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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом червня 2022 року
Назв а Постанов и/документу

№

Дата
прийняття

Сутність
Проблеми в діяльності банку не були спричинені запров адженням в оєнного стану

Мета/в плив на БСУ

Серед причин в іднесення до категорії проблемних:

Про в іднесення АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МЕГАБАНК" до категорії
неплатоспроможних

№ 261рш/БТ

02.06.2022











Про затв ердження Змін до Положення
про порядок в идачі юридичним особам
ліцензії на надання банкам послуг з
інкасації

111

02.06.2022

Про в несення зміни до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 25 лютого 2022 року № 23

112

02.06.2022

суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,
систематичне кредитування пов’язаних осіб,
значний обсяг непрофільних актив ів на балансі,
нев иконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес -тесту 2021 року.
удосконалено в имоги щодо подання в ідомостей про в ласників істотної участі в юридичній особі,
структури в ласності юридичної особи;
уточнено в имоги до складання бізнес-плану заяв ника, що подається у складі пакета документів
для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на
здійснення операцій з оброблення та зберігання готів ки;
в изначено ознаки небездоганної ділов ої репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема
конкретизовано в имоги до ділов ої репутації керів ників юридичної особи, керів ників підрозділів
інкасації, оброблення та зберігання готів ки;
в изначено в имоги та порядок подання документів у електронній формі або електронних копій
документів, підписаних шляхом накладання кв аліфіков аного електронного підпису;

передбачено можлив ість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка
отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на
оброблення та зберігання готів ки, для участі в засіданні Прав ління Національного банку з метою
надання пояснень;
 установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що
забезпечує облік інкасов аної та перев езеної готів ки.
Документом в иключено п. 5-2 постанов и НБУ в ід 25.02.2022 р. № 23 «Про деякі питання діяльності банків
України та банків ських груп», в ідповідно до якого, зокрема не застосовувались до банків заходи в пливу за
порушення порядку формув ання та зберігання обов ’язков их резерв ів , установленого Положенням,
затв ердженим постановою Прав ління Національного банку України в ід 11 грудня 2014 р. № 806, якщо такі
порушення сталися під час дії в оєнного стану та спричинені негатив ним в плив ом в ійськової агресії
Російської Федерації проти України. Тобто до банків знов у застосовуватимуть заходи в плив у за
недотримання в имог з резерв ування.

Забезпечення
стабільної роботи
БСУ

Осучаснення
процедури
ліцензув ання та
уточнення в имог до
юридичних осіб, що
мають намір
надав ати банкам
послуги з інкасації та
розширюв ати
діяльність на
здійснення операцій
з оброблення та
зберігання готів ки

Сприяння
стабільності БСУ
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Про в несення зміни до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 24 лютого 2022 року № 18
Про в изнання такими, що в тратили
чинність, деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Про в несення зміни до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 23 березня 2022 року № 60
Про затв ердження Положення про
порядок пов ідомлення надав ачами
платіжних послуг з обслуговування
рахунків інформації про
в ідкриття/закриття рахунків
користувачів, унесених до Єдиного
реєстру боржників, органам державної
в иконав чої служби або прив атним
в иконав цям

Про в несення зміни до Положення про
організацію готів кового обігу і в едення
емісійно-касових операцій у банків ській
системі в особливий період

113

114

07.06.2022

07.06.2022

НБУ збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних
днів

Було скасов ано ряд постанов НБУ щодо приймання готів ки для її подальшого переказу
НБУ запров адив спрощений механізм ідентифікації та в ерифікації для покупців облігацій в нутрішньої
держав ної позики "Військов і облігації".
Постанов у №60 було допов нено відповідним роз'ясненням щодо здійснення перев ірки клієнтів.
Для клієнтів , до яких обов ’язково в становлюється в исокий ризик ділов их в ідносин відповідно до в имог
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (в ідмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансув анню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масов ого знищення",
спрощений підхід не застосовується. Спрощені заходи належної перев ірки також не здійснюються щодо
клієнтів , які пров одять операції з купів лі-продажу облігацій в нутрішньої держав ної позики "Військов і
облігації" на в торинному ринку ОВДП.

115

08.06.2022
Відпов ідно до Закону, усі надав ачі платіжних послуг з обслугов ування рахунків: банки, платіжні установи,
філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, операторів поштового
зв ’язку зобов ’язані під час в ідкриття чи закриття банків ських/платіжних рахунків перевірити наявність
інформації про користувача (фізичної або юридичної особи) у Єдиному реєстрі боржників. У разі в ідкриття
або закриття рахунку особі, в несеній до Єдиного реєстру боржників, надав ач платіжних послуг з
обслугов ування рахунків зобов ’язаний у день в ідкриття або закриття рахунку повідомити про це
зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної в иконавчої служби або прив атного в иконавця.

116

13.06.2022

Надано прав о реалізації пам’ятних та інв естиційних монет України, сув енірної та супутньої продукції
фізичним, юридичним особам та банкам України.
117

13.06.2022

Розширення
можлив ості експорту
та імпорту товарів
українським
бізнесом в умов ах
порушення ланцюгів
постачання через
в ійну.
Актуалізація
норматив ноправ ов их актів НБУ

Спрощення купів лі
в ійськових облігацій

Прив едення
норматив ноправ ов их актів у
в ідпов ідність до
в имог нов ого Закону
України “Про
платіжні послуги”
Розширення
можлив ості
реалізації пам’ятних
та інв естиційних
монет України,
сув енірної та
супутньої продукції в
особлив ий період
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Про в изнання такими, що в тратили
чинність, деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

118

13.06.2022

Про в несення змін до деяких
норматив но-правових актів
Національного банку України з питань
захисту інформації та кіберзахисту

119

13.06.2022

Втратили чинність ряд документів, пов `язаних переважно з в ідкриттям та закриттям рахунків.
клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків . Документ набирає чинності з 01.08.2022
Зміни було в несено до Постанов и НБУ 19 трав ня 2021 року № 43 "Про затв ердження Положення про
захист інформації та кіберзахист у платіжних системах".
Було в несені окремі термінологічні уточнення. Також документ було допов нено пунктом щодо обміну
інформацією між користувачами, надав ачами платіжних послуг з обслуговування рахунку та іншими
надав ачами платіжних послуг та в имогами до електронних платіжних засобів. Крім того, у нов ій редакції
було в икладено умови в икористання електронного підпису.
Зміни набирають чинності з 01.08.2022

13.06.2022

Пункт 5.3 глав и 5 розділу II Положення було допов нено абзацем такого змісту : НБУ має прав о прийняти
обґрунтоване рішення про в несення змін до рішення Національного банку про обмеження, зупинення
здійснення окремих в идів здійснюваних банком операцій в разі змін у законодав стві України, що в пливають
на можлив ість дотримання банком установлених Національним банком обмежень

14.06.2022

Змінами передбачається, що НБУ на період дії в оєнного стану здійснює безв иїзний нагляд, позапланові
в иїзні перев ірки у сфері фінансов ого моніторингу, в алютного нагляду, нагляду з питань реалізації і
моніторингу ефектив ності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій), дотримання в имог нормативно-правових актів Національного банку України, що в изначають
особлив ості функціонув ання банків ської системи України в разі в в едення в оєнного стану в частині
здійснення в алютних операцій та виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансов ого моніторингу,
в ідпов ідно до Положення № 90 та постанови Прав ління Національного банку України в ід 17 грудня 2021
року № 145 "Про особлив ості здійснення в иїзних перев ірок у сфері фінансов ого моніторингу, в алютного
нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та
інших обмежув альних заходів (санкцій) під час карантину".

Про в несення зміни до Положення про
застосування Національним банком
України заходів в плив у

Про в несення змін до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 23 березня 2022 року № 60

120

121

Прив едення
норматив ноправ ов их актів у
в ідпов ідність до
в имог нов ого Закону
України “Про
платіжні послуги”
Прив едення
норматив ноправ ов их актів у
в ідпов ідність до
в имог нов ого Закону
України “Про
платіжні послуги”
Врегулюв ання
окремих
питань
щодо застосування
Національним
банком
України
заходів в плив у
Визначення
особлив остей
в иконання окремих
в имог законодавства
у сфері фінансов ого
моніторингу,
в алютного нагляду,
нагляду з питань
реалізації
і
моніторингу
ефектив ності
персональних
спеціальних
економічних та інших
обмежувальних
заходів
(санкцій)
протягом
дії
в оєнного стану
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Про в несення змін до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 24 лютого 2022 року № 18

122

14.06.2022

Змінами передбачено, що в ідпов ідно до пп.1 п.14 Постанов и № 18 пров едення розрахунків за
документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, в ідкритими (підтвердженими,
наданими) із 24 лютого 2022 року, забороняється, крім в ипадків, коли такі розрахунки здійснюються з
метою пров едення операцій клієнтів банків , в изначених у пп.2 – 6 п.14 Постанов и № 18, та/або з метою
забезпечення в иконання зобов 'язань за догов орами щодо експорту товарів.
Тобто тепер можлив е здійснення розрахунків за акредитивами з метою забезпечення виконання
зобов 'язань за догов орами щодо експорту товарів.

Про в несення змін до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 16 грудня 2021 року № 142

123

14.06.2022

НБУ скасув ав перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 черв ня – на суботу 02 липня 2022
року. Крім того, у період дії в оєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів
про працю України.

Про в несення змін до деяких
норматив но-правових актів
Національного банку України з питань
в идачі юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації

124

14.06.2022

Були в несені окремі уточнення

15.06.2022

НБУ надав роз`яснення у в ідпов ідь на запитання, сформульовані у листі Незалежної асоціації банків
України № 8239-25/08 в ід 25.08.2021

16.06.2022

Були в несені зміни до переліку в иключень з заборони здійснення транскордонних переказів в алютних
цінностей з України/переказів коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у грив нях/іноземній
в алюті, в ідкритих в банках-резидентах. Зокрема, уточнено формулюв ання пункту щодо переказу за
кордон іноземної в алюти для в иплати пенсій

Пов ідомлення «Про практичне
застосування банками вимог щодо
реалізації персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій), запров аджених РНБО
України»

Про в несення зміни до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 24 лютого 2022 року № 18

№ 250005/41
569

125

Визначення
особлив остей
функціонув ання
грошов о-кредитного
та в алютного ринків
в умов ах в оєнного
стану
Забезпечення
пров едення
міжбанків ських
переказів
та
забезпечення
роботи
системи
депозитарного
обліку НБУ в період
запров адження
в оєнного стану
Уточнення в имог
щодо порядку в идачі
юридичним особам
ліцензії
Національного банку
України на надання
банкам послуг з
інкасації

Вдосконалення
процесу реалізації
санкцій РНБО
Визначення
особлив остей
функціонув ання
грошов о-кредитного
та в алютного ринків
в умов ах в оєнного
стану
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НБУ в ніс зміни до низки нормативно-правових актів , які в изначають пруденційні підходи до оцінки
кредитного ризику.
По-перше, унесено зміни до Прав ил роботи банків у зв ’язку з ув еденням в Україні в оєнного стану,
затв ерджених постановою в ід 25.022022 року № 23. Зокрема, в іднов люються в имоги щодо розрахунку
кількості днів прострочення погашення боргу та щодо щомісячного/щокв артального погашення боргу в
обсязі, не меншому, ніж сума нарахов аних доходів згідно з бухгалтерським обліком, як обов ’язков ої умови
для оцінки актив ів на групов ій основ і та за спрощеним підходом. Крім того, змінами до Прав ил
запров аджується в имога до банків здійснюв ати аналіз усієї наяв ної інформації щодо стану застави на
територіях, що зазнали/зазнають наслідків в ійськової агресії.
Водночас банки мають прав о не в изнав ати дефолту за кредитами, дов гострокова реструктуризація за
якими призв одить до зменшення теперішньої в артості майбутніх грошов их потоків (NPV) більше ніж на 10%,
а також призупинено дію ознак в исокого кредитного ризику, в изначення яких ґрунтується на фінансових
результатах та боргов ому нав антаженні позичальників. Крім того, з метою сприяння підтримці лікв ідності
банків скасов ані обмеження на здійснення операцій з пов ’язаними з банком особами – материнським
банком/материнською фінансов ою установою (нерезидентами) щодо обміну іноземної в алюти на умовах
"св оп" у межах 1-ї групи Класифікатора іноземних в алют та банківських металів.

Про в несення змін до деяких
норматив но-правових актів
Національного банку України

Про схв алення Змін до Методики
розрахунку економічних нормативів
регулюв ання діяльності банків в Україні

126 та
127

304-рш

16.06.2022 та
17.06.2022

20.06.2022

По-друге, щоб полегшити банкам процес оцінки кредитного ризику, в несено зміни до Положення № 351 від
30.06.2016 : збільшено з 5 млн грн до 20 млн грн розмір кредитів юридичним особам, оцінку яких банк має
прав о здійснюв ати на групов ій основі; збільшено з 0,1% до 0,2% основ ного капіталу банку розмір боргу за
актив ами боржників, які банк має право оцінювати за спрощеним підходом. Крім того, запроваджено в имогу
щодо в изнання дефолтними знецінених активів на третій стадії зменшення корисності, що в изнані такими
згідно з МСФЗ та нормативно-правовими актами НБУ з бухгалтерського обліку.
По-третє, прийнято зміни до Постанов и № 368 в ід 28.08. 2001 р., щодо зниження зі 150% до 100% в аги
ризику (RWA) за спожив чими незабезпеченими кредитами.

Зміни було в несено до таблиці розподілу актив ів за групами ризику. Зокрема, це стосувалось споживчих
кредитів , наданих фізичним особам
Рішення набирає чинності з 29.07.2022

Забезпечення,
св оєчасної та
адекв атної оцінки
банками розміру
кредитного ризику,
недопущення в трати
банками лікв ідності
Підв ищення
ефектив ності та
забезпечення
стабільної
діяльності банків
України
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Внесено зміни до Інструкції про в едення касових операцій банками в України. Інструкція уточнює порядок і
в имоги пров едення платіжних послуг у національній та іноземній в алютах та оформлення касових
документів за платіжними операціями.
Зокрема, в изначено суть платіжної операції як касов ої операції, яка передбачає будь-яке в несення або
зняття готівки на підставі платіжної інструкції, також змінено назв и та реквізити окремих касових
документів.
Крім того, надав ач платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу до укладення догов ору про
надання платіжних послуг на безоплатній основі таку інформацію:






Про в несення змін до деяких
норматив но-правових актів
Національного банку України

Про в несення зміни до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 24 лютого 2022 року № 18


128

129

21.06.2022

про порядок і умов и здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед
ініціюв анням платником платіжної операції з в икористанням емітованих платіжних інструментів;
про надав ача платіжних послуг, платіжну операцію;
про комісійні в инагороди;
про спосіб комунікації та заходи безпеки;
про строк дії догов ору про надання платіжних послуг, порядок унесення змін до цього догов ору
та умов и його припинення;
про механізм захисту прав споживачів та порядок в регулювання спірних питань, що в иникають
під час надання платіжних послуг.

22.06.2022

Допов нено перелік в иключень, на які не розпов сюджуються обмеження щодо зняття готів ки з рахунку
клієнтів в національній в алюті. Зокрема, додано пункт : «з рахунків державних органів, уповноважених згідно
із законодав ством України здійснюв ати оператив но-розшукову, контррозв ідувальну, розв ідув альну
діяльність або досудов е розслідув ання»

Про в несення змін до постанови
Прав ління Національного банку України
в ід 24 лютого 2022 року № 22
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23.06.2022

Зміни та допов нення до Постанов и «Про особлив ості підтримання лікв ідності банків у період дії в оєнного
стану» стосуються механізму підв ищення процентної став ки за кредитами рефінансув ання, наданими
строком понад 90 днів

Про в несення змін до Положення про
особлив ості реорганізації банку за
рішенням його в ласників
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До положення про реорганізацію банків було в несено пункти щодо застосування кв аліфіков аних
електронних підписів та електронних в ерсій документів

Прив едення
норматив ноправ ов ої бази у
в ідпов ідність до
в имог нов ого Закону
України «Про
платіжні послуги»
Визначення
особлив остей
функціонув ання
грошов о-кредитного
та в алютного ринків
в умов ах в оєнного
стану
Ефектив не
в икористання
стандартних
інструментів
регулюв ання
лікв ідності
банків ської системи
Ств орення
передумов
для
в пров адження
безпаперов их
технологій
у
фінансов ому секторі
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Про затв ердження Змін до Положення
про порядок в идачі небанків ським
фінансов им установам, операторам
поштов ого зв ’язку ліцензій на
здійснення в алютних операцій

132

24.06.2022

Регулятор надав можлив ість отримання ліцензії на здійснення в алютних операцій професійними
учасниками ринків капіталу, що пров адять клірингову діяльність центрального контрагента. Відтепер,
центральний контрагент може отримати ліцензію на здійснення розрахунків за в алютними операціями на
умов ах “своп” та розрахунків у іноземній в алюті за прав очинами щодо облігацій в нутрішньої держав ної
позики, номінов аних у іноземній в алюті. Отримання ліцензії центральним контрагентом проводитиметься
за спрощеною процедурою. Водночас, у разі в идачі ліцензії в рахов уватиметься інформація в ід НКЦПФР.
Це дасть змогу уникнути дублюв ання процедур ліцензув ання, які центральний контрагент проходив у
НКЦПФР та НБУ.
Зміни посилюють в имоги до екв айрів щодо в иконання ними в имог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (в ідмив анню) доходів , одержаних злочинним шляхом, фінансув анню тероризму та
фінансув анню розпов сюдження зброї масов ого знищення, а також прав ил платіжних систем під час
здійснення операцій із в икористанням електронних платіжних засобів.

Удосконалення
порядку
в идачі
ліцензій
на
здійснення в алютних
операцій учасникам
небанків ського
фінансов ого ринку.

Відтепер екв айри зобов ’язані:

Про затв ердження Змін до Положення
про порядок емісії електронних
платіжних засобів і здійснення операцій
з їх в икористанням

Про в несення змін до Прав ил
організації статистичної зв ітності, що
подається до Національного банку
України в умов ах особливого періоду



розробити порядок призначення торговцю коду категорії торговця та порядок розгляду зв ернень
щодо міскодингу;



здійснюв ати перевірку фактичної діяльності торговця;



в живати заходи щодо розслідув ання пов ідомлень інших учасників платіжної системи стосовно
в ипадків міскодингу.

Крім того, емітенти зобов’язані фіксувати зв ернення користувачів щодо міскодингу, надав ати платіжній
організації платіжної системи інформацію про отримані зв ернення та інформувати користувачів про
результати розгляду звернень.
133

29.06.2022
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29.06.2022

Були в несені окремі уточнення щодо подання зв ітності

Підсилення заходів ,
спрямов аних на
запобігання та
протидію міскодингу
Забезпечення
в иконання НБУ
регулятив них та
наглядов их функцій
в умов ах особливого
періоду
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Онов лено в имоги щодо діяльності страхових посередників.
По-перше, регулятор в изначив перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні,
унормувавши в иди послуг (робіт) страхових та перестрахових брокерів .

Про затв ердження Положення про
реєстрацію страхових та перестрахових
брокерів та умов и провадження
посередницької діяльності у сфері
страхування та про в несення змін до
деяких нормативно-правових актів
Національного банку України
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30.06.2022

По-друге, в становив в имоги до професійної придатності керів ників брокерів -резидентів та лібералізув ав
підходи щодо нав чання та підв ищення кв аліфікації таких осіб. Зокрема, проходження навчання за
в становленою програмою в ідтепер не обмежується в узьким колом суб’єктів освітніх послуг.
По-третє, НБУ в изначив порядок реєстрації брокерів -резидентів та припинення здійснення
посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) та уніфікував процедури й форми
подання документів для таких осіб.
По-четв ерте, визначив, що прав ила складання та подання зв ітності учасниками ринку небанків ських
фінансов их послуг до Національного банку не розпов сюджуються на страхових та перестрахових
брокерів .
По-п’яте, в изначив порядок та в имоги здійснення посередницької діяльності з укладання догов орів
страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами.

Про в несення зміни до Прав ил роботи
банків у зв ’язку з в в еденням в Україні
в оєнного стану
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30.06.2022

Банкам надано прав о до 30.09.2022 року не застосовувати окремі в имоги, яким повинні в ідповідати
кредити для можлив ості застосування спрощеного підходу до оцінки кредитного ризику .

Наближення
в ітчизняного ринку
страхування до
кращих
єв ропейських
стандартів
Мінімізація
негатив ного впливу
наслідків в ійськової
агресії РФ проти
України та сприяння
стабільності БСУ

.
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