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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом серпня 2017 року
Документ

Дата
прийняття

Постанова № 71«Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

27.07.2017
( вступила в
дію з
03.08.2017)

Постанова № 72 «Про внесення змін
до Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в
Україні»

01.08.2017

Сутність
Внесено зміни до :
 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затвердженої постановою
Правління НБУ від 21 січня 2004 № 22, у частині
прийняття на виконання
банками інкассового доручення (розпорядження) на
стягнення податкового боргу
 Інструкції про міжбанківський переказ коштів
затвердженої постановою Правління НБУ від 16
серпня 2006 № 320, у частині унормування нового
способу укладання НБУ з банками та їх філіями
Єдиного договору банківського обслуговування та
надання інших послуг регулятором
Внесено доповнення до глави 3 розділу III Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368 від
28.08.2001р. щодо особливостей укладання угод залучення
субординованого боргу. Доповненням регламентується, що
деякі умови та обмеження при використанні субординованого
боргу
не
розповсюджуються
на
випадки,
коли
субординований борг залучено від міжнародної фінансової
установи, з якою уряд має угоду про співробітництво

Мета/вплив

Вдосконалення чинної
нормативної бази

Вдосконалення чинної
нормативної бази
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Постанова № 73 «Про затвердження
Переліку операцій з розрахунковокасового обслуговування, які не є
об’єктом оподаткування»

01.08.2017

Постанова № 74 «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

03.08.2017

До операцій з РКО, що не є об`єктами оподаткувіання
відносяться :

відкриття/закриття рахунків клієнтів

документарне оформлення чи підтвердження
розрахунків клієнтів;
 проведення розрахунків клієнтів;
 операції, що забезпечують виконання розрахунків або
є їх складовою частиною;
Оновлений перелік допоможе банкам
 операції з касового обслуговування клієнтів;
уникнути помилок та нарахувань
штрафних санкцій при проведені
 операції зі спеціальними платіжними засобами;
● операції з векселями;
перевірок органами Державної
● операції з електронними грошима
фіскальної служби.
Зміни було внесено до «Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою» № 281 від 10.08.2005- було
розширено перелік підстав та документів, відповідно до яких
компанії та СПД мають право купити або обміняти іноземну
валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентами за
імпорт продукції (послуг), який здійснюється без увезення із-за
кордону цієї продукції (послуг) на територію України
Також зміни було внесено до Постанови НБУ № 410 від
13.12.2016 "Про врегулювання ситуації на грошовокредитному та валютному ринках України". Змінами було
збільшено дозволений обсяг перевищення купівлі валюти над
продажом у Системі підтвердження угод на міжбанківському
Лібералізація валютного
валютному ринку на кінець робочого дня . Раніше в якості
законодавства
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верхньої планки обсягу перевищення виступав показник 0,5%
від регулятивного капіталу. Відтепер-1% від регулятивного
капіталу
Внесено зміни до Положення про визначення банками
України розміру кредитного ризику, затвердженого
постановою Правління НБУ № 351 від 30.06.2016 р.
НБУ передбачив право банків формувати кредитну
документацію (справу) боржника з електронних документів,
які створені та підписані банком і боржником із застосуванням
електронного цифрового підпису.
Зміни до Положення № 351 також передбачають:

Постанова № 75 «Про затвердження
Змін до Положення про визначення
банками України розміру кредитного
ризику за активними банківськими
операціями»
Постанова № 76 «Про визнання
такою, що втратила чинність,

04.08.2017
04.08.2017

● узгодженість підходів до врахування банками під час
розрахунку розміру кредитного ризику вартості заставного
майна, стягнення/реалізація якого обмежена на
законодавчому рівні;
● визначення банками сторони у зобов’язанні за
факторинговими операціями з регресом;
● уточнення вимог у частині засвідчення
банками акта щодо контролю наявності та стану
заставного майна у вигляді нерухомості та земельних
ділянок;
● порядок оцінки житлово-будівельних кооперативів
Скасовано Постанову «Щодо надання кредитів фізичним
особам - підприємцям за рахунок коштів кредитної лінії

Вдосконалення нормативної бази та
приведення її у відповідність до
Закону України "Про споживче
кредитування", яким передбачено
право укладати в електронному
вигляді договори про споживче
кредитування.
Вдосконалення нормативної бази
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постанови Правління Національного
банку України від 14 серпня 1997 року
№ 270»

Постанова № 760- но «Про
затвердження розмірів коригуючих
коефіцієнтів та граничного рівня
зменшення обсягу заставлених
активів (майна)»

Постанова № 77 «Про внесення змін
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кордон»

Німецької кредитної установи для відбудови ( KfW)»

07.08.2017

08.08.2017

Затверджено нові розміри коригуючих коефіцієнтів за видами
активів (майна), які приймаються НБУ як забезпечення
виконання зобов’язань за операціями з рефінансування та
операціями прямого репо, операціями за договорами про
зберігання запасів готівки.
При цьому втратив чинність, наказ НБУ від 03 березня 2016
року № 70-од “Про затвердження розмірів коригуючих
коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу
заставлених активів (майна)”
Змінами до інструкції внесено перелік операцій, що не
потребують отримання індивідуальних ліцензій НБУ.
"Не потребує отримання індивідуальної ліцензії
Національного банку України здійснення уповноваженим
банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти
на міжнародних ринках, інвестицій в:
1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з
метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому
уповноваженому банку;
2) інші боргові цінні папери за умови одночасного
дотримання таких вимог:

Вдосконалення інструментів
регулювання ліквідності

Вдосконалення режиму ліцензування
валютних операцій
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об'єктом інвестиції є боргові цінні папери,
емітентом за якими є міжнародна фінансова
організація/іноземна держава (США, Японія,
Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія,
Канада), у тому числі в особі відповідного
державного органу;
емітент боргових цінних паперів, що є об'єктом
інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову
оцінку не нижче "АА-"/"Аа3", підтверджену в
бюлетені щонайменше двох провідних світових
рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або
Standard&Poor's, та/або Moody's на дату
придбання уповноваженим банком цих цінних
паперів;
боргові цінні папери, що є об'єктом інвестиції,
номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах
стерлінгів, канадських доларах;
строк між датою придбання об'єкта інвестиції
(датою укладення уповноваженим банком
договору купівлі цінних паперів) та остаточним
терміном його погашення не перевищує п'яти
років;
уповноважений банк здійснює операції з купівлі
об'єкта інвестиції та подальшого його продажу
тільки з нерезидентами за кордоном."
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Положенням регулюється наступне:
визначаються види електронного підпису, які
застосовуються у банківській системі України;
– встановлюються вимоги щодо застосування кожного з
видів електронного підпису;
– встановлюються вимоги до створення та зберігання
електронних документів у банківській системі.
–

Постанова № 78 «Про затвердження
Положення про застосування
електронного підпису в банківській
системі України»
Постанова № 79 «Про затвердження
Змін до Положення про захист
електронних банківських документів з
використанням засобів захисту
інформації Національного банку
України»
Постанова № 80 «Про затвердження
Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам
ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття
рахунків»

Постанова № 81 «Про внесення змін
до постанови Правління
Національного банку України від 13
грудня 2016 року № 410».

14.08.2017

17.08.2017

17.08.2017

22.08.2017

Зміни стосуються особливостей взаємодії банків та НБУ при
укладенні Єдиного договору банківського обслуговування та
надання інших послуг НБУ та роботі в рамках цього договору
Положення визначає умови, за яких видається ліцензія на
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
(далі - ліцензія) Національним банком України (далі Національний банк), порядок видачі, переоформлення
ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк має
право відмовити у видачі ліцензії, зупинити або відкликати її.
Внесено зміни до Постанови НБУ № 410 від 13.12.2016 "Про
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному
ринках України". Змінами було розширено перелік випадків,
коли дозволяється достроково погашати кредити перед
нерезидентами. Зокрема, відтепер дострокове погашення
дозволяється також на користь нерезидента-кредитора, до

Реалізація норм цього документу
сприятиме:
– зменшенню собівартості
банківських продуктів;
– підвищенню якості, зручності та
швидкості обслуговування банками
своїх клієнтів.

Удосконалення процесів надання
послуг Національним банком України
Удосконалення порядку видачі
Національним банком України
небанківським фінансовим установам
ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття
рахунків

Лібералізація валютного
законодавства
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Постанова № 82«Про внесення змін
до постанови Правління
Національного банку України від 13
грудня 2016 року № 410».
Постанова № 83 «Про затвердження
Змін до Положення про порядок і
умови зберігання 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»

29.08.2017

30.08.2017

складу учасників якого входить іноземна держава(або
державний банк цієї держави), що має рейтинг міжнародних
рейтингових агентств не нижче А.
Крім того, змінами було скасовано обмеження щодо випуску
банками ощадних депозитних сертифікатів та проведення
операцій з ними.
Внесено зміни до Постанови НБУ № 410 від 13.12.2016 "Про
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному
ринках України". Змінами було скасовано заборону на видачу
банками кредитів під заставу майнових прав на валютні кошти
на рахунках.

Лібералізація валютного
законодавства

Зміни стосуються порядку перевезення , прийому-передачі та
оформлення зберігання цінностей

Приведення нормативно-правових
актів Національного банку України у
відповідність до вимог Закону України
“Про виконавче провадженняˮ
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