
 

 Додаток 3 

до Положення про порядок зді йснення авторизації 

ді яльності надавачі в фі нансових платі жних послуг та 

обме жених платі жних послуг ві д 10. 02. 2022 № 217 (зі 

змі нами)  

(пі дпункт 2 пункту 206 розді лу ХІ Х)  

 

 

Опитувальник 

юридичної особи 

1.  Інформаці я про особу:  

Таблиця 1 

№ 

з/ п 
Вид і нформації 

Інформаці я для 

заповнення 

1 2 3 

1 Повне найменування   

2 Ідентифі каці йний код  

3 Мі сцезнаходження  

4 Інформаці я про лі цензії юридичної особи  

5 

Електронна пошта, яка є офі ці йним каналом зв’язку з заявником/ надавачем фі нансових платіжних послуг/ надавачем 

обме жених платі жних послуг (для і ншої фінансової установи така і нформаці я має ві дпові дати і нформації, яка 

надавалася Наці ональному банку Украї ни відпові дно до Положення про лі цензування та реєстраці ю надавачів 

фі нансових послуг) 

 

6 Телефон заявника/ надавача фі нансових платі жних послуг/ надавача обме жених платі жних послуг   

 

2.  Інформаці я про пі дстави для подання опитувальника:  

Таблиця 2 

№ 

з/ п 
Пі дстава для подання опитувальника 

Мі сце для 

ві дмі тки 

1 2 3 

1 Отримання авторизації на зді йснення ді яльності з надання фі нансових платі жних послуг   
2 Отримання авторизації на зді йснення ді яльності з надання обме жених платі жних послуг   
3 Роз ширення авторизаці ї  
4 Унесення змі н та/ або доповнень до рані ше наданої і нформації   
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3.  Фі нансові платі жні послуги, які має намі р надавати/ надає заявник (заповнюється заявником,  який має намі р отримати статус надавача 

фі нансових платі жних послуг): 

Таблиця 3 

№ 

з/ п 
Назва фі нансової платіжної послуги  

Мі сце для 

ві дмі тки 

1 2 3 

1 
Послуги із зарахування готі вкових кошті в на рахунки користувачі в, а також усі послуги щодо ві дкриття, обслуговування 

та закриття рахункі в (крі м електронних гаманці в)  

2 
Послуги із зняття готівкових кошті в із рахункі в користувачі в, а також усі послуги щодо ві дкриття, обслуговування та 

закриття рахункі в (крі м електронних гаманці в)   

3 

Послуги з виконання платі жних операці й із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крі м 

платі жних операці й з електронними грошима), у тому числі:  

виконання кредитового переказу;  

виконання дебетового переказу;  

виконання і ншої платіжної операції, у тому числі з використанням платі жних і нструменті в 

 

4 

Послуги з виконання платі жних операці й з рахунку/ на рахунок користувача (крі м платі жних операці й з електронними 

грошима) за умови, що кошти для виконання платі жної операції нада ються користувачу надавачем платі жних послуг на 

умовах кредиту, у тому числі: 

виконання кредитового переказу;  

виконання дебетового переказу;  

виконання і ншої платіжної операції, у тому числі з використанням платі жних і нструменті в 

 

5 Послуги з емі сії платі жних і нструменті в та/ або зді йснення еквайрингу платі жних і нструментів щодо:  

1) послуги з емі сії платіжних і нструменті в  

2) послуги зді йснення еквайрингу платі жних і нструменті в 

Х 

 

 
6 Послуги з переказу кошті в без ві дкриття рахунку  

7 
Послуги з випуску електронних грошей та виконання платі жних операці й з ними, у тому числі ві дкриття та обслуговування 

електронних гаманці в  
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Продовження додатка 3 

4.  Обме жені платі жні послуги, які має намі р надавати/ надає заявник:  

Таблиця 4 

 

5.  Інформаці я про статут:  

Таблиця 5 

№ 

з/ п 
Вид і нформації 

Інформаці я для 

заповнення 

1 2 3 

1 

Чи оприлюднена актуальна редакці я статуту заявника/ надавача фі нансових платі жних послуг або надавача обме жених 

платі жних послуг (далі – надавач платі жних послуг) на порталі електронних серві сі в юридичних осі б, фізичних осіб-

пі дприємці в та громадських формувань? 

Так/ ні  

2 Як що так, то зазначте код доступу до результаті в надання адмі ні стративних послуг у сфері державної реєстрації   

№ 

з/ п 
Назва обме женої платіжної послуги  

Мі сце для 

ві дмі тки 

1 2 3 

1 

Послуги, що нада ються особами, які отримали лі цензі ю з надання банкам послуг з і нкасації, із зарахування і нкасованих 

ко шті в на власний рахунок та подаль шого ї х перерахування суб’єктам господарювання на ї хні поточні рахунки за 

реквізитами та в строк, зазначені в  договорі з урахуванням вимог законодавства Украї ни 
 

2 

Послуги з виконання платі жних операці й, що нада ються постачальником електронних комунікаці йних послуг, 

провайдером ауді овізуальних серві сі в своєму абоненту - отримувачу послуг для:  

1) оплати цифрового контенту;  

2) оплати квиткі в, і ніці йованої з використанням мобі льного телефону, за умови, що квиток надається абоненту − 

отримувачу послуг в електронні й формі на підтвердження оплати: відві дування культурно-розважальних заході в (кі но, 

концерті в, вистав, музеї в, виставок, фестивалі в, екскурсі й, наукових, ді лових, культурних, осві тні х та і нших масових 

заході в); ві дві дування природних, архітектурних та культурних об’єкті в; залізничних (у тому числі примі ських) 

перевезень; проїзду в міському і примі ському транспорті (у тому числі оплати електронних квиткі в для прої зду в такому 

транспорті); маршрутних пасажирських перевезень; поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в мі ському і 

примі ському транспорті; 

3) сплати кошті в на ці лі благоді йної ді яльності з використанням благоді йного  електронно-комуні каці йного пові домлення;  

4) переказу кошті в мі ж ідентифі кованими абонентами;  

5) переказу залишку з особового рахунку абонента пі д час надання послуги з перенесення абонентського номера;  

6) оплати електронних комуні каці йних послуг та доступу до мере жі Інтернет, ауді овізуальних меді а-серві сі в, комунальних 

послуг, податкі в та зборі в, митних плате жі в, штрафі в, послуг, що нада ються державними органами та установами 
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6.  Інформаці я про вебсайти:  

Таблиця 6 

№ з/ п Вид і нформації Інформаці я для заповнення 

1 2 3 

1 
Чи наявний у заявника/надавача платі жних послуг власний вебсайт (вебсайти)? 

Як що так, то заповні ть таблицю 7 
Так/ ні  

 

Таблиця 7 

№ з/ п Адреса вебсайту 
Дата початку функці онування 

вебсайту 

Перелі к послуг, які будуть 

надаватися із використанням 

вебсайту 

Дата припинення 

функці онування вебсайту 

1 2 3 4 5 

1     

7.  Інформаці я про використання комерці йних ( фірмових) найменувань та торговельних марок (знакі в для товарі в та послуг):  

Таблиця 8 

№ з/ п Вид і нформації 
Інформаці я для 

заповнення 

1 2 3 

1 
Чи використовуєте Ви інші комерці йні ( фі рмові) найменування, ніж найменування, зареєстроване в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осі б, фізичних осі б- пі дприємці в та громадських формувань? 
Так/ ні  

2 Як що так, то зазначте таке:  

3 назва комерці йного ( фірмового) найменування  

4 дата початку використання комерці йного ( фі рмового) найменування  

5 перелі к послуг, які надаватимуться пі д час використання комерці йного ( фі рмового) найменування  

6 
Чи використовуєте/ маєте намі р використовувати торговельні марки (знаки для товарі в та послуг) пі д час надання 

платі жних послуг? 
Так/ ні  

7 Як що так, то зазначте таке:   

8 найменування/ позначення торговельної марки (знака для товарі в та послуг)  

9 дата початку використання торговельної марки (знака для товарі в та послуг)   

10 правові пі дстави використання торговельної марки (знака для товарі в та послуг)   

11 перелі к послуг, які надаватимуться пі д час використання торговельної  марки (знака для товарів та послуг)   
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8.  Інформаці я про ді лову репутаці ю заявника/ надавача платі жних послуг: 

Таблиця 9 

№ 

з/ п 
Інформаці я про ді лову репутаці ю 

Інформаці я для 

заповнення 

1 2 3 

1 Інформаці я щодо дотримання закону та публі чного порядку 

2 

Чи ді яли щодо юридичної особи протягом останні х трьох рокі в санкції з боку Украї ни, і ноземних держав (крі м держав, 

які зді йснюють збройну агресі ю проти Украї ни), мі ждержавних об’єднань або мі жнародних організаці й (у тому числі, чи 

застосовані такі санкції станом на дату пі дписання цього опитувальника)? 

Так/ ні  

3 Як що так, то надайте пояснення  

4 

Чи перебувала юридична особа протягом останні х п’яти рокі в у перелі ку осі б, пов’язаних зі зді йсненням терористичної 

ді яльності або щодо яких застосовано мі жнародні санкції (у тому числі, чи перебуває юридична особа в такому перелі ку 

станом на дату пі дписання цього опитувальника)? 

Так/ ні  

5 Як що так, то надайте пояснення  

6 
Чи траплялися протягом останні х трьох рокі в випадки надання юридично ю особою недостові рної і нформації 

Наці ональному банку Украї ни, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Наці ональним банком Украї ни рі шення? 
Так/ ні  

7 
Як що так, то надайте опис (яка саме недостовірна і нформаці я надавалася Наці ональному банку Украї ни, дата її надання) 

та пояснення 
 

8 
Чи траплялися впродовж останні х трьох рокі в випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов’язань та/або 

гаранті йних листі в, наданих Наці ональному банку Украї ни? 
Так/ ні  

9 

Як що так, то надайте опис (зазначити, які саме зобов’язання та/ або гаранті йні листи не були виконані, їх дату і пі дстави 

надання, строк, у який вони мали бути виконані , поточний стан виконання, зазначити дату виконання, якщо зобов’язання 

були виконані із порушенням строку) та пояснення 

 

10 Інформаці я щодо виконання фі нансових зобов’язань 

11 

Чи має юридична особа заборговані сть зі сплати податкі в, зборі в або і нших обов’язкових платежі в, що дорі внює або 

перевищує два роз мі ри мі ні мальної заробі тної плати?  
Так/ ні  

Як що так, то надайте пояснення  

12 

Чи допускала юридична особа пору шення (невиконання або ненале жне виконання) зобов’язання фі нансового характеру, 

сума якого перевищувала 635 роз мі рі в мі ні мальної мі сячної заробі тної плати, установленої законодавством Украї ни на 

пері од, у якому вчинено пору шення, або екві валент ці єї суми в і ноземні й валюті, а строк поруше ння перевищував 90 дні в 

поспі ль, перед будь-яким банком або і ншо ю юридично ю чи фізичною особою протягом останні х трьох рокі в (у тому 

числі чи є таке пору шення станом на зараз)?  

Так/ ні  
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13 

Як що так, то надайте опис [обов’язково вкажі ть повне найменування або прізвище, власне і м’я та по батькові 

контрагента, зобов’язання перед яким пору шено, вид правочину, на пі дставі якого таке зобов’язання виникло, його 

реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк пору шення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення 

пору шення 

 

14 Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останні х трьох рокі в?  Так/ ні  

15 Як що так, то зазначте деталі судового провадження (процедури)   

16 Чи ві дкрито щодо особи провадження в справі про банкрутство?   

17 Як що так, то надайте пояснення  

18 

Чи зареєстрована особа та/ або є податковим резидентом та/ або має мі сцезнаходження в державі, що 

зді йснює/ зді йснювала збройну агресі ю проти Украї ни в значенні, наведеному в статті 1 Закону Украї ни “ Про оборону 

Украї ни” 

Так/ ні  

19 Інформаці я пов’язана з господарською ді яльні ст ю 

20 
Чи внесено юридичну особу до списку емі тентів, що ма ють ознаки фі ктивності, який ведеться Наці ональною комі сі єю з 

ці нних папері в та фондового ринку?  
Так/ ні  

21 Як що так, то надайте пояснення  

22 

Чи накладено на акції юридичної особи аре шти та/ або і нші публі чні обтяження або і нші обме ження розпорядження ними 

чи обме ження проведення операці й з ними або зупинено роз мі щення акці й у зв’язку з визнанням емі сії недобросові сно ю 

або застосування спеціальних економі чних та і нших обме жувальних заході в (санкці й)?  

Так/ ні  

23 Як що так, то надайте пояснення  

24 Чи накладено на і нші активи юридичної особи, крі м щодо акці й, аре шт?  Так/ ні  

25 Як що так, то надайте пояснення  

26 Інформаці я щодо володі ння істотною участ ю у фі нансових установах 

27 

Чи володі ла юридична особа істотною участ ю у фі нансові й установі, іноземні й фі нансові й установі, станом на будь-яку 

дату протягом року, що передує даті рі шення органу лі цензування та нагляду, суду, або і ншого уповнова женого органу 

про призначення тимчасової адмі ні страції та/ або ві днесення до категорії неплатоспроможних, та/ або визнання 

банкрутом, та/ або ві дкликання/ анулювання банкі вської лі цензії/ усі х лі цензі й на провадження ді яльності з надання 

фі нансових послуг/ лі цензії на торгі влю валютними ці нностями/ лі цензії на зді йснення валютних операці й (генеральної 

лі цензії на зді йснення валютних операці й)/ лі цензі й на окремі види професі йної ді яльності на ринках капі талу та 

організованих товарних ринках/ припинення авторизації ді яльності надавача фі нансових платі жних послуг/ надавача 

обме жених платі жних послуг за і ні ці ативою органу лі цензування та нагляду (крі м ві дкликання/ анулювання лі цензії у 

зв’язку з ненаданням фі нансовою установою жодної фі нансової послуги протягом року з дня її отримання/ як що 

професі йний учасник ринкі в капі талу не розпочав провадження професі йної ді яльності на ринках капі талу та 

організованих товарних ринках та/ або не надав додаткові послуги, передбачені лі цензі є ю на провадження певного виду 

ді яльності, протягом року з дати отримання такої лі цензії/ не провадив професі йну ді яльність на ринках капі талу та 

Так/ ні  
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організованих товарних ринках та/ або не надавав додаткові послуги, передбачені лі цензі є ю на провадження певного виду 

професі йної ді яльності, протягом шести мі сяців поспі ль, якщо і нший строк не встановлено спеці альним законом України, 

що регулює такий вид професі йної ді яльності/ припинення авторизації ді яльності надавача фі нансових/ обме жених 

платі жних послуг у зв’язку з тим, що надавач обме жених платі жних послуг не розпочав провадження ді яльності з надання 

фі нансових/ обме жених платі жних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-

правовим актом Наці онального банку Украї ни), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру 

платі жної і нфраструктури та/ або Державного реєстру фі нансових установ/ Реєстру осі б, які не є фі нансовими установами, 

але ма ють право надавати окремі фі нансові послуги та/ або реєстру фі нансових установ і ншого органу лі цензування та 

нагляду, уповнова женого органу і ноземної краї ни? 

28 Як що так, то надайте пояснення  

29 

Чи була в юридичної особи можливі сть незалежно ві д володі ння участ ю в фі нансові й установі, і ноземні й фі нансові й 

установі, надавати обов’язкові вказі вки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фі нансової установи, 

і ноземної фі нансової установи, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рі шення органу лі цензування та 

нагляду, суду, або і ншого уповнова женого органу про призначення тимчасової адмі ні страції; та/або ві днесення до 

категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або ві дкликання/ анулювання банкі вської лі цензії/усі х 

лі цензі й на провадження ді яльності з надання фі нансових послуг/ лі цензії на торгі влю валютними ці нностями/ лі цензії на 

зді йснення валютних операці й (генеральної  лі цензії на зді йснення валютних операці й)/лі цензі й на окремі види 

професі йної ді яльності на ринках капі талу та організованих товарних ринках/ припинення авторизації ді яльності надавача 

фі нансових платі жних послуг/ надавача обме жених платі жних послуг за і ні ці ативою органу ліцензування та нагляду (крі м 

ві дкликання/ анулювання лі цензії у зв’язку з ненаданням фі нансовою установою жодної фі нансової послуги протягом 

року з дня її отримання/якщо професі йний учасник ринкі в капі талу не розпочав провадження професі йної ді яльності на 

ринках капі талу та організованих товарних ринках та/ або не надав додаткові послуги, передбачені лі цензі є ю на 

провадження певного виду ді яльності, протягом року з дати отримання такої лі цензії/ не провадив професі йну ді яльність 

на ринках капі талу та організованих товарних ринках та/ або не надавав додаткові послуги, передбачені лі цензі єю на 

провадження певного виду професі йної ді яльності, протягом шести місяці в поспі ль, якщо і нший строк не встановлено 

спеці альним законом Украї ни, що регулює такий вид професі йної ді яльності/ припинення авторизації ді яльності надавача 

фі нансових/ обме жених платі жних послуг у зв’язку з тим, що надавач обме жених платіжних послуг не розпочав 

провадження ді яльності з надання фі нансових/ обме жених платі жних послуг або припинив надання таких послуг 

протягом строкі в, визначених нормативно- правовим актом Наці онального банку), та/ або застосування заходу впливу у 

вигляді виключення з Реєстру платі жної і нфраструктури та/ або Державного реєстру фі нансових установ/ Реєстру осі б, які 

не є фі нансовими установами, але ма ють право надавати окремі фі нансові послуги та/ або реєстру фі нансових установ 

і ншого органу лі цензування та нагляду, уповнова женого органу і ноземної краї ни? 

Так/ ні  

30 Як що так, то надайте пояснення  
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31 

Чи юридична особа володі ла істотною участю в платі жні й організації платі жної системи станом на будь-яку дату або 

протягом одного року, що передує прийнятт ю Наці ональним банком Украї ни рі шення про скасування реєстрації такої 

платі жної системи за пору шення вимог законодавства Украї ни у сфері реалізації спеці альних економі чних та інших 

обме жувальних заході в (санкці й) та/ або у зв’язку із наявні ст ю документально пі дтвердженої і нформації ві д державного 

правоохоронного органу спеці ального призначення, який забезпечує державну безпеку Украї ни, про те, що ді яльність 

платі жної системи мі стить ризики виникнення загроз наці ональні й безпеці Украї ни (ознака застосовується протягом 

трьох рокі в із дня прийняття такого рі шення)? 

 

32 Як що так, то надайте пояснення  

33 
Чи наявні в кері вника та/ або власника в юридичні й особі ознаки небездоганної ді лової репутації, визначені Положенням 

про лі цензування та реєстраці ю надавачі в фі нансових послуг?  
 

34 
Як що так, то зазначити прізвище, власне і м’я,  по батькові/ найменування особи та наявні ознаки небездоганної ді лової 

репутації 
 

35 

Чи допускала юридична особа істотні та/або суттєві та/або систематичні пору шення вимог банкі вського, фі нансового, 

валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фі нансового моні торингу, законодавства у сфері 

реалізації спеці альних економі чних та і нших обме жувальних заході в (санкці й), законодавства про ці нні папери, 

акці онерні товариства та ринки капі талу, про захист прав споживачі в, вимог законодавства про споживче кредитування 

(включа ючи вимог щодо етичної поведі нки)?  

 

36 Як що так, то надайте пояснення  

37 
Чи були факти невиконання юридичною особою і нших фі нансових зобов’язань (крі м фі нансових зобов’язань, зазначених 

у главі 26 розді лу I V Положення про лі цензування та реєстраці ю надавачі в фі нансових послуг)?  
 

38 Як що так, то надайте пояснення  

39 Чи є і нша і нформаці я, яку Наці ональному банку Украї ни варто взяти до уваги пі д час зді йснення оці нки ді лової репутації ?   

40 Як що так, то надайте пояснення  

 

9.  Інформаці я про корпоративне управлі ння (заповнюється лише заявниками, які ма ють намі р або є надавачами фі нансових платі жних 

послуг, крі м банкі в та органі в державної влади та органі в мі сцевого самоврядування):  

Таблиця 10 

№ з/ п Вид і нформації 
Інформаці я для 

заповнення 

1 2 3 

1 Чи затверджено внутрішні положення з питань корпоративного управлі ння? Так/ ні  

2 Як що так, то зазначте назви внутрі шні х положень та короткий предмету регулювання  

3 
Чи організовано в заявнику систему внутрі шнього контролю та систему управлі ння ризиками згі дно з вимогами 

законодавства Украї ни з питань регулювання ринкі в фі нансових послуг? 
Так/ ні  
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4 Як що так, то опиші ть яким чином   

5 Чи створено наглядову раду? Так/ ні  

6 Як що так, то зазначте кількість члені в та  незале жних члені в (якщо такі незале жні члени є)   

7 

Чи одноособовий виконавчий орган (голова правлі ння), головний бухгалтер заявника займає посаду в і нших 

надавачах фі нансових платі жних послуг (крі м материнських та дочі рні х компані й надавача фі нансових платі жних 

послуг, професі йних об’єднань на платі жному ринку)? 

Так/ ні  

8 Як що так, то зазначте деталі   

9 Чи має заявник ключові особи? Так/ ні  

10 Які ключові особи є в заявнику?  

11 Чи має заявник ві докремлені пі дрозді ли? Так/ ні  

 

10.  Перелі к юридичних осіб, у яких заявник/ надавач платі жних послуг є власником (прямої або опосередкованої незалежно ві д формаль ного 

володі ння):  

Таблиця 11 

№ з/ п 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

Мі сцезнаходження 

(краї на, мі сто) 
Ідентифі каці йний код  

Роз мі р участі, % Основний вид 

ді яльності 

юридичної особи пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
       

2 
       

3 
       

 

11.  Запевнення щодо і нформації, наданої в опитувальнику.  

Я,  _______________________________________________________________________________________________,  

(прізвище та власне і м’я упованова женого представника)  

стверджу ю, що і нформаці я, надана в опитувальнику, є достові рною і повною. Я розумі ю наслі дки надання Наці ональному банку Украї ни  

недостові рної та/або неповної і нформації. 

Я зобов’язуюся пі дтримувати опитувальник в актуальному стані та в разі змі н до і нформаці ї, наданої в цьому опитувальнику, пові домити 

про них Наці ональний банк Украї ни  в порядку, передбаченому в Положенні.  

Ві дпові дно до Закону Украї ни “Про захист персональних даних” пі дписанням цього опитувальника я нада ю Наці ональному банку Украї ни 

згоду на обробку мої х персональних даних для зді йснення Наці ональним банком Украї ни повнова жень, визначених законом Украї ни.  

Я стверджу ю, що отримав згоду на обробку персональних даних фі зичних осі б, щодо яких нада ються персональні дані.  
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Я не заперечую проти переві рки Наці ональним банком Украї ни наданої і нформації, достові рності поданих разом з опитувальником 

документі в і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї і нформації і ншим державним органам, 

органам мі сцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.  

Я нада ю дозві л Наці ональному банку Украї ни на отримання ві д державних органі в, органі в мі сцевого самоврядування, юридичних осі б та 

фі зичних осі б будь-якої інформації, у тому числі з обме женим доступом, потрі бної для підтвердження і нформації, наведеної в опитувальнику 

юридичної особи.  

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із розглядом опитувальника,  прошу звертатися до 

_______________________________________________________________________________________________________.  

(прізвище, власне і м’я, номер контактного телефону, адреса електронної пошти)  

 

 

Найменування посади уповнова женого 

представника 

Особистий пі дпис Власне і м’я ПРІ ЗВИЩЕ 

 

“___” ____________ 20__ р.  

 


