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Про надання інформації щодо 
відділень банків 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист1 стосовно 

надання інформації щодо кількості відділень АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", 
АТ "УКРСИББАНК", про які повідомлено Національний банк про їх заплановане закриття 
(та номери таких відділень) у липні – грудні 2021 року, і повідомляє таке. 

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 України. 

Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України про відкриття 

відокремленого підрозділу. 
Банк повідомляє Національний банк України про прийняття рішення про закриття 

відокремленого підрозділу протягом семи днів із дня прийняття такого рішення та про 
фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу - протягом трьох днів із дня 
фактичного припинення діяльності та подає до Національного банку засвідчену копію 

відповідного рішення уповноваженого органу банку. 
Національний банк України включає/уносить зміни/виключає відомості про 

відокремлені підрозділи банку до/з Державного реєстру банків на підставі письмового 
повідомлення банку та у порядку, встановленому нормативно-правовими актами2 
Національного банку України. 

Станом на 13.07.2021 до Національного банку України не надходили повідомлення 
від АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "ПУМБ" щодо запланованого припинення діяльності 

відділень цих банків. 

                                                 
1 Лист від 12.07.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку України 12.07.2021 № ЗП/526/1340). 
2 Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України 

від 22.12.2018 № 149. 
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АТ "УКРСИББАНК" надіслав до Національного банку України повідомлення про 
заплановані припинення діяльності відділень, перелік яких наводимо нижче:  

 

Скорочена назва відокремленого підрозділу АТ "УКРСИББАНК" Орієнтовна дата 
закриття 

Відділення № 42 АТ "УКРСИББАНК"  01.08.2021 

Відділення № 112 АТ "УКРСИББАНК" 01.08.2021 

Відділення № 341 АТ "УКРСИББАНК" 01.08.2021 

Відділення № 527 АТ "УКРСИББАНК" 01.08.2021 

Відділення № 95 АТ "УКРСИББАНК"  01.10.2021 

Відділення № 530 АТ "УКРСИББАНК" 01.10.2021 

Відділення № 4 АТ "УКРСИББАНК"  01.11.2021 

Кількість: 7  

 
 

 
З повагою, 
 

Начальник управління ліцензування кредитних  
установ Департаменту ліцензування 

Національного банку України  Дмитро ТКАЧУК 
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