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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом серпня 2022 року

Назва Постанови/документу

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

№

167

Дата прийняття

01.08.2022

Сутність
Внесення зміни до постанови Правління НБУ від 16 серпня 2006 року № 320 "Про
затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".
Змінено назву інструкції на «Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в
Україні в національній валюті».
Визначені вимоги щодо участі у СЕП небанківських установ, право на участь яких у цій
системі передбачено на рівні відповідного закону.
Актуалізовано порядок резервування та відновлення функціонування СЕП та інше.
ЗУ «Про платіжні послуги» надав право банкам, платіжним установам та установам
електронних грошей залучати комерційних агентів для надання користувачам усіх або
окремих фінансових платіжних послуг.

Мета/вплив на БСУ

Приведення нормативноправових актів у відповідність
до ЗУ «Про платіжні послуги»

Враховуючи це, НБУ визначив у положенні наступне:



Про затвердження Положення про
залучення комерційних агентів для
надання фінансових платіжних послуг
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02.08.2022

порядок подання банками, платіжними установами (крім малих платіжних установ),
емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів до НБУ
повідомлення про залучення комерційних агентів для надання фінансових
платіжних послуг з метою внесення до Реєстру платіжної інфраструктури
відомостей про комерційних агентів;
особливості надання фінансових платіжних послуг комерційними агентами, які
залучаються банком та платіжною установою (крім малої платіжної установи) і
передбачають приймання готівки для виконання платіжних операцій.

Реалізація Закону України
"Про платіжні послуги"

НБУ доповнив підстави для застосування заходів впливу. Відтепер заходи впливу –
письмове застереження, штраф і віднесення банку до категорії проблемних – Національний
банк матиме право застосувати до банків, зокрема за порушення законодавства України з
питань захисту критичної інфраструктури, кіберзахисту та інформаційної безпеки.
У разі порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань
захисту критичної інфраструктури, кіберзахисту та інформаційної безпеки, що призведе до
масштабного негативного впливу на життєдіяльність банку та/або банківську систему,
реалізації загрози для безпеки інформації банку та його клієнтів, Національний банк матиме
право ухвалити рішення про віднесення такого банку до категорії проблемних.
Про затвердження Змін до Положення
про застосування Національним банком
України заходів впливу
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04.08.2022

Крім того, для цілей застосування заходів впливу за порушення вищезазначених норм
законодавства визначено термін «системний кіберризик» – ризик порушення стабільності
банківської системи внаслідок реалізації кіберзагроз щодо окремого банку через відповідні
недоліки в його кіберстійкості.

Забезпечення стабільной
роботи БСУ

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»
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Для підсилення та однозначного трактування норм «колекторського закону» спільно з
учасниками ринку були розроблені додаткові вимоги щодо етичної поведінки.
Зокрема, деталізуються окремі процедурні питання, вводиться заборона отримувати згоду
споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків з метою
врегулювання простроченої заборгованості. Водночас споживачі чи інші особи мають право
фіксувати неправомірну взаємодію, що може бути передана до Національного банку й
використана під час перевірки дотримання вимог щодо етичної поведінки.
Крім того, врегульовано питання передачі даних третіх осіб, які не є поручителями,
майновими поручителями або спадкоємцями. Якщо споживач надає персональні дані третіх
осіб, зокрема близьких осіб, це не означає їхню безпосередню згоду на взаємодію. Вони
мають надати такий дозвіл самостійно.
Про затвердження Положення про
встановлення додаткових вимог щодо
взаємодії із споживачами фінансових
послуг та іншими особами при
врегулюванні простроченої
заборгованості (вимог щодо етичної
поведінки)

Про внесення зміни до Положення про
організацію та проведення перевірок
банків з питань готівкового обігу
Про внесення зміни до Порядку оцінки
за справедливою вартістю цінних
паперів резидентів, що перебувають у
власності Національного банку України
або приймаються ним як забезпечення
виконання зобов’язань
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395-рш

04.08.2022

Доповнено перелік підстав, за яких НБУ має право здійснити позапланову перевірку банку.
До таких підстав включено пункт : « У випадках, передбачених нормативно-правовими
актами НБУ».

Захист прав споживачів та
інших осіб через
забезпечення
відповідального ставлення з
боку кредитодавця, нового
кредитора чи колектора
Вдосконалення порядку
проведення перевірок банків
щодо дотримання ними вимог
нормативно-правових актів
Національного банку України
з питань ведення касових
операцій, інкасації коштів та
перевезення валютних
цінностей, організації захисту
приміщень

04.08.2022

Внесення доповнення до п.21 Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів
резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним
як забезпечення виконання зобов’язань, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.10
2015 № 732

Актуалізація та
вдосконалення порядку
оцінки за справедливою
вартістю цінних паперів
резидентів

04.08.2022

Також уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами. Такі
зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної
такої зустрічі. Зустрічатися за місцем роботи – заборонено. Під заборону також потрапили
низка некоректних практик, які були виявлені Національним банком у процесі розгляду
звернень громадян.
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Повідомлення «Про поновлення строків
надання інформації та документів на
вимоги та запити Національного банку»

№ 270006/53887

05.08.2022

Незважаючи на триваючу військову агресію РФ проти України, засоби зв’язку, які діють на
переважній частині території України, дозволяють готувати та подавати до НБУ документи та
інформацію. Ураховуючи зазначене, регулятор повідомляє небанківські установи, що мають
право надавати фінансові послуги, про поновлення з 15.08.2022 строків, встановлених у
вимогах/запитах Національного банку щодо надання інформації та документів, які були
зупинені відкритим листом від 03.03.2022 № 27-0006/18942. Окрім того, НБУ повідомляє про
встановлення початку перебігу строків з 15.08.2022 щодо виконання вимог/запитів
Національного банку про надання інформації та документів, направлених під час дії воєнного
стану та перебіг строку в яких розпочинався із дня припинення/скасування воєнного стану в
Україні.
НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із
гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення за
умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг
операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн
на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо
співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо
сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.
НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та ФОП із
зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання
відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за

Забезпечення отримання
інформації від небанківських
фінансових установ та осіб,
які не є фінансовими
установами, але мають право
надавати окремі фінансові
послуги

кордоном. Зокрема, таких витрат:

на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у
межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням
розрахунку зазначених витрат на одну особу).
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 24 лютого 2022 року № 18
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Також обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в
еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юридичних осіб, що
здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що
надають право на здійснення відповідних перевезень

Спрощення низки обмежень
для підтримки діяльності
волонтерів та бізнесу.
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Про незастосування Тарифів на
депозитарні послуги (операції), що
надаються (здійснюються)
Національним банком України, а також
на послуги щодо обліку і обігу
депозитних сертифікатів Національного
банку України та визнання такими, що
втратили чинність, деяких нормативноправових актів Національного банку
України"
Про внесення змін до Тарифів на
послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком
України в системі електронних платежів
та у сфері розрахунково-касового
обслуговування

173

174

06.08.2022

09.08.2022

Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ" до категорії
неплатоспроможних

405-рш/БТ

09.08.2022

Про внесення змін до Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків
в Україні
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11.08.2022

Депозитарій НБУ відновив операції з державними цінними паперами. Водночас, незважаючи
на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Нацбанк
відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Цей
крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до
нових умов на фінансових ринках.

Перелік тарифів доповнено 5 новими послугами по роботі з готівкою (переважно вони є
безоплатними)
Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "БАНК СІЧ" до категорії
неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх
зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність
коштів.
Крім того, діяльність АТ “БАНК СІЧ” характеризувалася неякісною системою корпоративного
управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що
підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу
фінустанови.

Було внесено деякі уточнення до розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУвід 28.08.2001 № 368

Забезпечення відновлення
обігу державних ЦП
Приведення переліку та
найменування окремих
послуг, що надаються НБУ,
до вимог нормативноправових актів НБУ

Збереження
стабільності
банківської системи та захист
прав вкладників.
Забезпечення
стабільної
діяльності
банків
та
своєчасного виконання ними
зобов'язань
перед
вкладниками
та
іншими
кредиторами
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Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 24 грудня 2021 року № 153
Про особливості застосування
процедур реєстрації та ліцензування
учасників ринку небанківських
фінансових послуг у період дії воєнного
стану та внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 06 березня 2022 року № 39
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 06 березня 2022 року № 39

Про затвердження Положення про
організацію кіберзахисту в банківській
системі України та внесення змін до
Положення про визначення об’єктів
критичної інфраструктури в банківській
системі України

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 16 вересня 2021 року № 93

176,177,179

178

12.08.2022

12.08.2022

НБУ актуалізував підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінансових послуг.
По-перше, відновлюється застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ.
По-друге, доповнюється перелік ознак, які можуть свідчити про здійснення установою
ризикової діяльності з подальшим відкликанням ліцензії.
По-третє, скорочуються строки реагування на порушення, які здійснюються небанківськими
фінансовими установами.
По-четверте, відновлюється проведення інспекційних перевірок, а процес їх проведення –
актуалізується.
По-п’яте, удосконалюються підходи до здійснення ліцензування небанківських фінансових
установ.
НБУ розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України,
а також актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури.
Зокрема, регулятор унормував питання організації та забезпечення кіберзахисту в
банківській системі України та визначив: основні засади функціонування системи
кіберзахисту; принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту
Національного банку і банками України; вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; вимоги щодо проведення незалежного
аудиту інформаційної безпеки банків.
Національний банк переніс на 1 квітня 2023 року перехід на нове покоління системи
електронних платежів НБУ (СЕП) - на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в
цілодобовому режимі (24/7).

180

15.08.2022

До війни було заплановано перейти на новий стандарт із 20.08.2022.

Забезпечення стійкості ринку
та захисту прав споживачів
Виконання вимог ЗУ "Про
основні засади забезпечення
кібербезпеки України" та з
урахуванням Стратегії
кібербезпеки України,
затвердженої Указом
Президента України від 26
серпня 2021 року №
447/2021.
Надання учасникам систему
більше часу на
доопрацювання
автоматизованих систем та
перебудови бізнес-процесів
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Небанківські надавачі платіжних послуг розкриватимуть власні реєстраційні дані та контактну
інформацію, відомості про отримані ліцензії, інформацію про платіжні послуги, що надаються
користувачам, а також відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій
оператора платіжної системи тощо.
Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та
комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.
Про затвердження Положення про
порядок розкриття інформації
небанківськими надавачами платіжних
послуг

181

17.08.2022

Обов'язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність,
підтверджена незалежними аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів
платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню
звіт про корпоративне управління.

Підвищення інформованості
споживачів

З 24 серпня 2022 року лише банки (філії та відділення), які розташовані та функціонують або
межують з прифронтовими районами відповідно до визначеного Міністерством з питань
реінтеграції окупованих територій України актуального переліку територіальних громад, що
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні), на підставі розпорядчого акта Національного банку України
(прийнятого на клопотання банків) можуть застосовувати:


Про внесення змін до Положення про
організацію готівкового обігу і ведення
емісійно-касових операцій у банківській
системі в особливий період

182

19.08.2022

оброблення банкнот на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки в
режимі суцільного її перерахунку, без сортування на придатні та зношені;
підкріплення філій і відділень та видачі клієнтам зношеної/значно зношеної готівки.

Решта банків (філій та відділень) України повинні здійснювати подальше оброблення готівки,
як і до війни – автоматизованим способом, застосовуючи сортування на придатні та зношені
(відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України).
НБУ з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з
фізичною поставкою у відділеннях.

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 24 лютого 2022 року № 18

183

19.08.2022

Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку
станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг
перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за
всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях
за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних
операційних/робочих днів.

Удосконалення роботи з
готівкою в умовах воєнного
стану.

Подальша стабілізація
ситуації в готівковому
сегменті валютного ринку
завдяки частковій
переорієнтації попиту на
готівкову іноземну валюту в
банківські метали.
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Як до небанківської фінансової установи, НБУ установив вимоги до обов’язкових нормативів
Фонду, що обмежують ризики його діяльності за операціями з фінансовими активами.
Крім того, регулятор надав рекомендації щодо визначення непокритого кредитного ризику
для регулювання діяльності Фонду та визначив вимоги до рішення про виплату дивідендів.
Регулятор унормував порядок визначення нормативів та встановив нормативні значення:


Про затвердження Положення про
регулювання діяльності Фонду
часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві

184
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обсягу наданих непокритих гарантій (Н1), що не має перевищувати 4 (визначено
Законом);

максимального ризику на одного принципала чи групу пов’язаних з принципалом
контрагентів (Н2), що не має перевищувати 15%;

запасу ліквідності (Н3), який має становити не менше 20%.
НБУ поновлює низку тарифів на послуги Національної платіжної системи «Український
платіжний простір», дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.

На виконання ЗУ «Про Фонд
часткового гарантування
кредитів у сільському
господарстві»

Так, Національний банк повертає тарифи за:






супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до
Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС
"ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);
супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася
щомісячна плата за кожен комплект);
надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата
за кожний Кб інформації);
інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку,
маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата
за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися
протягом місяця).

Тарифи поновлюються для:
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 24 березня 2022 року № 64
Про схвалення Методики розрахунку
банками лімітів відкритої валютної
позиції



185

419-рш

19.08.2022

23.08.2022

учасників НПС “ПРОСТІР” – з 26 серпня 2022 року;
незалежних процесингових центрів НПС “ПРОСТІР” та юридичних осіб – з 24
серпня 2022 року.

Затверджено нову методику розрахунку валютної позиції. При цьому ряд документів щодо
розрахунку валютної позиції визнано такими, що втратили чинність.

забезпечення безперебійного
функціонування та
подальшого розвитку
національної платіжної
системи.
Вдосконалення розрахунку
лімітів відкритої валютної
позиції
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Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 29 липня 2022 року № 165

186

23.08.2022

НБУ продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у
приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які
здійснюють торгівлю валютними цінностями з 3.08.2022 до 31 серпня 2022 року.
НБУ оновив порядок здійснення оверсайту відповідно до вимог Закону України “Про платіжні
послуги”, введеного в дію в серпні цього року.

Запобігання кризовим
явищам у період дії воєнного
стану в Україні

Оновлений порядок ґрунтується на міжнародних стандартах оверсайту для платіжних систем
Банку міжнародних розрахунків та підходах Європейського центрального банку щодо
оверсайту платіжних інструментів.
Об’єктами оверсайту платіжної інфраструктури є:


Про затвердження Положення про
порядок здійснення оверсайту
платіжної інфраструктури в Україні
Про затвердження Змін до Правил
організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку
України в умовах особливого періоду

187

188

24.08.2022

24.08.2022

cуб’єкти платіжних систем – оператори платіжних систем, учасники платіжних
систем, технологічні оператори платіжних послуг, розрахункові банки;

надавачі платіжних послуг – у частині використання ними платіжних інструментів,
платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного
ринку;

емітенти електронних грошей – у частині випуску та використання електронних
грошей.
Постанова № 187 набирає чинності з 27 серпня 2022 року. З цього дня втрачає чинність
Положення про порядок здійснення нагляду (оверсайт) платіжних систем та систем
розрахунків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від
28 лютого 2014 року № 755.

Перелік статистичної звітності доповнено 3 формами з фінансового моніторингу для банків
та небанківських фінансових установ.

Забезпечення надійного та
безперервного
функціонування платіжної
інфраструктури
Забезпечення виконання НБУ
регулятивних та наглядових
функцій в умовах особливого
періоду
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Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Документом встановлено «Положення та порядок виконання надавачами платіжних послуг
платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металлах».
Він є новою редакцією «Положення про порядок виконання банками документів на переказ,
примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів.
Це Положення:

установлює загальні вимоги НБУ до порядку виконання платіжних операцій в
іноземній валюті або банківських металах за рахунками користувачів платіжних
послуг, які відкриті в надавачів платіжних послуг які отримали ліцензію
Національного банку на здійснення валютних операцій;

визначає обов’язкові реквізити платіжної інструкції в іноземній валюті або
банківських металах, вимоги щодо її оформлення;

установлює порядок прийняття до виконання, порядок зарахування суми коштів за
платіжною операцією в іноземній валюті або банківських металах та здійснення
надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів в іноземній валюті та
банківських металів на рахунках користувачів;

установлює порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу
коштів в іноземній валюті або банківських металах.
189

25.08.2022

Встановлення порядку
виконання платіжних
операцій в іноземній валюті
та банківських металах в
Україні
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НБУ визначив перелік пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних
послуг та методику їх розрахунку.
Для небанківських надавачів платіжних послуг встановлені такі пруденційні нормативи:
1) нормативи капіталу:




мінімального розміру власного капіталу (Н1);
достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

2) нормативи кредитного ризику:




максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу
пов’язаних користувачів) (Н3);
максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4);

3) норматив короткострокової ліквідності (Н5).
Небанківські надавачі платіжних послуг (крім малих платіжних установ) зобов’язані
дотримуватись у своїй діяльності нормативів капіталу (Н1 та Н2).
Про затвердження Положення про
встановлення пруденційних нормативів,
що є обов’язковими для дотримання
небанківськими надавачами платіжних
послуг, та визначення методики їх
розрахунку

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 23 березня 2022 року № 60

190

191

25.08.2022

26.08.2022

Надавачі, які на підставі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг надаватимуть
користувачам на умовах кредиту кошти для виконання платіжних операцій, додатково до
нормативів капіталу (Н1 та Н2) зобов’язані дотримуватись нормативів кредитного ризику (Н3
та Н4) та короткострокової ліквідності (Н5).
Малі платіжні установи зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності нормативу
мінімального розміру власного капіталу (Н1).

Внесено зміни до Постанови НБУ «Про особливості виконання окремих вимог законодавства
у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і
моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану». Зміни стосуються особливостей взаємодії між
НБУ та суб’єктами нагляду після проведення перевірки.

Забезпечення стабільної
роботи небанківських
фінансових послуг
Визначення особливостей
виконання окремих вимог
законодавства у сфері
фінансового моніторингу,
валютного нагляду, нагляду з
питань реалізації і
моніторингу ефективності
персональних спеціальних
економічних та інших
обмежувальних заходів
(санкцій) протягом дії
воєнного стану
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________
НБУ спростив вимоги до систем технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування
клієнтів у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку,
які здійснюють торгівлю валютними цінностями.
Зокрема, спростив вимоги в частині:
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 29 липня 2022 року № 165

192

26.08.2022

Про затвердження Інструкції щодо
формування файлів інформаційного
обміну між спеціально уповноваженим
органом та банками (філіями)

193

26.08.2022

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 25 лютого 2022 року № 23

194

29.08.2022


забезпечення безперебійним аварійним живленням не менше ніж 12 годин;

роздільної здатності камери для відеонагляду;

строку для відновлення працездатності системи технологічного відеоконтролю.
Затверджено Інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально
уповноваженим органом та банками (філіями).
Визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від
18 серпня 2016 року № 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного
банку України з питань формування файлів інформаційного обміну".
Внесено зміни до підпункту 1 пункту 4-1 постанови Правління НБУ від 25 лютого 2022 року №
23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп"
Зміни було внесено до переліку виключень, на які не поширюється заборона здійснення
активних операцій.
Національний банк актуалізував вимоги до подання фінансової звітності небанківськими
фінансовими установами, небанківськими фінансовими групами, учасниками платіжного
ринку, колекторськими компаніями та юридичними особами, які отримали ліцензію на
надання банкам послуг з інкасації.
Так, на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного
стану в Україні" від 27 липня 2022 № 2463-ІХ Національний банк не застосовуватиме заходи
впливу за неподання фінансової звітності, а також іншої інформації та документів
(включаючи надання такої інформації на запит або письмову вимогу НБУ) за умови, що такі
порушення були допущені установами, місцезнаходженням яких є населені пункти
територіальних громад, уключені до переліку територіальних громад, розташованих у районі
проведення воєнних (бойових) дій, або ці особи перебувають у тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), що формується в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України
Такі правила діятимуть протягом всього строку перебування відповідної територіальної
громади в Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку.

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 06 березня 2022 року № 39

195

29.08.2022

Інші учасники ринку небанківських фінансових послуг зобов'язані подавати звітність, а також
іншу інформацію та документи регулятору в межах строків, установлених законодавством
України.

Спрощення вимог на період
воєнного стану
Забезпечення
інформаційного обміну між
спеціально уповноваженим
органом та банками
(філіями)
Сприяння стабільності
банківської системи України

Забезпечення безпеки та
фінансової стабільності
фінансової системи,
запобігання кризовим
явищам у період
запровадження воєнного
стану в Україні
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