
 
 

Тема 2.4. Правове регулювання ринку фінансових послуг та законодавство 

 про господарську рекламу  

 

Практичне заняття 5 

Тема заняття: Відповідальність учасників ринку фінансових послуг      

 

Мета заняття: знати поняття «фінансові послуги», «реклама», їх ознаки та види; умови, 

порядок створення та діяльності фінансової установи; заходи впливу і види відповідальності за 

порушення законодавства про фінансові послуги та законодавства про рекламу; контроль за 

діяльністю фінансових установ.   

Студенти повинні:  

Знати: поняття «фінансова установа», «фінансова санкція»; «реклама» та її види; особливості 

створення та діяльності фінансових установ, контроль за їх діяльністю; види відповідальності за 

порушення законодавства про фінансові послуги та законодавства про рекламу; види юридичної 

відповідальність за порушення у сфері фінансових послуг та господарської реклами.   

Вміти: кваліфікувати види фінансових послуг та реклами; знати перелік необхідних 

документів для здійснення діяльності з фінансових послуг та рекламної діяльності; визначати 

підстави для анулювання ліцензій фінансових установ; складати договори у сфері фінансових 

послуг. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами і доповненнями) 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями) 

5.Закони України: (із змінами і доповненнями) 

 «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII  

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

від 15.05.2003 №755-IV 

«Про фінансові послуги та державне  регулювання  ринків фінансових послуг» від  12.07.2001. №2664-III 

«Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000.№2121-III 

«Про ціни і ціноутворення»  від 21.06.2012. №5007-VI 

6. Зразки документів  

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

2. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” –  

http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib  

3. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pgp-journal.kiev.ua/.  

4. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

Питання для актуалізації опорних знань 

 1. Які документи підтверджують факт реєстрації фінансової установи? 

 2. Ким видається  ліцензія на здійснення фінансових послуг? 

 3. Хто і  на яких підставах може анулювати ліцензію фінансової установи?  

 4.  Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про фінансові послуги? 

 5.  Які види господарської реклами визначені законодавством? 

http://www.nau.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib


 6.  Що таке «соціальна реклама»  і які її особливості ? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

   Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глави 35 ГК 

України, Глави 12 КУпАП, Законами України: «Про ціни і ціноутворення», «Про банки і 

банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». Особливу увагу необхідно приділити вимогам до створення фінансової установи, 

видам відповідальності та заходам впливу, які застосовуються до фінансових установ та їх 

посадових осіб. 

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у 

випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому 

законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом 

діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші 

послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Фінансова послуга - операції з 

фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від 

інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості 

фінансових активів. 

Реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес 

щодо таких особи чи товару. Реклама є одним з видів інформації, тобто відомостей про осіб, 

предмети, факти, події, явища. Реклама може розповсюджуватися в будь-якій формі — 

письмовій, усній, у вигляді яких-небудь зображень тощо, безвідносно від засобів 

розповсюдження (засобу, що використовується для доведення реклами до її споживача); 

розповсюдження інформації здійснюється з метою сформувати або підтримати обізнаність 

споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. 

Рекламою є не будь-яка інформація, а лише та, що має певні ознаки: - інформація про особу або 

товар (“товар” — для позначення будь-якого предмета господарського обігу, в тому числі 

продукції, роботи, послуги, цінного папера, об'єкта права інтелектуальної власності); 

інформація, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб.  

 

Ситуація № 1 

 Директор ТОВ «Самарь» звернувся до ПАТ «Приватбанк» м. Дніпропетровська  із заявою про 

оформлення кредиту для придбання обладнання. Представник банку повідомив про перелік 

документів, необхідних для оформлення кредиту. При оформленні кредитного договору між ТОВ 

«Самарь» та ПАТ «Приватбанк», представник ТОВ «Самарь» попросив надати йому офіційну 

інформацію про фінансовий стан банка, з метою пересвідчитись в надійності та стабільності 

діяльності банку. ПАТ «Приватбанк» відмовив представнику ТОВ «Самарь» в наданні інформації 

про фінансовий стан банку, посилаючись на те, що це є конфіденційною інформацією. 

Вам необхідно визначити: 

1. Що є підставою для початку діяльності фінансової установи? 

2. Які вимоги законодавства щодо  оформлення кредиту  між банком та клієнтом? 

3. Які дані повинен містити договір про надання фінансових послуг? 

4. Куди може звернутися представник ТОВ «Самарь» для вирішення питання згідно умов 

задачі? 

Складіть договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, згідно умов ситуації. 

Відсутні дані визначте самостійно.           

 

Ситуація № 2 



 До органів національної поліції м. Дніпро було подано 45 заяв від громадян щодо 

невиконання одним із банків м. Дніпро своїх зобов’язань по договорам, а саме: відмова у виплаті 

процентів по депозитним вкладам, блокування банківських карток та інші питання. При проведенні 

перевірки правоохоронними органами, зазначений в заявах громадян банк постійно порушує 

інтереси вкладників та не виконує зобов’язання. 

Вам необхідно визначити: 

1. Який державний орган уповноважений здійснити перевірку діяльності банку? 

2. Які заходи впливу застосовуються до банківських установ? 

3. Яку відповідальність несуть посадові особи банку за порушення діяльності банку? 

   

 Ситуація № 3 

Засновник ТОВ «Геолайф» Тимошенко Л.Г.(громадянин Німеччини) та Фізична особа-

підприємець Марченко Л.Д. вирішили здійснювати фінансову діяльність, яка передбачає: залучення 

вкладів фізичних і юридичних осіб, надання кредитів фізичним і юридичним особам, купівля-

продаж іноземної валюти. Для формування статутного капіталу майбутньої установи Тимошенко 

Л.Г. вніс 5,5 млн. грн. Громадянин Марченко Л.Д. вніс 2,5 млн. грн. та оформив кредит в ПАТ 

«Приватбанк» на суму 3 млн. грн., які вніс до статутного капіталу майбутньої фінансової установи. 

Вам необхідно визначити: 

1. Організаційно-правову  форму новоствореної фінансової установи. 

2. Хто може бути засновниками фінансової установи? 

3. За рахунок яких коштів може формуватися статутний капітал фінансової установи, згідно 

умов ситуації? 

4. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства  фінансовою установою на стадії її 

утворення? 

 

Ситуація № 4 

Громадянин Даниленко О.Д. зареєстрував приватне підприємство «Пальміра», яке здійснює свою 

діяльність в м. Донецьк. Для здійснення господарської діяльності засновник ПП «Пальміра» 

звернувся до Новомосковського відділення ПАТ «Приватбанк» для відкриття розрахункового 

рахунку. Але йому відмовили у відкритті рахунку, пояснивши, що р/рахунок можливо відкрити 

тільки за місцем реєстрації пі Вам необхідно визначити дприємства. 

Вам необхідно визначити: 

1. Який порядок відкриття розрахункового  рахунку юридичною особою? 

2. Яким правовим документом оформлюються правовідносини між банком  і юридичною 

особою?  

Оформіть Заяву про видачу ліцензії, згідно умов ситуації.(необхідні дані визначте самостійно).  

 

Ситуація № 5 

В листопаді 2019 року державним реєстратором Кіровського району м. Києва була проведена 

державна реєстрація фінансової установи – Публічного акціонерного банку «Капітал».  

При перевірці діяльності банку «Капітал» в квітні 2020 року прокуратурою м. Києва було 

встановлено наступні порушення: 

- Статут банку не погоджений з національним банком України; 

- Заява і документи для отримання ліцензії подані 25.01.2020р. 

- Ліцензія банку «Капітал» видана 25.03.2020 року.  

- Вам необхідно визначити 

1. Визначте, чи законні порушення, встановлені прокуратурою м. Києва? 

2. Що є підставою для відмови у видачі банківської ліцензії? 

3. Які заходи повинен застосувати НБУ до банку «Капітал» згідно умов ситуації? 

 

Домашнє  завдання 

Завершити виконання  роботи. 

 



 

ДОГОВІР 

НА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

м. __________________________ "___" ____________ 20____ року 

 

________________________________________________________________ 

(вказати найменування банку) 

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________________,  

                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з однієї сторони,  

та 

______________________________________________________________________ 

(вказати найменування сторони) 

(надалі іменується  "Клієнт") в особі _______________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________________,  

                                                      (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір на 

здійснення розрахунково-касового обслуговування  (надалі іменується "договір") про наступне:  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цим договором регулюються відносини, пов'язані із розрахунково-касовим 

обслуговуванням Банком Клієнта.  

1.2. Під "розрахунково-касовим обслуговуванням" у цьому договорі розуміється 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

1.3. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (надалі іменується "рахунок") в національній 

валюті відповідно до чинного законодавства України в строк _________________ та  зобов'язується 

виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка, 

приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти, що надходять Клієнту, проводити інші 

передбачені в Додатку N __ до цього договору операції за рахунком та надавати послуги, визначені у 

___________________________________________. 

1.4. Під "рахунком" у цьому договорі розуміється поточний рахунок 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

1.5. Реквізити рахунку: ___________________________________________. 

1.6. Порядок та умови відкриття рахунку, використання коштів за ним, порядок та умови 

його закриття визначаються у відповідності до цього договору та чинного законодавства України, 



зокрема Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 

іноземних валютах. 

1.7. Підстави, порядок та наслідки припинення цього договору, в тому числі шляхом його 

розірвання, передбачені в Додатку N ____ до цього договору. 

 



2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Банк має право: 

2.1.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх 

наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України. 

2.1.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного 

законодавства України, зокрема, нормативних актів Національного банку України, мотивовано, з 

посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту в строк 

_______ шляхом ___________. 

2.1.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо, 

в строк _________ та в порядку ____________, заявки на отримання готівки . 

2.1.4. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених 

чинним законодавством України. 

2.1.5. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, в порядку та на 

умовах, визначених у ________________________. 

2.1.6. Отримувати від Клієнта плату за виконання операцій за рахунком Клієнта в порядку, в 

розмірах та в строки, встановлені в Додатку N __ до цього договору. 

2.2. Клієнт має право:  

2.1.1. Самостійно розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманням вимог чинного 

законодавства України, за винятком примусового та договірного списання грошових коштів у 

передбаченому чинним законодавством України порядку. Обмеження прав Клієнта щодо 

розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, крім випадків 

обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом. 

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів Клієнта та 

встановлювати інші, не передбачені цим договором та (або) чинним законодавством України, 

обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.   

2.1.2. Отримувати готівкові грошові кошти у межах касової заявки та у встановлені строки і 

за умови наявності грошових коштів на поточному рахунку у випадках та в порядку, передбачених 

законодавством України. 

2.1.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання обумовлених цим 

договором послуг. 

2.3. Банк зобов’язується: 

2.3.1.________________________________________________________________________. 

2.3.2.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.3.3. Забезпечувати своєчасне зарахування грошових коштів на рахунок та їх 

перерахування з рахунка. 

2.3.4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства 

України. 

2.3.5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів, а 

саме: ______________ в строк ____________ шляхом ______________. 



2.3.6. Гарантувати таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про 

Клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнту або його 

представнику 

2.3.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та 

порядку здійснення розрахунків в строк ___________ шляхом ____________. 

2.3.8. Надавати Клієнту інформацію по телефону _____________ про надходження коштів на 

його рахунок  (при наявності відповідної письмової заяви Клієнта з визначенням процедури його 

ідентифікації та зобов'язання останнього про звільнення Банку від відповідальності за збереження 

банківської таємниці під час надання Банком інформації по телефону). 

2.3.9. Сплачувати Клієнтові проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться 

на рахунку в розмірі ______________ в строк ____________ шляхом зарахування їх на рахунок. 

2.4. Клієнт зобов’язується: 

2.4.1. Виконувати вимоги чинних інструкцій, правил, інших нормативних актів 

Національного банку України з питань здійснення розрахункових, касових операцій та надання 

звітності. 

2.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів 

документів і документообігу. 

2.4.3. Для своєчасного одержання в Банку потрібної суми готівки до 13.00 години 

попереднього банківського дня попередити (письмово або усно) Банк про необхідну суму коштів у 

банкнотах та розмінній монеті шляхом ________________. 

2.4.4. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і 

прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби 

Клієнта у готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується, шляхом 

________________. 

2.4.5. Не пізніше _____________ повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у 

виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового 

сальдо за рахунком. 

2.4.6. Повідомляти Банк про помилкове зарахування на рахунок коштів, що йому не 

належать, в строк _________ шляхом ______________ і протягом ________ з дня надходження 

коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.  

2.4.7. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги в строки, в 

порядку та в розмірах, передбачених Додатком N __ до цього договору. 

2.4.8. При укладанні цього договору подати до Банку ______________________________ для 

встановлення загального ліміту каси. 

2.4.9. Щорічно до 10 січня нового року надавати в Банк письмове підтвердження залишків на 

своєму поточному рахунку станом на 1 січня. При неотриманні від Клієнта до 31 січня зазначеного 

повідомлення залишок коштів на поточному рахунку Клієнта вважається підтвердженим. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим 

Договором та (або) чинним в Україні законодавством.  

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання 

з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 



3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її 

вини (умислу чи необережності).  

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 

Договору. 

3.2. Клієнт за неповідомлення Банку протягом ____________ днів після отримання виписки з 

рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку неустойку в розмірі 

_________________________. 

3.3. За порушення пп. 2.4.7 цього Договору Клієнт сплачує Банкові пеню у розмірі 

_____________ % від суми заборгованості за кожний день прострочення. 

3.4. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли Клієнтові, 

їх безпідставного списання Банком з рахунка Клієнта або порушення Банком розпорядження Клієнта 

про перерахування грошових коштів з його рахунка Банк повинен негайно після виявлення 

порушення зарахувати відповідну суму на рахунок Клієнта або належного отримувача, сплатити 

проценти, відшкодувати завдані збитки та сплатити неустойку у розмірі ______________________. 

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та скріплення печатками Сторін.  

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору 

та закінчується _____________________________________.  

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, 

зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 

додатковою угодою до цього Договору. 

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, 

цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються 

цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями 



ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, 

розумності та справедливості. 

6.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів 

реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а 

у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із 

Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою 

Стороною. 

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 

печатками. 

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть  

враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 

підписами Сторін та скріплені їх печатками.  

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 

одному для кожної із Сторін.  

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

БАНК 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

ПІДПИСИ 

 

За БАНК 

Керівник 

________________/____________/ 

 

М. П. 

 

КЛІЄНТ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

СТОРІН 

 

За КЛІЄНТА 

КЕРІВНИК 

________________/____________/ 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВА 

 про отримання ліцензії 
Здобувач ліцензії 
___________________________________________________________________________________________________  

(найменування юридичної особи, місцезнаходження) 
___________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія та 

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефону ___________________________ Номер телефаксу __________________________ 

 Адреса електронної пошти____________________________________________________________  

Організаційно-правова форма _________________________________________________________  

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це територіальний орган 

ДФС і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________________ 

Номер поточного рахунка _______________________________ у ______________________________ 

(найменування банківської установи) 

Інформація про наявність/відсутність печатки ____________________________________________ 

 Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном.  

Місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном юридичної особи 

__________________________________________________________________________________  

Найменування відокремлених підрозділів (за наявності), через які провадитиметься 

господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження відокремлених підрозділів ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном фізичної особи - підприємця _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном ознайомлений (ознайомлена) і зобов'язуюсь їх виконувати. 

Спосіб отримання ліцензії ____________________________________________________________  

 

Додаток 1 до Ліцензійних умов  

Два примірники опису документів додаються.  

Здобувач ліцензії ______________ (підпис) _____________________ (ініціали та прізвище) ___ 

____________ 20__ року  

М. П.  

Реєстрація заяви ___ ____________ 20__ року № ___________________________  

 

(посада) __________________ (підпис) _________________ (прізвище)_______________________  

 

Примітка.  

 

Печатка проставляється за її наявності. 


