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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом березня 2019 року
Назва Постанови/документу

Лист «Про ризики проведення фінансових операцій з
ОВДП»
Методика розрахунку показників таблиці "Розподіл
кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами
економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з
них непрацюючі відповідно до Положення № 351, у розрізі
валют станом на ___ 20__ року"

№

Дата
прийняття

25-0006/12002

01.03.2019

06.03.2019

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського
обліку основних засобів і нематеріальних активів банків
України

47

06.03.2019

Про внесення змін до Тарифів на депозитарні послуги
(операції), що надаються (здійснюються) Національним
банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу
депозитних сертифікатів Національного банку України

48

07.03.2019

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України
Про внесення змін до Положення про порядок видачі
ліцензії на переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків та втрату чинності постановою
Правління Національного банку України від 21 грудня 2017
року № 138
Про затвердження параметричних моделей для

49

50
137-но

18.03.2019

26.03.2019
26.03.2019

Сутність
Наведено приклади ознак при проведенні операцій з ЦП, що
вказують на необхідність більш детального вивчення клієнтів
та цих операцій з точки зору дотримання вимог фінансового
моніторингу

НБУ почав щомісячне оприлюднення інформації щодо якості
кредитних портфелів банків в розрізі видів економічної
діяльності
Було викладено в новій редакції розділ, в якому
визначаються
терміни.
Також було внесено зміни до пунктів, що присвячені обліку
необоротних
активів, наданих або отриманих у
лізинг(оренду)
Змінами було запроваджено тарифи на нові послуги з
депозитарного обслуговування іноземного депозитарію .
Крім того, були переглянуті тарифи на окремі послуги НБУ,
що надаються ним у сфері депозитарного обслуговування
клієнтів
Правила подання звітності розповсюджуються на банки,
операторів поштового зв’язку та організації, що водять до
реєстру платіжних систем, здійснюють валютні операції або
мають валютні рахунки за кордоном.
Внесені зміни стосуються переважно валютних та кредитних
операцій. Зміни вступають в дію з 01.05.2019

Внесені зміни та уточнення стосуються, переважно, умов
отримання ліцензій та випадків їх відкликання
НБУ змінив підхід до визначення справедливої вартості

Мета/вплив на БСУ

Забезпечення виконання вимог
фінансового моніторингу

Підвищення інформаційної
прозорості банківської системи
Вдосконалення нормативноправових актів, які встановлюють
порядок ведення рахунків
бухгалтерського обліку

Вдосконалення політики
ціноутворення НБУ

Вдосконалення системи звітності,
приведення у відповідність до вимог
нового валютного законодавства

Вдосконалення порядку видачі
небанківським установам ліцензії
на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків
Підвищення точності розрахунків
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Назва Постанови/документу
розрахунку базових кривих безкупонної дохідності

№

Дата
прийняття

Сутність
державних облігацій (ОВДП), які перебувають у його
власності або приймаються ним як забезпечення виконання
зобов’язань. Так з 1 квітня здійснено перехід до використання
нової методології при побудові кривої безкупонної дохідності
для державних облігацій – параметричної моделі Свенссона.
Банки на підставі договору, укладеного з відповідним
органом державної виконавчої служби або приватним
виконавцем, здійснюють зберігання цінних паперів,
ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла,
платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і
перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які
накладено арешт.

Мета/вплив на БСУ

2. Договір про зберігання має містити такі обов’язкові
реквізити та необхідні умови:
1) місце складання;
2) дату складання;
3) повне найменування сторін договору;
4) прізвище, ім’я, по батькові керівників або інших осіб,
уповноважених підписати договір, реквізити документів,
якими надано такі повноваження;
5) предмет договору;
6) права та обов’язки сторін відповідно до
законодавства України;
7) порядок обміну сторін договору інформацією;
8) відповідальність сторін за неналежне виконання
зобов’язань за договором;
Про вимоги до договорів на зберігання та втрату чинності
нормативно-правових актів НБУ

44

28.03.2019

9) строк зберігання та строк дії договору;

Приведення нормативно-правових
актів у відповідність до вимог Закону
України від 05 липня 2018
року № 2491-VIII “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
функціонування фінансового сектору
в Україні”, Законів України “Про
виконавче провадження” та «Про
банки і банківську діяльність»
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Назва Постанови/документу

№

Дата
прийняття

Сутність
10) порядок унесення змін до договору та розірвання
договору;

Мета/вплив на БСУ

11) місцезнаходження та платіжні реквізити сторін.

Про окремі питання, пов’язані із запровадженням
Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда"

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Про внесення змін до постанови Правління Національного
банку України від 01 жовтня 2015 року № 654

51

52

53

28.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

НБУ з 01.04.2019 до 30.06.2019 включно не буде
застосовувати до банків заходів впливу за порушення
нормативів, якщо вони пов’язані з переходом на
міжнародний стандарт «Оренда»
НБУ запровадив чергові послаблення для небанківських
фінансових установ та юридичних осіб-нерезидентів. Так,
небанківським
фінансовим
установам
дозволено
встановлювати власний курс для перерахунку в гривні
переказів фізичних осіб, що надійшли в іноземній валюті,
якщо одержувач бажає отримати кошти в гривні. Раніше
небанківська
фінансова
установа
повинна
була
використовувати для цього курс банку, в якому вона
обслуговувалася.
Юрособам-нерезидентам дозволено конвертувати усі
гривневі кошти на ЛОРО-рахунках у валюту впродовж дня. До
цього вони могли купувати валюту лише в межах залишку у
гривні на початок операційного дня.
Удосконалено механізм реалізації санкцій.
Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими
фінансовими установами та операторами поштового зв'язку
через подання до НБУ інформації про:
● відмови у проведенні валютно-обмінних операцій
особам, зазначеним у санкційних списках, до яких
застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення
фінансових операцій";
● відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття
рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених
у санкційних списках.

Поступове
запровадження
міжнародного стандарту «Оренда»

У рамках валютної лібералізації і з
метою покращення інвестиційної
привабливості України та посилення
конкуренції на фінансовому ринку

з метою невідкладного реагування
на наявні і потенційні загрози
національним
інтересам,
національній
безпеці
та
територіальній цілісності України
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