
ДОДАТОК 1  

до Політики запобігання конфліктам інтересів у банківській групі «ТАС» 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виявлені ознаки, що можуть свідчити про наявність конфлікту 

інтересів у 
НАЗВА КОМПАНІЇ-УЧАСНИКА БГ «ТАС» (далі – Компанія) 

ПІБ, підпис працівника: Место для ввода текста. /_________   
 

                                                           
1  Зовнішня діяльність працівника – зайняття працівником посад в органах управління громадських та благодійних організацій, 

політичних партій, інших юридичних особах або набуття істотної участі (десять та більше відсотків) у капіталі юридичної особи, заснування 

юридичної особи чи реєстрація працівником фізичної особи-підприємця,  виконання ним робіт за цивільно-правовими договорами, якщо 

така діяльність не пов’язана із виконанням працівником своїх посадових обов’язків у Компанії. 

 
2  Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із працівником Компанії 

(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, 

свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням працівника Компанії. 

Тип звернення 

☐ Звернення є анонімним 

☐ Звернення є конфіденційним 

☐ Звернення є звичайним 
Прізвище, ім’я, по батькові 
ініціатора звернення (в разі, якщо 

звернення не анонімне) 

Место для ввода текста.  

Посада працівника, що повідомив 

про ознаки КІ: 
Назва підрозділу: Место для ввода текста.  

Вид конфлікту  

Інтересів 

(заповніть одну 
із колонок) 

 

Зовнішня діяльність1 

(Оберіть ознаку зовнішньої діяльності) 

 Найменування особи: Место для ввода текста.  

Код ЄДРПОУ:  Место для ввода текста.  

Спільна робота 

близьких осіб2 

Критерій зв’язку:   (Оберіть критерій зв'язку) 

ПІБ, посада працівника: Место для ввода текста.  

ПІБ, посада близької особи: Место для ввода текста. 

Інша ознака 
конфлікту інтересів 
(обрати із 

запропонованих) 

(Оберіть одну із ознак конфлікту інтересів) 

 

 

Учасники ситуації конфлікту 
інтересів 

(Оберіть учасників конфлікту інтересів) 

 

Дата виникнення  ситуації 

конфлікту інтересів 

Место для ввода даты. 

Додаткова інформація щодо 
віднесення події до конфлікту 
інтересів (зазначається будь-яка 

інформація щодо конфлікту інтересів, яку 

працівник вважає за доцільне додатково 

повідомити (наприклад, обставини 

виникнення конфлікту інтересів; зміст 

суперечності між особистими та 

професійними обов’язками; причини та 

ймовірні наслідки конфлікту інтересів; 

інформація про осіб, залучених до 

ситуації конфлікту інтересів; час та місце 

реалізації ситуації конфлікту інтересів; 

інші деталі) 

Место для ввода текста.   

Дата заповнення   Место для ввода даты.   


