
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій 
 

"___" ______________ 20__ р. Національний банк України 

 

1. Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку: 

 

 
 (повне найменування, ідентифікаційний 

 
код, місцезнаходження, 

 
номер і дата рішення уповноваженого органу про внесення небанківської фінансової установи, оператора 

поштового зв'язку до державного реєстру фінансових установ або єдиного державного реєстру операторів 

поштового зв'язку, який ведеться відповідно Національним банком України або Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) 

 

в особі керівника ________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку 

(далі - небанківська установа), звертається до Національного банку України з проханням про 

видачу ліцензії на здійснення таких валютних операцій: 

 
(перелік видів операцій) 

2. Небанківська установа __________________________________________________________ 
(найменування) 

має можливість подавати до Національного банку України статистичну звітність про валютні 

операції, передбачену нормативно-правовим актом Національного банку України з питань 

організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. 

 

3. Я, ___________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних 

копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її 

вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України 

тягнуть за собою відмову у видачі ліцензії на здійснення валютних операцій або її відкликання 

(анулювання). 

 

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до 

неї, прошу звертатися до __________________________________________________________. 
(прізвище, адреса, номер телефону) 

 

 

Додаток 1 

до Положення про порядок видачі 

небанківським фінансовим установам, 

операторам поштового зв'язку ліцензій 

на здійснення валютних операцій 

(у редакції постанови Правління 

Національного банку України 

від 02.01.2019 № 9) 

(підпункт 1 пункту 18 розділу III) 



 

 

5. Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 18 розділу III Положення про порядок 

видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на 

здійснення валютних операцій. 

 

 

6. Керівник небанківської установи ____________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

___ ____________ 20__ року. 

 

 

 

 

(додаток 1 у редакції постанови Правління  Національного банку України від 02.01.2019 

№ 9, із змінами, внесеними згідно з постановою  Правління Національного банку України від 

26.03.2021 № 25) 

 

 


