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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом грудня 2017 року
Документ

Постанова №124 «Про затвердження Змін до Правил
зберігання, захисту, використання та розкриття
банківської таємниці»
Постанова №125 «Про внесення змін до Положення
про надання банками України інформації за угодами з
купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній
валюті на міжбанківському кредитному ринку»
Постанова №126 «Про внесення змін до Положення
про порядок проведення виїзних, невиїзних
(камеральних) перевірок щодо дотримання банками,
іншими фінансовими установами, національним
оператором поштового зв’язку вимог валютного
законодавства України та перевірок пунктів обміну
іноземної валюти на території України»

Дата
прийняття

Сутність

04.12.2017

Зміни стосуються вимог до оформлення запитів, за якими банки надають уповноваженим
органам інформацію, що є банківською таємницею та порядку надання інформації (Правила
доповнено абзацем щодо особливостей надання інформації в електронному вигляді). У разі
надання інформації в електронному вигляді обов'язковим реквізитом електронного документа
банку є електронний підпис уповноваженої особи, прирівняний законом до власноручного
підпису. Передавання інформації, що містить банківську таємницю, у електронному вигляді
здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв'язку згідно з вимогами
нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.
Також Правила було доповнено додатком, відповідно до якого надається інформація в
електронному вигляді за вимогою органів прокуратури України, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро
України, Антимонопольного комітету України.
Крім того, Правила було доповнено абзацами стосовно порядку надання інформації приватним
виконавцям.

04.12.2017

Зміни до Положення було внесено в зв’язку зі змінами Плану рахунків

Вдосконалення порядку
зберігання, захисту,
використання та
розкриття банківської
таємниці
Приведення у
відповідність до вимог
нормативно-правових
актів Національного
банку

11.12.2017

Зміни стосуються періодичності проведення перевірок ( замість вимоги щодо проведення
перевірок не рідше 1 разу в 36 місяців, вказано, що перевірки проводяться відповідно до плану,
який щорічно затверджується уповноваженою особою НБУ). Крім того, коригування було внесено
до пункту, що включає перелік підстав, за якими банк включають до плану перевірок, а також до
пункту, що регламентує зміст акту перевірки

Вдосконалення
нормативно-правових
актів НБУ

Мета/вплив
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Постанова №127 «Про внесення зміни до Інструкції
про переміщення готівки і банківських металів через
митний кордон України»

12.12.2017

Постанова №128 «Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від 13 грудня
2016 року № 410»

12.12.2017

Постанова №129 «Про запровадження обов’язкового
продажу надходжень в іноземній валюті та
встановлення розміру обов’язкового продажу таких
надходжень»

13.12.2017

Постанова №130 «Про внесення змін до Положення
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на
переказування іноземної валюти за межі України для
оплати банківських металів та проведення окремих
валютних операцій»

14.12.2017

Постанова №131 «Про затвердження Змін до
Положення про порядок регулювання діяльності
банківських груп»

15.12.2017

Відтепер резиденти України зможуть ввозити в Україну суму валюти, що перевищуює 10 тис
євро без надання документів щодо її походження – лише за умови її декларування. При цьому
вивезення резидентами валюти здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття
готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією
готівкою (у разі здійснення такої операції) на суму, що перевищує в еквіваленті 10 тис. євро
НБУ розширив перелік випадків, коли бізнес може достроково погашати кредити в іноземній
валюті, отримані резидентами від нерезидентів. Відтепер достроково можна буде погасити
кредит, у реалізації якого бере участь іноземна держава через уповноважених нею осіб (шляхом
кредитування, страхування, гарантування).
Крім того, НБУ скасовує обмеження на максимальну суму переказів іноземної валюти для
операцій банків на підставі індивідуальних ліцензій НБУ. Досі максимальний ліміт за такими
операціями становив 50 тис. дол. США (в еквіваленті) протягом одного календарного місяця. В
подальшому банки зможуть проводити такі перекази інвалюти на суму, визначену в
індивідуальній ліцензії.
НБУ зберіг вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь
юридичних осіб на рівні 50%. При цьому було розширено перелік операцій бізнесу, надходження
за якими не є обов’язковими до продажу. Відтепер вимога не буде поширюватися на перекази,
що були здійснені банком за рахунок власних (не куплених) коштів клієнта, які повертаються
іноземним банком.
Було уточнено перелік документів, які мають подаватися для отримання індивідуальної ліцензії
НБУ. При цьому посилено вимоги щодо документів, які подаються до НБУ, зокрема через право
Національного банку запитувати такі документи у разі потреби.
Крім того, уточнено перелік операцій з переказування іноземної валюти які не потребують
індивідуальної ліцензії Відтепер чітко унормована можливість перерахування у якості
відшкодування резидентом-позичальником коштів нерезиденту-гаранту (поручителю) за умови,
що він здійснив плату за зобов’язаннями резидента-позичальника.
Змінами уточнено поняття статутного капіталу при розрахунку нормативу Н9.
Крім того, деталізовано алгоритм розрахунку нормативів Н11 та Н12 стосовно того, що
відноситься при розрахунку до коштів, які інвестуються
Також було внесено зміни до форми подання інформації щодо регулятивного капіталу та
економічних нормативів банківської групи (додаток до Положення).

Спрощення
порядку
ввезення резидентами в
Україну іноземної валюти
у готівковій формі та
удосконалення порядку її
вивезення

Лібералізація валютного
регулювання

Лібералізація валютного
регулювання

Лібералізація валютного
регулювання

Вдосконалення
регулювання діяльності
банківських груп
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Постанова № 803-рш «Про схвалення Методики
розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності банків в Україні»

21.12.2017

Затверджено оновлену методику розрахунку економічних нормативів. При цьому розділ IV
методики (розрахунок нормативу достатності основного капіталу Н3) вступає в дію тільки з
01.01.2019
Постановою затверджено Зміни до Плану рахунків та інструкції до його використання. Зміни
стосувались обліку ЦП, коштів, що прийняті для подальшого переказу, а також витрат за
операціями фінансового лізингу
Внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12
листопада 2003 року № 492.
Внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затвердженої постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 року № 22
Внесення змін було пов`язано, в тому числі, з впровадженням рахунків умовного зберігання
(ескроу).
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених
постановою Правління НБУ від 01 березня 2016 року № 129.
Внесення пов’язане із переходом банків України на новий План рахунків бухгалтерського обліку у
зв’язку із запровадженням МСФЗ 9. Окрім цього, запроваджено нову форму звітності і скасовано
декілька форм, які стосуються купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. А також вносяться
зміни до довідників та параметрів, що використовуються при формуванні статистичної звітності.
Внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів
(інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління
НБУ від 15.08. 2016 р. № 369
Внесення змін до постанови Правління НБУ від 13.12.2016 № 410 “Про врегулювання ситуації
на грошово -кредитному та валютному ринках України” .
Зміни стосуються переважно скасування вимоги про надання банками інформації НБУ щодо
операцій з купівлі іноземної валюти та перерахування її за межі України , а також щодо
перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів (виключено пункт 15 Постанови №410)
В зв’язку з цим втратили чинність ряд документів, що регламентують формування банками
реєстрів валютних операцій.

21.12.2017

Граничні строки збільшення мінімального капіталу до 300 млн. грн. та до 400 млн.грн. було від
терміновано на 2 роки ( до 11.07.2020 та 11.07.2022 відповідно) , а вимогу щодо збільшення
капіталу до 450 млн.грн. до 11.07.2020 було скасовано. Вимога щодо докапіталізаціі до 500
млн.грн. до 11.07.2024 року залишилась незмінною

15.12.2017
Постанова № 132 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

18.12.2017

Постанова № 133 «Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

20.12.2017

Постанова №134 «Про затвердження Змін до Правил
організації статистичної звітності, що подається до
Національного банку України»

20.12.2017

Постанова №135 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

Постанова №136 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

З метою забезпечення
стабільної роботи БСУ
Вдосконалення
нормативної бази

Приведення нормативноправових актів НБУ у
відповідність до
законодавства України

Підвищення якості
пруденційного нагляду

Спрощення порядку
проведення деяких
валютних операцій
Пом’якшення
графіку
збільшення мінімального
розміру статутного та
регулятивного
капіталу
банків
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Регулятор затвердив нову редакцію Положення про порядок надання небанківським фінансовим
установам (НФУ) та національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій
НБУ пом’якшив умови видачі генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Зокрема:

мінімальний розмір власного капіталу НФУ для здійснення діяльності з обміну валют
знижено вдвічі - до 10 млн грн[*] за умови, що така установа здійснюватиме діяльність з
використанням не більш ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення
кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення
мінімального власного капіталу на 10 млн. грн;

зменшено з 3 до 1 року строк роботи НФУ у національній валюті для отримання
генеральної ліцензії на здійснення відповідних операцій в іноземній валюті.
Разом з тим нове Положення встановлює більш жорсткі вимоги до фінансового стану, ділової
репутації керівників та власників істотної участі в НФУ.
Відтак, щоб мати право здійснювати валютні операції, небанківські фінансові установи повинні
будуть відповідати вимогам щодо відсутності циклічної структури власності та наявності
погодження компетентного органу щодо набуття чи збільшення істотної участі у НФУ.

Постанова №137 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

Постанова №138 « Про надання національними
операторами поштового зв’язку фінансової послуги з
переказу коштів»

21.12.2017

Регулятор тепер зможе призупинити чи продовжити строки розгляду документів на отримання
генеральної ліцензії небанківської фінансової установи. А у разі вчинення НФУ певної кількості
суттєвих порушень чи у випадку недопущення уповноважених працівників НБУ до проведення
перевірки структурного підрозділу НФУ, регулятор взагалі зможе відкликати в установи
генеральну ліцензію.
Національний банк також передбачив видачу генеральної ліцензії шляхом внесення облікового
запису до електронного реєстру та надав можливість небанківським фінансовим установам
формувати витяг з цього реєстру за допомогою веб-сайту НБУ.
Для небанківських фінансових установ, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення
валютних операцій, встановлюється перехідний період.

21.12.2017

Постановою передбачено можливість надання національними операторами поштового
зв’язку,фінансової послуги з переказу коштів та можливість їх участі у внутрішньодержавних
та міжнародних платіжних системах за умови отримання ліцензії НБУ на переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків.

Удосконалення
умов
видачі НФУ генеральних
ліцензій на здійснення
валютних операцій
Розширення
можливостей
доступу населення до
фінансової послуги з
переказу коштів
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Постанова №140 «Про затвердження Положення про
провадження депозитарної і клірингової діяльності та
забезпечення здійснення розрахунків за правочинами
щодо цінних паперів Національним банком України»

21.12.2017

Документ запроваджує нові моделі розрахунків, зокрема - "оплата проти поставки цінних
паперів". Вона є механізмом гарантування депозитарієм розрахунків за операціями з цінними
паперами, укладеними на позабіржовому ринку, і передбачає, що право власності на цінні
папери переходить до нового власника виключно після здійснення оплати. Ця нова модель
виступає альтернативою розрахункам через Розрахунковий центр.
Крім того, новим Положенням чітко врегульований порядок проведення розрахунків за
принципом "поставка цінних паперів без оплати" для забезпечення проведення розрахунків за
державними цінними паперами на позабіржовому ринку в умовах, коли сторони не вимагають
гарантій розрахунків з боку інфраструктури фондового ринку та врегульовують їх порядок
умовами договору.
Також, для нових клієнтів депозитарію НБУ спрощено процедуру відкриття рахунку.
Положенням також запроваджуються додаткові заходи щодо забезпечення прав інвесторів. Так,
впроваджується можливість відкриття так званих "сегрегованих рахунків" – окремих
персоніфікованих рахунків для всіх типів депонентів на рівні депозитарію НБУ. А з метою
збереження прав на активи, що обліковуються в депозитарній установі, яка припиняє діяльність,
були чітко врегульовані процедури роботи з такими активами.
З метою створення правового підґрунтя для входження міжнародного депозитарію на
український фондовий ринок,
було унормовано порядок взаємодії з міжнародними
депозитаріями.

Вдосконалення
регулювання з метою
стандартизації,
приведення
до
міжнародних стандартів
та
підвищення клієнторієнтованості
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Постанова №141 «Про затвердження Положення про
здійснення оцінки стійкості банків та банківської
системи України»
Постанова №821- рш «Про внесення змін до
Методики розрахунку уповноваженими банками
лімітів відкритої валютної позиції»
Постанова №823-рш Про внесення зміни до
Положення про Комісію з питань визначення
пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків
із такими особами

Постанова №142 «Про внесення зміни до Інструкції
про переміщення готівки і банківських металів через
митний кордон України»

22.12.2017

НБУ запроваджує щорічну оцінку стійкості банків за станом на 01 січня, починаючи з 01 січня
2018 року. Оцінка здійснюватиметься кожного року за станом на 01 січня, починаючи з 01 січня
2018 року та складатиметься з трьох етапів:
1. перевірка аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості
активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями (в межах
проведення щорічної аудиторської перевірки згідно з вимогами положення №389).
2. екстраполяція НБУ результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку
станом на дату оцінки.
3. оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та
несприятливим макроекономічними сценаріями на трьохрічному горизонті
прогнозування.
Перший та другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки. Перелік банків для ІІІ
етапу визначатиме НБУ в залежності від ступеню
впливу кожного банку на стабільність
банківської системи. Якщо за підсумками другого або третього етапу оцінки стійкості значення
показників достатності капіталу будуть нижчими, ніж встановлено вимогами НБУ, у нього
виникатиме потреба в докапіталізації. Банки, щодо яких буде виявлено потребу в капіталі,
повинні будуть розробити програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або
відновлення рівня капіталу.

22.12.2017

Зміни, пов`язані з доповненням плану рахунків новими позабалансовими рахунками

22.12.2017

26.12.2017

Внесення змін до Постанови №506 від 31.07.2015 р. Зміни пов’язані із зосередженням уваги на
виїзних перевірках при контролі за операціями банків з пов’язаними особами
Скасовано вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення фізичною особою
банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Вивезення банківських металів в такому обсязі
буде можливим за умови письмового декларування митному органу та на підставі документів,
що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або
НБУ.
Також скасовується вимога щодо необхідності отримання юридичними особами спеціального
дозволу на ввезення банківського металу, виготовленого нерезидентом за договором про
перероблення давальницької сировини, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються
НБУ. Достатньо лише наявності договору, на підставі якого здійснювалась переробка, а також
договору на поставку банківських металів НБУ.

Виявлення не тільки
поточних, а й майбутнїх
ризиків з метою
забезпечення стабільності
БСУ
Вдосконалення
нормативної бази
Підвищення фінансової
стійкості банків та захисту
інтересів вкладників

Спрощення
та
удосконаленню порядку
переміщення банківських
металів через митний
кордон України
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НБУ спростив умови торгівлі іноземною валютою, у тому числі для проведення арбітражних
операцій на умовах маржинальної торгівлі. (тобто, при купівлі/продажу іноземної валюти за
іноземну валюту, без використання гривні)
Завдяки змінам, банки :

отримають можливість проводити арбітражні операції не тільки з іноземними банками,
як раніше, а й з іноземними небанківськими фінансовими установами;

зможуть здійснювати такі операції за дорученням не тільки фізичних осіб, а й
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці,;

зможуть укладати договори для проведення арбітражних операцій з іншими
уповноваженими банками, які вже встановили відносини з іноземними контрагентами.

зможуть проводити арбітражні операції з новим інструментом – банківськими
металами.

Постанова №143 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

26.12.2017

Крім того, скасовано вимогу реєстрації банками клієнтських операцій з купівлі-продажу
іноземних валют на умовах “форвард” в Системі підтвердження угод на міжбанківському
валютному ринку.
Також скасовується вимога щодо реєстрації банками в НБУ правил проведення арбітражних
операцій. Серед іншого,відтепер міжнародні фінансові організації зможуть купувати чи
продавати валюту в будь-якому українському банку, а не лише у тій установі, де відкритий
рахунок відповідної організації.
На додаток, скасовується норма, згідно з якою купівля іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора
для виконання боргових зобов’язань позичальника за кредитом дозволяється лише за умови, що
в рахунок кредиту кредитор фактично також переказав іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора.

Лібералізація валютного
регулювання
у
відповідності
до
Комплексної
програми
розвитку
фінансового
сектору України до 2020
року
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Постанова №144 «Про затвердження Змін до
Положення про застосування Національним банком
України стандартних інструментів регулювання
ліквідності банківської системи»

28.12.2017

До поточного переліку стандартних інструментів з підтримки ліквідності (кредити
рефінансування до 14 днів та до 90 днів) додається рефінансування строком на 1-5 років, що не
матиме цільового характеру і видаватиметься за результатами проведення позачергових
тендерів. Ставка за таким інструментом буде плаваючою (облікова ставка НБУ + 2 п.п.) і
змінюватиметься впродовж строку користування банком отриманих коштів відповідно до зміни
облікової ставки. В якості забезпечення банки зможуть надавати ті ж активи, які
використовуються для залучення кредитів рефінансування строком до 14 та до 90 днів.
Для операцій прямого репо буде передбачено перехід права власності на цінні папери, що
знизить ризики НБУ як кредитора
Також стане можливим попереднє формування пулу активів, які банки зможуть надавати у
якості застави для залучення кредитів овернайт і кредитів рефінансування різних строків. Для
цього банк має укласти з НБУ генеральний кредитний договір строком на 5 років (з можливістю
подовження строку на наступні 5 років) і сформувати пул активів. При цьому, банки зможуть
змінювати одні активи в пулі на інші на постійній основі, що дозволить ним управляти
заставними активами.
Окрім того, для банків з’явиться можливість отримання кредиту овернайт під заставу іноземної
валюти.
Змінами до Положення №276 від 17.07.2001 р. було затверджено його нову редакцію та змінено
назву на «Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок».
НБУ оновив вимоги до організації та проведення інспекційних перевірок банків та інших осіб, які
охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, а саме:
· передбачено затвердження планів інспекційних перевірок Правлінням Національного банку;
· структуровано етапи здійснення інспекційної перевірки;
· чітко визначені права та обов’язки інспекторів, керівників та працівників об’єкта перевірки.

Розширення
можливостей банків із
отримання
підтримки
довгострокової
ліквідності

Зміни також передбачають внесення результатів інспекційних перевірок на розгляд Комітету з
питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ та
врахування рекомендацій за результатами такого розгляду.

Постанова №145 «Про внесення змін до Положення
про планування та порядок проведення інспекційних
перевірок»
28.12.2017

Окрім того, визначено порядок дій інспекторів НБУ у разі вчинення протидії з боку об’єкта
інспекційної перевірки, чи створення його представниками перешкод для належного її
проведення.

Вдосконалення
процедури проведення
інспекційних
перевірок банків
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Було внесено зміни за такими напрямками :

при набутті або збільшенні істотної участі;

при відкритті відокремлених підрозділів банків

для початку нового виду діяльності банками, щодо яких застосовано обмеження в
діяльності

зміни щодо використання печаток у документах на реєстрацію

Постанова №146 «Про затвердження Змін до
Положення про порядок реєстрації та ліцензування
банків, відкриття відокремлених підрозділів»

28.12.2017

При набутті або збільшенні істотної участі, зміни визначають випадки, у яких допускається
набуття або збільшення особою істотної участі в банку без попереднього погодження з НБУ, а
також встановлений порядок погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі для
таких випадків. Відтак для осіб, які з об’єктивних причин не мають можливості отримати
погодження НБУ до фактичного набуття або збільшення істотної участі у банку (наприклад, у
випадку отримання ними спадщини), існуватиме спеціальний правовий механізм легалізації їх
статусу, як власників істотної участі в банку.
Водночас Національний банк посилив вимоги до осіб, які в результаті набуття або збільшення
істотної участі стають контролерами банків, а саме:

визначено, що обов’язковою умовою для погодження набуття такою особою контролю
над банком, який потребує додаткової капіталізації, є підтвердження нею джерел
походження коштів, які спрямовуватимуться на таку капіталізацію;

встановлено обов’язок особи подати до НБУ трирічний бізнес-план діяльності банку,
вказавши в ньому, в тому числі, потребу у подальшій капіталізації банку та джерела її
фінансування.
Зміни при відкритті відокремлених підрозділів банків стосуються необхідності дотримання
банками нормативів із питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб із
обмеженими фізичними можливостями
Зміни для початку нового виду діяльності банками, щодо яких застосовано обмеження в
діяльності стосуються лібералізації вимог до банків. . Відтепер вони зможуть розпочинати новий
вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг у разі, якщо їх здійснення не
обмежується відповідним рішенням про застосування заходу впливу та не призведе до
негативних наслідків для банку, його кредиторів і вкладників.
Зміни щодо використання печаток у документах, на реєстрацію передбачають виключення норм
щодо подання до НБУ документів, засвідчених відбитками печаток, та вимоги щодо
нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо така вимога не встановлена законом.

Вдосконалення
нормативної бази
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Постанова №148 «Про затвердження Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в
України»

29.12.2017

По-перше, змінами врегульовано порядок використання ескроу рахунків іноземними
інвесторами при проведенні інвестиційної діяльності в Україні. Так, іноземним інвесторам
надається право використовувати ескроу рахунки для здійснення будь-яких іноземних інвестицій
в Україну (купівля/продаж нерухомості, корпоративних прав, цінних паперів тощо).
По-друге,
передбачено
спрощений
порядок
купівлі
іноземної
валюти
за
операціями з повернення іноземних інвестицій у зв’язку з продажем іноземним інвестором акцій
за процедурою «сквіз-аут».
По-третє, передбачена можливість надання уповноваженими банками експортних кредитів в
іноземній валюті іноземним покупцям товарів українського походження.
Положенням визначено порядок ведення касових операцій у національній валюті України
юридичними особами (крім банків)
Граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними. Але положення передбачає ряд
новацій, а саме можливість:

здійснення підприємством збору готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), для подальшої її здачі в банк з використанням комплексу
технічних і програмних засобів, розташованих в місці здійснення готівкових розрахунків
(так звана «пневмопочта»);

здавання готівкової виручки (готівки) в банк через підприємства, які отримали
ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;

застосування ЕЦП юридичної особи при наданні послуг в електронній формі або при
здійсненні інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронного взаємодії;

покладання функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі
укладеного договору на надання послуги з надання персоналу.

Крім того, у зв'язку зі змінами в законодавстві України положенням передбачено, що
використання печатки підприємством не є обов'язковим.

Постанова №149 «Про внесення змін до Тарифів на
послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються
Національним банком України»

29.12.2017

Зміни було внесено в зв`язку з введенням нових видів банківських операцій, за які НБУ
справляється плата

Постанова №852-рш «Про затвердження Публічної
пропозиції Національного банку України на укладення
Єдиного договору банківського обслуговування та
надання інших послуг Національним банком України»

28.12.2017

Постанова №147 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

28.12.2017

Затвердження нової редакції публічної пропозиції

Приведення нормативноправової
бази
у
відповідність до змін у
законодавстві
щодо
запровадження рахунків
умовного
зберігання
(ескроу).

Приведення у
відповідність до
нормативно-правових
актів України
Приведення переліку
послуг у відповідність
до вимог
нормативно-правових
актів НБУ
З метою оптимізації
договірної роботи та
удосконалення процесів
надання послуг
Національним банком

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»
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