось у випадку внесення будь-яких змiн до
документiв, що надаються р€вом iз заявою, протягом l0 (десяти) робочих днiв
з моменту виникнення таких змiн повiдомити Асоцiацiю та надати вiдповiднi
документi (ik засвiдченi копiТ), що зазнапи змiн до Асоцiацii.

Ifiею заявою пiдтверлжусмо, що вiдповiдасмо вимогам законодавства,
встановленим для вiдповiдного виду професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку, Статуту та внутрiшнiм документам Асоцiацii.

Ifiею заявою зобов'язусмося дiяти вiдповiдно до внутрiшнiх документiв
Асоцiацii та визна€мо повноваження АсоцiацiТ щодо застосування заходiв
впливу Асоцiацiею та оприлюднення iнформацiT про TaKi заходи впливу.

По Bcix питаннях, що стосуються цiсi Заяви, прошу контактувати з
представником, який с призначеним та офiцiйно уповноваженим вiдповiдати
на Bci запитання, що стосуються цiеТ заяви, якщо кандидат у письмовiй формi
не проiнформував Асоцiацiю про iнше.

20 р.))
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lоdаmок ЛЬ 2

Що Положення про членство в

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦШМИ

АНКЕТА ПРОФЕСIЙНОГО УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ
повна назва

Скорочена назва

Iдентифiкацiйний код юрособи

Мiсцезнаходження

Поштовий iндекс, MicTo

Вулиця, булинок, офiс

Щанi про лiцензii
Серiя Номер Вид

дiяльностi
Щата видачi !ата початку лiТ

реквiзити

рiшення
Контакти юрособи

Телефони

E-mail

Веб-сайт

Контактп лля офiцiйного зв'язку з Асоцiацiею
пIБ

Посада

Контактний телефон

E-mail

.Щодаткова i нформаuiя (за

потреби)

р.20
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fоdаmок ЛЬ 3

.Що Положення про членство в

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИШЯМИ

Довiдка про керiвних посадових осiб та фахiвцiв Заявника,
що безпосередньо здiйснюють професiйну лiяльнiсть на фондовому ринку та

сертифiкованi в установленому порядку

Ns

лъ

пl
Б

Iп
н

Посад
а

Стаж

роботи на

фонлово
му ринку

Телефо

н

Сертифiка
т: Л!, дата

видач i,

строк лii,
вид

дiяльностi

вiдомостi
щодо

судимостi,
штрафи за

алмiнпорушен
ня на

фiнансовому
ринку

Назва, дата, номер

документа, яким
призначено/звiльнено/над

ано /припинено
повноваження в

професiйному учаснику

р.20
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[одаток Nо4

,.Що Положення про членство в

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

СВIДОЦТВО
про членство в Асоцiацii з управлiння фiнансами та iнвестицiями

(повне найменування професiйного учасника фондового ринку, iдентифiкацiйний кол
юридичноТ особи)

С членом Асоцiацii з управлiння фiнансами та iнвестицiями, що здiйснюе свою дiяльнiсть
вiдповiдно ло Статуту та внутрiшнiх документiв Асоцiацii.

Свiдоцтво видано ( ) 202_ року

Генера_гlьний директор (пIБ)
(пiдпис)

мп

N9
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