
 

 

 Додаток 10 

до Положення про порядок зді йснення 

авторизації ді яльності надавачі в фі нансових 

платі жних послуг та обме жених платі жних 

послуг 

(пі дпункт 1 пункту 226 розді лу ХХІ)  

 

 

_____________ № __________                     Наці ональний банк Украї ни 

 

Заява 

про включення до Реєстру 

1.  Заявник ___________________________________________________ 

(повне найменування)  

________________________________________________________________________________ 

(і дентифі каці йний код)  

________________________________________________________________________________ 

( мі сцезнаходження)  

в особі ______________________________________________________________,  

(прізвище, власне і м’я уповнова женого представника)  

який діє на пі дставі ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

(документ, що пі дтверджує повнова ження уповнова женого представника)  

просить включити ві домості про заявника до Реєстру платі жної і нфраструктури щодо надання 

одні єї з обме жених платі жних послуг:  

Таблиця 1 

№ 

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 їхні 

поточні рахунки за реквізитами та в строк, визначені умовами договорі в з 

урахуванням вимог законодавства Украї ни 

 

2 
Послуги з виконання платі жних операці й, що нада ються постачальником 

електронних комуні каці йних послуг, провайдером ауді овізуальних  

серві сі в своєму абоненту - отримувачу послуг для:  

1) оплати цифрового контенту;  

2) оплати квиткі в, і ні ційованої з використанням мобі льного телефону, за 

умови що квиток надається абоненту − отримувачу послуг в електронні й 

формі на пі дтвердження оплати: ві дві дування культурно- розва жальних 

заході в (кі но, концертів, вистав, музеї в, виставок, фестивалі в, екскурсі й, 

наукових, ді лових, культурних, осві тні х та інших масових заході в); 

ві дві дування природних, архі тектурних та культурних об’єкті в; 

залізничних (у тому числі примі ських) перевезень; проїзду в мі ському і 

 



2 

 

 

 

2.  Я, ________________________________________________________,  

(прізвище, власне і м’я уповнова женого представника)  

несу персональну ві дпові дальні сть за повноту та достові рні сть усі х поданих документі в. Я 

розумі ю наслі дки подання неповної, недостові рної і нформації та приховування будь-яких 

ві домостей щодо ці єї заяви.  

 

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із розглядом документі в про 

включення до Реєстру, про шу звертатися до ___________________________ 

____________________________________________________________________.  

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

 

 

 

Уповнова жений представник Особистий пі дпис Власне і м’я ПРІ ЗВИЩЕ 

 

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 діяльності 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, податків та 

зборі в, митних плате жів, штрафі в, послуг, що нада ються державними 

органами та установами 


