
 

 

Додаток 13 

до наказу Національного банку України 

від 28 грудня 2018 року № 1241-но 

(у редакції наказу Національного банку України 

від 04 січня 2022 року № 3-но) 

(підпункт 1 пункту 435 глави 54 розділу VІІІ, 

пункт 437 глави 54 розділу VIII  

Положення про ліцензування банків, затвердженого 

постановою Правління 

Національного банку України 

від 22 грудня 2018 року № 149) 

 

________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу Національного 

                                                                банку України з питань ліцензування) 

 

Повідомлення 

про зміни в діяльності відокремленого підрозділу 

____________________________________________ 

(повне найменування відокремленого підрозділу в називному відмінку) 

___________________________________________________________ 

(код ID НБУ відокремленого підрозділу) 

____________________________________________________________ 

(повне найменування банку в називному відмінку) 

____________________________________________________________ 

(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків) 

 

І. Відомості про зміни в діяльності відокремленого підрозділу 

Таблиця 1 

№  

з/п 
Назва реквізиту Нове значення реквізиту 

1 2 3 

1 Тип змін у діяльності відокремленого 

підрозділу 

  

2 Опис змін у діяльності відокремленого 

підрозділу 

 

3 Інформація про рішення уповноваженого 

органу банку про зміни в діяльності 

відокремленого підрозділу: 

  

3.1 внесення змін/нова редакція положення  

3.2 звільнення попереднього керівника  

3.3 призначення нового керівника  

4 Дата запровадження змін щодо відокремленого 

підрозділу 
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ІІ. Письмове запевнення про дотримання банком умов, установлених нормативно-

правовими актами Національного банку України 

Таблиця 2 

№  

з/п 
Перелік вимог 

Інформація банку про 

дотримання/недотримання 

вимог із зазначенням 

підтвердних даних 

1 2 3 

1 Наявні технічні та інші умови, необхідні для здійснення 

відокремленим підрозділом відповідних видів 

діяльності, надання банківських та інших фінансових 

послуг та забезпечення їх належного обліку відповідно 

до вимог законодавства України (уключаючи програмне 

забезпечення, технічні можливості якого забезпечують 

щоденне формування звітної інформації в розрізі 

відокремлених підрозділів і доступ до цієї інформації 

Національного банку України, спеціального 

банківського обладнання, комп’ютерної техніки, 

комунікаційних засобів) 

 

2 Приміщення відокремленого підрозділу не належить до 

житлового фонду та відповідає вимогам, установленим 

нормативно-правовими актами Національного банку 

України з питань організації захисту приміщень 

 

3 Приміщення відокремленого підрозділу відповідає 

державним будівельним нормам, правилам і стандартам 

з питань створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

 

4 Керівник відокремленого підрозділу має бездоганну 

ділову репутацію та  сукупність знань, професійного та 

управлінського досвіду в обсязі, необхідному для 

належного виконання покладених на нього обов’язків 

 

Я підтверджую, що інформація, надана в повідомленні, є правдивою і повною та несу 

персональну відповідальність за її достовірність. 

 

__________________________ ____________ _________________ 

(посада уповноваженого 

представника банку) 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

 

“___”____________20__рік 

 

Пояснення щодо заповнення повідомлення 

 

1. У рядку 1 колонки 3 таблиці 1 зазначається один або кілька типів змін, що містяться 

в Державному реєстрі банків: 

1) зміни до положення; 

2) нова редакція положення; 

3) зміни щодо керівника; 

4) припинення діяльності відокремленого підрозділу; 

5) тимчасове призупинення діяльності відокремленого підрозділу; 
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6) відновлення діяльності відокремленого підрозділу; 

7) зміни до структури відокремленого підрозділу щодо початку/припинення роботи 

пункту дистанційного обслуговування; 

2. У разі обрання в рядку 1 колонки 3 таблиці 1 варіанта “зміни до положення”, “нова 

редакція положення”, “зміни щодо керівника”, у рядку 2 колонки 3 таблиці 1 зазначаються вид 

змін та змінені дані відповідно до таких вимог: 

1) у разі зміни найменування відокремленого підрозділу ‒ повне найменування 

відокремленого підрозділу, скорочене найменування, найменування для статистичної 

звітності та для відокремлених підрозділів (філія, дирекція, регіональне управління) додатково 

зазначається: найменування для СЕП та найменування для друку; 

2) у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу ‒ нове місцезнаходження 

в такому порядку: індекс, назва області, району, міста (населеного пункту), вулиці, номер 

будинку, корпусу, квартири/приміщення; 

3) у разі зміни підпорядкованості відокремленого підрозділу ‒ повне найменування 

банку ‒ у разі підпорядкування безпосередньо банку, або повне найменування відокремленого 

підрозділу – у разі відображення операцій відокремленого підрозділу на балансі іншого 

відокремленого підрозділу; 

4) у разі внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, ‒ дата внесення нового запису у форматі ДД.ММ.РРРР та номер запису; 

5) у разі зміни контактних телефонних номерів відокремленого підрозділу ‒ нові 

телефонні номери із зазначенням коду міста (населеного пункту);  

6) у разі зміни видів банківських та/або фінансових послуг та/або інших видів 

діяльності, які має право здійснювати відокремлений підрозділ, ‒ нові види послуг та/або 

діяльності відповідно до затвердженого положення про відокремлений підрозділ та 

довіреності, виданої його керівнику; 

7) у разі зміни керівника відокремленого підрозділу: 

дані щодо нового керівника повністю і в такій послідовності: посада, прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) і номер його телефону; 

дані щодо попереднього керівника, повністю і в такій послідовності: посада, прізвище, 

ім’я, по батькові (за наявності); 

8) у разі зміни керівника банку або структурного підрозділу головного офісу банку, 

відповідального за розвиток та діяльність відокремленого підрозділу, ‒ дані щодо нового 

керівника банку [повністю і в такій послідовності: посада, прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) і номер його телефону] або повне найменування відповідного структурного 

підрозділу; 

3. У рядку 3 колонки 3 таблиці 1 зазначається інформація про рішення уповноваженого 

органу банку про зміни в діяльності відокремленого підрозділу:  

1) найменування уповноваженого органу; 

2) дата рішення у форматі ДД.ММ.РРРР;  

3) номер рішення. 

Якщо питання про зміни в діяльності відокремленого підрозділу оформлені різними 

рішеннями, то зазначена вище інформація надається щодо кожного такого рішення. 

4. Дата запровадження змін у діяльності відокремленого підрозділу в рядку 4 колонки 

3 таблиці 1 зазначається у форматі ДД.ММ.РРРР. 

5. Запевнення, наведені в рядках 1‒3 колонки 3 таблиці 2, надаються виключно в разі 

зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу. 

6. Запевнення, наведене в рядку 4 колонки 3 таблиці 2, надається виключно в разі зміни 

керівника відокремленого підрозділу. 


