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Про надання інформації щодо 

відділення № 79 АТ “УКРСИББАНК” 

в м. Чортків 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист1 стосовно 
надання інформації щодо наявності у Відділення №79 Публічного акціонерного товариства 
“УкрСиббанк” в м. Чортків статусу відокремленого підрозділу, і повідомляє таке. 

 

1. Щодо статусу відокремленого підрозділу 

Відповідно до статті 23 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банк має 
право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на 
території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених 
підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку. 

Банк зобов’язаний повідомити Національний банк про відкриття відокремленого 
підрозділу. 

Національний банк включає/уносить зміни/виключає відомості про відокремлені 
підрозділи банку до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку та 
у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку. 

Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі банків станом на 
01.04.2021, Відділення № 79 Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк” в м. Чортків 
(далі – Відділення № 79) було включене до Державного реєстру банків 12.08.2004 та мало 
назву Відділення № 79 Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк” в 
м. Чортків2. 

Зважаючи на зазначене, Відділення № 79 мало статус відокремленого підрозділу. 
 

                                                 
1 Лист від 26.03.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку 26.03.2021 № ЗП/526/561) 
2 Дата відкриття 23.09.2004 
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2. Щодо законодавства України, відповідно до якого проводилася реєстрація 
Відділення № 79 та його закриття 

Відділення № 79 було включене до Державного реєстру банків 12.08.2004 відповідно 
до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, 
представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку 
України від 31.08.2001 № 375. 

Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі банків, Відділення № 79 

було виключено з Державного реєстру банків 13.04.20183 згідно з Положенням про порядок 
реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306. 

 

3. Щодо змін у діяльності Відділення № 79 

На підставі повідомлень Публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк” щодо змін 
у діяльності Відділення № 79 до Державного реєстру банків неодноразово вносились зміни до 
відомостей щодо Відділення № 79, а саме: 

19.10.2009 – зміна місцезнаходження (колишня адреса: 48500, Тернопільська обл., м. 
Чортків, вул. С. Бандери, 31); 

21.12.2009 – зміна найменування Відділення № 79 у зв'язку зі зміною організаційно-

правової форми банку; 
22.11.2010 – розширення переліку операцій з валютними цінностями на операцію: 

“Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 
інкасо), які здійснюються  в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків, в частині 
операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 
інкасо), які здійснюються у касах відділення”. 

13.04.2018 Національний банк виключив Відділення № 79 з Державного реєстру банків 
у зв’язку із припиненням його діяльності. 

 

 

 

З повагою 

Директор Департаменту ліцензування 

Національного банку України  Олександр БЕВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аліса Островська 

+38 (050) 023 80 50 

                                                 
3 Дата закриття 11.04.2018 


