
 

 

Додаток 1 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачі в фі нансових послуг 

(у редакції постанови Правлі ння 

Наці онального банку Украї ни 

ві д 31 березня 2023 року № 42 

(пункт 12 розді лу I)  

  

Пові домлення 

про подання ві домостей про структуру власності юридичної особи 

____________________________________________________________ (далі - юридична особа) 

(повне найменування, код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі пі дприє мств і 

організаці й Украї ни)  

подає Наці ональному банку Украї ни такі документи про структуру власності юридичної особи:  

1.  Ві домості про остаточних ключових учасникі в у структурі власності юридичної особи.  

2.  Ві домості про власників істотної участі в юридичні й особі.  

3.  Схематичне зобра ження структури власності юридичної особи.  

Подані документи ві добра жа ють структуру власності юридичної особи станом 

на _________________ 20__ року.  

         (зазначити дату)  

Документи пода ються  

__________________________________________________________________________________ 

(зазначити пі дставу подання: у зв’язку зі зверненням до Наці онального банку 

__________________________________________________________________________________ 

Украї ни з метою отримання лі цензії/авторизації ді яльності, щорі чне подання 

__________________________________________________________________________________ 

або подання у зв’язку зі змі нами ві домостей. У разі подання документів 

__________________________________________________________________________________ 

у зв’язку зі змі нами ві домостей про структуру власності юридичної особи 

__________________________________________________________________________________ 

в пові домленні зазначаються змі ни, що ві дбулися, з посиланням на відпові дні правочини)  

 

Адреса електронної пошт и:  

уповнова женого представника юридичної особи __________________________________ 

ві дпові дальної особи юридичної особи __________________________________________.  

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(власне і м’я та прізвище ві дпові дальної особи/уповнова женого представника юридичної особи)  

несу персональну ві дпові дальні сть за достові рні сть наданої і нформації та стверджу ю, що вона є 

правдивою і повною станом на дату її надання. 

Нада ю дозві л на переві рку Наці ональним банком Украї ни достові рності поданих 

документі в і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом 

надання ці єї і нформації іншим державним органам  Украї ни та/ або і ноземним органам державної 

влади.  

Ві дпові дно до Закону Украї ни “Про захист персональних даних” ма ю дозві л/згоду 

суб’єкта персональних даних на збирання, збері гання, обробку та по ширення персональних 

даних, зазначених у цьому пові домлені.  

Суб’єкти персональних даних не заперечують проти переві рки Наці ональним банком 

Украї ни достові рності поданих документі в і зазначених у них даних, у тому числі, але не 

виключно, шляхом надання цієї і нформації і ншим державним органам Украї ни та/ або і ноземним 

органам державної влади.  



  

 

Запевня ю, що структура власності юридичної особи ві дпові дає вимогам Положення про 

вимоги до структури власності надавачі в фі нансових послуг (далі – Положення)/ пові домля ю, що 

структура власності юридичної особи не ві дпові дає вимогам Положення, а саме:  

_________________________________________________________________________________ 

(пі дкреслити потрі бне; у разі неві дпові дності структури власності зазначити, яким вимогам 

вона не ві дпові дає) 

У разі будь-яких змі н в і нформації, зазначеній у цьому пові домленні та додатках до нього, 

зобов’язуюся негайно пові домити про ці змі ни Наці ональний банк Украї ни.  

Ме ні ві домо, що надання недостові рної і нформації та/ або приховування будь-яких 

ві домостей ві дпові дно до вимог Положення може призвести до визнання структури власності 

юридичної особи непрозорою.  

_____________________________ 

(посада/ реквізити документа, на 

пі дставі якого діє ві дпові дальна 

особа/ уповнова жений 

представник юридичної  особи)  

__________ 

(пі дпис) 

_______________________ 

(власне і м’я та прізвище) 

 

 

 

 

 

{Додаток 1 в редакції Пос танови Наці онального банку № 42 ві д 31. 03. 2023} 


