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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом січня 2018 року
Документ

Постанова № 1 «Про окремі питання, пов’язані із
запровадженням Міжнародного стандарту фінансової
звітності 9 "Фінансові інструменти"»
Постанова № 2«Про затвердження зміни до
Положення про порядок відкриття приватизаційних
депозитних рахунків за житловими чеками та
здійснення з них платежів»

Постанова № 3 «Про внесення зміни до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»
Постанова № 4 «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

Дата
прийняття

12.01.2018

Сутність
З 01.01.2018 до 01.03.2018 до банків не будуть застосовуватись заходи впливу за
порушення економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та Правил
статистичної звітності, якщо такі порушення пов’язані з перекласифікацією і зміною
оцінки фінансових інструментів відповідно до Міжнародного стандарту фінансової
звітності 9 “Фінансові інструменти”.

15.01.2018

В зв’язку зі зміною Плану рахунків, зміна посилання в тексті Положення : з Постанови
Правління НБУ від 17.06.2004 № 280, на Постанову від 11 вересня 2017 року № 89

23.01.2018

Внесено численні зміни та доповнення до Постанови Правління від 30 червня 2016
року № 351 “Про затвердження Положення про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями”. Зміни стосуються, в тому
числі, визначення фінансового стану позичальників, роботи з заставним майном та вимог
до його оцінки, розрахунку коефіцієнтів PD та LGD тощо

23.01.2018

Скасування декількох документів, пов’язаних з відчуженням НБУ майна, набутого у
власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

Мета/вплив
Забезпечення поступового
запровадження в
бухгалтерському обліку
банків України Міжнародного
стандарту фінансової звітності
9 “Фінансові інструменти”
Приведення нормативноправових актів
НБУ у відповідність до вимог
законодавства України з
питань бухгалтерського обліку

Вдосконалення порядку
визначення банками розміру
кредитного ризику за
активними банківськими
операціями
Актуалізація нормативноправових актів НБУ
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Постанова №5 «Про внесення змін до Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах»

25.01.2018

Постанова № 6 «Про затвердження Змін до Інструкції
про ведення касових операцій банками в Україні»

25.01.2018

Постанова № 7 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України»

25.01.2018

Підготовка документа здійснювалася в рамках співпраці НБУ, Незалежної асоціації банків
України і Міжнародної Торгової Палати над реалізацією проекту Paperless, суть якого
полягає в запровадженні електронного документообігу
Новаціями Положення є:
– зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні
операцій за гарантіями ;
– використання електронних документів на всіх етапах операцій;
-зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями;
– адаптація порядку здійснення банками операцій за гарантіями до сучасної міжнародної
практики;
– дотримання банками, які надають гарантії як забезпечення тендерної пропозиції, вимог
установлених нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.
Вдосконалено порядок взаємодії між НБУ, банками та їх філіями відповідно до договору
про касове обслуговування
Постановою визначено право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти до
будь-якого уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності
поточного рахунку в іноземній валюті, відкритого в цьому банку).
Також НБУ уточнив строки продажу банком іноземної валюти клієнтів. Якщо кошти для
продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, продаж цієї валюти
здійснюється у п’ятиденний строк з дня зарахування таких коштів на кореспондентський
рахунок уповноваженого банку.

Вдосконалення
порядку
здійснення банками операцій за
гарантіями в національній та
іноземних
валютах
з
урахуванням
сучасних
тенденцій на ринку таких
операцій
Вдосконалення
організації
касової роботи банками в
Україні
Розширення можливостей
бізнесу для вибору
оптимального курсу продажу
валюти та створення умов до
розвитку конкуренції на
міжбанківському ринку
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