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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом листопада 2017 року
Документ

Дата
прийняття

Постанова №108 «Про внесення змін до Тарифів
на послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком України»

09.11.2017

Постанова №109 «Про затвердження Змін до
Положення про порядок подання відомостей про
структуру власності банку»

10.11.2017

Сутність
Основний
принцип
тарифікації
за
нової
моделі
–
тарифи
встановлюватимуться залежно від собівартості для різних продуктів і типів
послуг, що до них входять:

Плата за зберігання ЦП буде розраховуватись залежно від
середньої номінально-амортизаційної вартості.

Суттєво знизиться ставка основного тарифу-до 0.00034%
від середньої номінально-амортизаційної вартості ЦП за
розрахунковий період

Буде розширено перелік операцій та запроваджено
тарифікацію груп операцій.

Буде запроваджено тарифікацію обслуговування обліку та
обігу депозитних сертифікатів.

З’являться тарифи за новими продуктами, які готуються до
запуску найближчим часом.
Було внесено деякі зміни стосовно змісту та форми подачі до НБУ
документів про структуру власності банку. Також Положення було
доповнено пунктом, згідно до якого НБУ має право визнати структуру
власності банку непрозорою у разі неможливості встановити особу або осіб,
що здійснюють значний вплив на управління або діяльність банку

Мета/вплив

Приведення тарифів у відповідність з
ринковими цінами в Україні та тарифами
провідних депозитаріїв європейських країн.
Підготовка до майбутньої передачі функцій
депозитарію
НБУ
до
Національного
депозитарію України.

Підвищення
контролю
структури власності банків

за

прозорістю
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Зміни передбачають встановлення додаткових вимог до аудиторської
фірми, яка включається до Реєстру, та до її працівників. Зокрема,
встановлюються вимоги щодо :
1. збільшення до 2 років мінімального терміну договірних відносин
аудиторської фірми з банком щодо надання аудиторських послуг;

Постанова №110 «Про затвердження Змін до
Положення про порядок ведення Реєстру
аудиторських фірм, які мають право на
проведення аудиторських перевірок банків»
Постанова №111 «Про окремі питання подання
статистичної звітності до Національного банку
України»

10.11.2017

10.11.2017

2.

кваліфікації працівників : в аудиторській фірмі повинно бути не менше 3
аудиторів з банківським сертифікатом та не менше, ніж 2 працівника
повинні мати свідоцтва, що підтверджують їх кваліфікацію у сфері
МСФЗ;

3.

наявності в аудиторської фірми деяких технічних умов (комп’ютерного
обладнання, програмного забезпечення) та власного (орендованого)
приміщення, що використовується для здійснення аудиторської
діяльності;

4.

включення аудиторської фірми до розділу Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів Аудиторської палати України, відповідають наступним
критеріям:
a) наявність інформації про укладання договору страхування
професійної відповідальності;
b) проходження перевірки системи контролю якості аудиторських
послуг;
c) розкриття на власному веб-сайті публічної інформації щодо
діяльності аудиторської фірми тощо.

Окрім того, змінами доповнено перелік підстав для відмови аудиторській
фірмі у включенні до Реєстру, внесенні змін до Реєстру, продовженні строку
дії свідоцтва, а також уточнено перелік підстав виключення аудиторської
фірми з Реєстру. Норма, яка передбачає засвідчення документів печаткою
аудиторської фірми, скасовується.
Внесено зміни до правил організації статистичної звітності стосовно
скорочення обсягів подання інформації за кредитами фізичних осіб в формі
звітності № 601 «Звіт про кредитні операції банку з боржником
фізичною/юридичною особою»

Підвищення контролю за якістю аудиторських
послуг
Спрощення процедури первинного
накопичення даних щодо боржників банків
– фізичних осіб

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»
м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/
2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постанова №112 «Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку
України від 13 грудня 2016 року № 410»
Постанова №113 «Про внесення зміни до
Положення про визначення банками України
розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями»

Постанова №114 «Про внесення зміни до
постанови Правління Національного банку
України від 17 серпня 2017 року № 80»
Постанова №115 «Про внесення змін до
Положення про порядок і умови зберігання
цінних паперів, на які накладено арешт»

14.11.2017

15.11.2017

15.11.2017

17.11.2017

Постанова №116 «Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку
України від 12 лютого 2013 року № 42»

17.11.2017

Постанова №117 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

17.11.2017

НБУ розширює можливості бізнесу з репатріації дивідендів за кордон в
іноземній валюті.
Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам
дивіденди, нараховані не лише за 2014-2016 рр., як було досі, а й за період
до 2013 року включно. Щомісячний ліміт на такі операції становитиме не
більше 2 млн. дол. США на одну юридичну особу (емітента, депозитарну
установу або іноземного інвестора). Репатріація дивідендів, нарахованих за
2014-2016 роки, відбуватиметься, як і раніше, в межах щомісячного ліміту на
рівні 5 млн. дол. США на одну юридичну особу.
Резиденти-позичальники, які перебувають в процесі ліквідації, зможуть
здійснювати дострокове погашення зовнішніх запозичень від нерезидентакредитора згідно з порядком (черговістю) задоволення вимог кредиторів,
визначеним законодавством України.
Додаток 6 (таблицю коефіцієнтів ліквідності заставного майна) Положення
було доповнено коефіцієнтом для безумовних та безвідкличних гарантій
міських рад що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з
вимогами цього Положення.
Внесено зміни до Постанови №80 «Про затвердження Положення про
порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ
коштів у національній валюті без відкриття рахунків». Зміна стосується
строків, що відводяться на приведення тарифів на послуги з реєстрації та
ліцензування у відповідність до вимог Положення №80. Ці строки
подовжено до 31.12.2017
Зміни було внесено переважно в зав’язку з доповненням положення
пунктами щодо діяльності приватних виконавців.
НБУ запровадив для небанківських фінансових установ та комерційних
агентів банків обов’язок відкрити в банку окремий рахунок/рахунки та
забезпечити зарахування на нього готівки в гривнях, прийнятої ними для
подальшого її переказу.
Зміни до плану рахунків та інструкції з його застосування було внесено для
забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій, що
здійснюються комерційними агентами банків з приймання коштів для
подальшого їх переказу за призначенням, як цього вимагають норми
постанови № 116

Кроки в напрямку валютної лібералізації з
метою поліпшення інвестиційного клімату
України

Вдосконалення нормативної бази

У зв’язку з необхідністю уточнення порядку
визначення та встановлення цін на
банківські продукти
З метою приведення нормативно-правових
актів НБУ у відповідність до вимог Закону
України “Про виконавче провадженняˮ
Посилення
контролю
за
операціями
небанківських
фінансових
установ
та
комерційних агентів банків з приймання
готівки в гривнях для подальшого її переказу.
Отримання достовірної інформації щодо
операцій з приймання коштів небанківськими
фінансовими установами або комерційними
агентами банків для подальшого їх переказу
за призначенням
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Постанова №118 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

21.11.2017

Постанова № 752-рш «Про формування та
зберігання обов’язкових резервів»

23.11.2017

Постанова №119 «Про деякі питання діяльності
банків та визнання такими, що втратили чинність,
деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

24.11.2017

Постанова №120 «Про внесення зміни до
постанови Правління Національного банку
України від 16 вересня 2013 року № 365»

28.11.2017

Скасовується вимога, що зобов’язувала банки здійснювати попередню
оплату в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічним
договором, загальна вартість яких перевищує 5 млн. дол. США (в
еквіваленті), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків.
Відтепер здійснювати авансові розрахунки в таких випадках можна буде і
без використання акредитивів.
НБУ скасував вимоги щодо обов’язкових резервів, який банки повинні
зберігати на коррахунку в центральному банку щоденно на початок
операційного дня. Відтепер банки будуть зобов’язані дотримуватися
установленого нормативу обов’язкового резервування лише в середньому
за відповідний період утримання.
Період утримання обов’язкових резервів залишився з 11 числа поточного і
до 10 числа наступного місяця.
Нормативи обов’язкового резервування як і раніше становлять 6,5 - для
депозитів юридичних та фізичних осіб у національній та іноземній валютах
на вимогу, а також коштів на поточних рахунках, і 3,0 - для строкових
депозитів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземних валютах
Відповідно, скасовується норма щодо дозволеної кількості випадків
недотримання банками щоденних залишків обов’язкових резервів на
коррахунку протягом трьох періодів утримання поспіль.
Згідно Постанови, Банкам необхідно
забезпечити виконання плану
заходів щодо усунення порушень, розробленого відповідно до вимог
постанови НБУ від 24 .02.2015 № 129 “Про деякі питання діяльності
банків” та подання до НБУ щоквартальних звітів про його виконання до 20
числа місяця, наступного за звітним кварталом.
За умов дотримання плану заходів та своєчасного звітування, до банків не
будуть застосовуватись заходи впливу за порушення економічних
нормативів.
Постанова також включає обмеження щодо діяльності банків, які виконують
план заходів, та особливості розрахунку для них нормативів Н6 та Н7
Змінами було розширено перелік операцій, яких не стосується вимога щодо
зарахування безготівкових коштів в іноземній валюті на рахунки фізичних
осіб виключно шляхом готівкового поповнення або перерахування з іншого
власного рахунку. Відтепер на рахунки фізичних осіб також дозволено
зараховувати кошти на закордонні відрядження.

Спрощення процедури здійснення авансових
платежів
за
зовнішньоекономічними
договорами
сприятиме
подальшому
пожвавленню зовнішньої торгівлі

Надання можливості банкам оперативно
розпоряджатися додатковими ліквідними
коштами, що сприятиме більш активному
розвитку
міжбанківського
грошовокредитного ринку України

З
метою
вдосконалення
діяльності банків

регулювання

З метою лібералізації операцій за поточними
рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
на території України
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Постанова №123 «Про внесення змін до
Положення про проведення Національним
банком України валютних аукціонів»

30.11.2017

На додачу до початку публікації щотижневих результатів інтервенцій у формі
запиту щодо найкращого курсу, Національний банк розширює перелік
параметрів проведених валютних аукціонів до оприлюднення.
Досі Національний банк публікував інформацію про валюту аукціону,
мінімальний і максимальний курс, заявлений банками для участі в аукціоні,
загальний обсяг заявок щодо продажу чи купівлі іноземної валюти, курс
гривні до іноземної валюти за результатами аукціону (середньозважений,
максимальний, мінімальний) та загальний обсяг задоволених заявок
продажу чи купівлі іноземної валюти.
Ці дані буде доповнено інформацією про обсяг аукціону, оголошеного
Національним банком, і загальну кількість заявок, прийнятих до аукціону, а
також загальну кількість задоволених заявок банків щодо продажу чи купівлі
іноземної валюти.

Підвищення
прозорості
політики
Національного банку України на валютному
ринку
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