
  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/ 1 

Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом жовтня 2019 року 

Назва Постанови/документу № Дата прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

Про затвердження Змін до Положення 
про екстрену підтримку Національним 
банком України ліквідності банків 119 04.10.2019 

НБУ установив додаткові вимоги до наданих банком кредитів, майнові права за 
якими надаються в заставу Національному банку 
Зокрема, НБУк матиме право не приймати в забезпечення за кредитом екстреної 
підтримки майнові права за кредитним договором банку з юридичною особою, 
якщо вона має прострочену заборгованість у інших банках та майнові права за 
кредитним договором із фізичною особою, якщо вона має прострочену 
заборгованість більше ніж на 7 днів у інших банках 

Мінімізаціїя кредитних 
ризиків за кредитами 
екстреної підтримки 

Про визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Правління 
Національного банку України від 13 
жовтня 2016 року № 392 120 10.10.2019 

Скасовано Положення про застосування Національним банком України санкцій 
за порушення банками вимог Закону України “Про фінансову реструктуризацію”. 

Вдосконалення процедури 
проведення фінансової 
реструктуризації  

Про внесення змін до Публічної 
пропозиції Національного банку України 
на укладення Єдиного договору 
банківського обслуговування та надання 
інших послуг Національним банком 
України 760-рш 10.10.2019 Зміни стосуються переважно  умов надання послуг засвідчувальним центром 

Актуалізація послуг, що 
надаються НБУ, та 

приведення їх у 
відповідність до 

законодавства України 

Про внесення зміни до постанови 
Правління Національного банку України 
від 15 серпня 2019 року № 107 121 11.10.2019 

Відтерміновано  з 01.11.2019 до 13.01.2020  вступ в дію деяких змін до Інструкції 
про ведення касових операцій банками в Україні 

Таким чином, Постанова №107, що вносить зміни до вищезгаданої 
інструкції,  набрала  чинності з 01 вересня 2019 року, крім: 

•  підпунктів 1, 3, 5 пункту 5  

• підпункту 3  

• абзаців 2 та 4 підпункту  4 пункту 6   

Відтерміноування введення в дію змін пов’язане переважно з пролонгацією 
можливості використання до 12 січня 2020 року не тільки рахунків  за 

стандартом IBAN, а й документів на переказ коштів, у яких заповнено або пара 

реквізитів “Код банку” та “Рахунок”. 

Приведення у відповідність 
до вимог нормативно-

правових актів НБУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-19#n47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-19#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-19#n51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-19#n56
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Про внесення змін до Тарифів на 
послуги (операції), що надаються 
(здійснюються) Національним банком 
України в системі електронних платежів 
та у сфері розрахунково-касового 
обслуговування 122 23.10.2019 Зміни стосуються операцій з видачі готівки 

Удосконалення тарифної 
політики НБУ у сфері 
касового обслуговування 
клієнтів та приведення 
найменувань окремих 
послуг в цій сфері, у 
відповідність до вимог 
законодавства з питань 
оподаткування 

Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
від 09 липня 2019 року № 90 123 24.10.2019 

Відповідно до Постанови №90 «Про особливості здійснення оцінки стійкості 

банків і банківської системи України у 2019 році»,  НБУ за результатами оцінки 

стійкості,при необхідності надсилає банку вимогу про складання програми 
капіталізації/реструктуризації.  Постановою № 126 доповнено Постанову №90 
новим п. 2-11, відповідно до якого НБУ до 15 грудня 2019 р.погоджує програму 
капіталізації/реструктуризації банку за умови її відповідності встановленим 
вимогам . 

Визначення необхідного 
рівня нормативів достатності 

капіталу банків для 
забезпечення їх стійкості 

Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 
Національного банку України 124 25.10.2019 

Вносяться зміни до тарифів на послуги  НБУ, в тому числі, на послуги, що 
надаються Засвідчувальним центром НБУ та Акредитованим центром 
сертифікації ключів 

Перегляд та приведення 
тарифів на окремі послуги, 

що надаються Національним 
банком, згідно з вимогами 

законодавства України 

Про затвердження Змін до Положення 
про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті 125 29.10.2019 

НБУ скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів 
фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, 
фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припинила діяю 
вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, що 
підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової 
іноземної валюти. 

Валютна лібералізація 

 




