
 Додаток  

до Положення про Реєстр пунктів обміну 
іноземної валюти від 30.12.2022 № 254 

(пункт 4 розділу ІІ) 

Інформація, 

що подається до Національного банку України про початок/припинення здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі 

валютними цінностями в готівковій формі та/або про зміни в інформації щодо здійснення такої діяльності 

 

1.  

(повне найменування, код за ЄДРПОУ установи) 

Таблиця 

№ 

з/п 

Повне 

найменування 

пункту обміну 

іноземної валюти 

Код за ЄДРПОУ пункту обміну 

іноземної валюти або власний 

унікальний у межах установи 

цифровий/символьно-цифровий 

код, або код ID НБУ пункту обміну 

іноземної валюти 

Місцезнаходження пункту 

обміну валюти (індекс, обл., 

населений пункт, адреса зі 

скороченнями: вул., просп., 

пров., бул., пл.) 

Додаткова 

інформація щодо 

розташування 

приміщення (за 

наявності) 

Телефон 

установи/ 

пункту 

обміну 

валюти 

Електронна 

пошта (e-mail) 

установи/ 

пункту обміну 

валюти 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Продовження таблиці   

Прізвище, власне ім’я, по 

батькові (за наявності) і 

телефон керівника пункту 

обміну валюти 

Інформація про основний РРО Інформація про резервний РРО 

дата реєстрації фіскальний номер тип реєстрації дата реєстрації фіскальний номер тип реєстрації 

8 9 10 11 12 13 14 

       

       

       

 

 



Продовження таблиці  

Використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або 

інших засобів для рекламування діяльності з торгівлі 

іноземною валютою в готівковій формі поза межами 

приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в 

таких приміщеннях (Так/Ні) 

Дата 

початку діяльності з 

торгівлі валютними 

цінностями в готівковій 

формі 

змін в інформації з торгівлі 

валютними цінностями в 

готівковій формі 

припинення діяльності з 

торгівлі валютними 

цінностями в готівковій 

формі 

15 16 17 18 

    

    

    
 

 

Продовження таблиці 

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) і телефон особи, відповідальної за подання інформації до Національного банку 

19 

 

 

2. Я, ________________________________________________________________________________________________________________________, 

(прізвище, власне ім’я, по батькові) 

стверджую, що вищезазначена інформація є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих 

відомостей і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, 

органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам. 

Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (уключаючи 

банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для перевірки повноти та 

достовірної поданої інформації.  

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” маю дозвіл/згоду суб’єкта персональних даних на збирання, зберігання, 

обробку та поширення персональних даних, зазначених у даному повідомленні. 

 

Особистий підпис  

уповноваженого представника установи                                                                                        

 

                    Найменування посади, власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

Дата 

 

 


