
 

 

Додаток 14 

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)  

(пункт 449 глави 55 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 роботу пункту дистанційного обслуговування 
 

___________________________________________________________ 

(повне найменування відокремленого підрозділу, у складі  

якого працюватиме/працює ПДО, у називному відмінку) 

___________________________________________________________ 
(код ID НБУ відокремленого підрозділу, у складі якого працюватиме/працює ПДО) 

____________________________________________________________ 

(повне найменування банку в називному відмінку) 
____________________________________________________________ 

(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків) 

 

І. Загальні відомості про пункт дистанційного обслуговування (далі ‒ ПДО) 

Таблиця 1 

№  

з/п 
Назва реквізиту Відомості про ПДО 

1 2 3 

1 Тип повідомлення щодо роботи/діяльності ПДО  

2 
Власний унікальний у межах банку цифровий / 

символьно-цифровий код ПДО 
 

3 Найменування ПДО  

4 Форма діяльності ПДО   

5 Територія діяльності ПДО   

6 Період діяльності ПДО   

7 Відповідальна особа банку щодо діяльності ПДО   

8 

Інформація про рішення уповноваженого органу банку 

про створення ПДО, зміни в діяльності або припинення 

його діяльності 

  

9 
Дата початку/припинення діяльності ПДО або дата 

запровадження змін щодо діяльності ПДО 
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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 

ПДО відповідає вимогам, установленим 

нормативно-правовими актами Національного 

банку України з питань організації захисту 

приміщень банків в Україні 

 

2 

Банк несе повну відповідальність за діяльність 

ПДО, інформування клієнтів банку про графік, 

місце та порядок діяльності ПДО 

 

 

Я підтверджую, що інформація, надана у 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 така інформація щодо типу повідомлення 

про роботу/діяльності ПДО: 

1) початок роботи; 

2) зміни в діяльності; 

3) припинення роботи. 

2. У рядку 2 колонки 3 таблиці 1 зазначається власний унікальний у межах банку 

цифровий/символьно-цифровий код ПДО із забезпеченням єдиної унікальності кодів 

відокремлених підрозділів та кодів ПДО. 

3. У рядку 3 колонки 3 таблиці 1 зазначається найменування ПДО. 

4. У рядку 4 колонки 3 таблиці 1 зазначається форма діяльності ПДО: 

1) спеціально обладнаний автомобіль (далі – автомобіль) (зазначаються марка, модель, 

клас захисту, номер державної реєстрації); 

2) приміщення будівлі (зазначається повна адреса місцезнаходження ПДО); 

3) приміщення малої архітектурної форми (далі – приміщення МАФ) (зазначається 

адреса місцезнаходження ПДО). 

5. У рядку 5 колонки 3 таблиці 1 зазначається інформація тільки щодо ПДО у формі 

автомобіля – територія діяльності ПДО шляхом зазначення населених пунктів або 

району/області, або об’єктів обслуговування. Наприклад, “Верховинський район Івано-

Франківської області” або “Військові частини Запорізької області”. 

Для форм ПДО “приміщення будівлі” та “приміщення МАФ” проставляється прочерк. 
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6. У рядку 6 колонки 3 таблиці 1 зазначається період діяльності ПДО. Наприклад: 

“Червень – вересень 20__ року”, “До кінця 20__ року”. Якщо період діяльності ПДО не 

визначений, то вказується “Не визначено”. 

7. У рядку 7 колонки 3 таблиці 1 зазначається інформація про відповідальну особу 

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

номер її телефону. 

8. У рядку 8 колонки 3 таблиці 1 зазначається така інформація про рішення 

уповноваженого органу банку про створення ПДО, зміни в діяльності або припинення його 

діяльності: 

1) найменування уповноваженого органу; 

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

3) номер рішення. 

9. У рядку 9 колонки 3 таблиці 1 інформація зазначається у форматі ДД.ММ.РРРР у 

таких випадках: 

1) під час заповнення повідомлення про початок роботи зазначається дата початку 

роботи ПДО; 

2) під час заповнення повідомлення щодо змін у діяльності зазначається дата 

запровадження змін щодо діяльності ПДО; 

3) під час заповнення повідомлення про припинення роботи зазначається дата 

припинення роботи ПДО. 

10. Запевнення в таблиці 2 надається в разі повідомлення про початок роботи ПДО або 

змін у його діяльності. 


