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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом липня 2021 року 

Назва Постанови/документу № 
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України та  
Про внесення змін до Положення про 
здійснення операцій із валютними 
цінностями 66,67 01.07.2021 

Зміни передбачають, що з 1.07. 2021 р. для валютно-обмінних операцій форма і 
зміст розрахункового документа встановлюється Міністерством фінансів за 
погодженням НБУ.З огляду на це, центробанк визнав такою, що втратила чинність 
Постанову № 16 "Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних 
операцій". До 1.07.2021 форму і зміст зазначеного документа визначав НБУ за 
погодженням Міністерства фінансів 

Приведення до діючого 
законодавства України 
регулювання оформлення 
небанківськими фінансовими 
установами валютно-
обмінних операцій 

Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України 68 02.07.2021 

Внесено зміни до постанови НБУ від 03.11.2015 р № 762 "Про затвердження 
Порядку купівлі/продажу цінних паперів України шляхом ініціювання аукціонів на 
торговельних майданчиках фондових бірж. Це Положення установлює процедуру 
та основні умови купівлі/продажу Національним банком України цінних паперів 
України. 
 Зміни стосувались термінології :зокрема,  термін «фондова біржа» було змінено на 
термін «оператор організованого ринку капіталу»,  «Клірингова система 
Розрахункового центру"- на «особа, яка провадить клірингову діяльність» тощо 
 Також було внесено окремі уточнення до пунктів що стосуються  підготовки до 
операції купівлі-продажу цінних паперів. 

Спрощення залучення 
інвестицій, запровадження 
нових фінансових 
інструментів та приведення 
нормативної бази у 
відповідність до 
законодавства 

Про затвердження Положення про 
підтримання ліквідності центрального 
контрагента 69 02.07.2021 

Це Положення розроблено відповідно до статей 15, 42, 56 Закону України "Про 
Національний банк України", статті 60 Закону України "Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки" .  
Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, 
набуває взаємні права та обов’язки сторін правочинів щодо цінних паперів, 
зобов’язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного 
продавця і продавцем для кожного покупця. 
Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуванням 
вимог статей 59, 61-64  Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" 
на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності центрального 
контрагента, виданої НКЦПФР у встановленому нею порядку. 

Визначення умов і порядку 
підтримання НБУ ліквідності 

центрального контрагент 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0762500-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#n270
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#n487
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#n632
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n3024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n3004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n3041
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Про затвердження Змін до Положення 
про застосування Національним банком 
України заходів впливу 70 05.07.2021 

У документі передбачено заходи впливу до банків за порушення законодавства про 
захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог щодо етичної поведінки 
під час врегулювання простроченої заборгованості. НБУ матиме право 
застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав споживачів фінпослуг – 
письмове застереження або штрафні санкції. Водночас штрафні санкції можуть 
коливатися в розмірі від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян залежно від виду порушення. 

Приведення нормативної 
бази у відповідність до 
Закону України від 19 
березня 2021 № 1349-ІХ 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо захисту 
боржників при врегулюванні 
простроченої 
заборгованості».  

Про затвердження Змін до Правил 
зберігання, захисту, використання та 
розкриття банківської таємниці 71 06.07.2021 

Зміни стосуються електронного документообігу документів,  що містять банківську 
таємницю, їх архівного зберігання та надання до НБУ документів, що містять 
банківську таємницю. 

Вдосконалення порядку 
зберігання, захисту, 
використання та розкриття 
банківської таємниці  

Про внесення змін до деяких 
розпорядчих актів Національного банку 
України 295-рш 06.07.2021 

Зміни було внесено до Інструкції про організацію розгляду звернень громадян, 
проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в 
Національному банку України, затвердженої рішенням Правління Національного 
банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш. Змінами було доповнено перелік 
фінансових установ колекторськими компаніями та уточнено порядок запису на 
прийом для оскарження дій або рішень колекторської компанії, фінансової чи іншої 
установи, діяльність якої регулюється НБУ 

Уточнення організації 
розгляду звернень громадян, 
проведення особистого 
прийому з питань захисту 
прав споживачів фінансових 
послу 

Про внесення зміни до Тарифів на 
послуги з реєстрації та ліцензування, що 
надаються Національним банком України 72 08.07.2021 

НБУ встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають 
заяви для реєстрації як колекторські організації. Цей тариф становитиме 24 тисячі 

гривень. 

Приведення переліку послуг, 
що надаються НБУ у сфері 

реєстрації та ліцензування, у 
відповідність до вимог 
законодавства України  

Про особливості здійснення оцінки 
стійкості банків і банківської системи 
України у 2021 році 73 08.07.2021 

Постанова регулює строки подання банкам вимог НБУ  про складання програми 
капіталізації/реструктуризації  за результатами оцінки стійкості в  2021 році, та 

строки подання банками до НБУ цих програм. 

Забезпечення у 2021 році 
оцінки стійкості банків і 

банківської системи України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#n16
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Про затвердження Змін до Положення 
про застосування Національним банком 
України заходів впливу у сфері 
державного регулювання діяльності на 
ринках небанківських фінансових послуг. 
Про затвердження Положення про 
застосування Національним банком 
України заходів впливу за порушення 
колекторськими компаніями 
законодавства про захист прав 
споживачів фінансових послуг 74 та78 09.07.2021 

Перший документ поширюється на небанківські фінустанови, зокрема й ті, які 
набудуть статусу колекторських компаній 
Другий документ регламентує  заходи впливу на колекторські компанії без статусу 
фінансової установи 
Заходи впливу: 

 письмове застереження з вимогою усунути порушення та/або вжити заходів 
для їх недопущення в майбутньому; 

 штраф для кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії; 

 тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання 
простроченої заборгованості; 

 виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських 
компаній; 

 тимчасова зупинка або відкликання (анулювання) ліцензії кредитодавця – 
небанківської фінустанови, нового кредитора – небанківської фінустанови. 
 

Також  документами було унормовано зміст рішень щодо заходів впливу, 
перебачено колегіальне прийняття рішень Правлінням або Комітетом з питань 
нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. 

Встановлення порядку 
застосування заходів впливу 
до небанківських фінансових 

установ за порушення 
законодавства України про 

захист прав споживачів 
фінансових послуг, 

уключаючи вимоги щодо 
взаємодії із споживачами при 
врегулюванні простроченої 

заборгованості (вимоги щодо 
етичної поведінки 
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Про затвердження Положення про 
реєстрацію колекторських компаній 75 09.07.2021 

Регулятор затвердив порядок реєстрації колекторських компаній у спеціальному 
реєстрі, а також вимоги до їх структур власності, ділової репутації, професійної 
придатності керівників та працівників тощо. 
Будь-яка юридична особа, яка планує отримати статус колекторської компанії, має 
відповідати вимогам Положення та повинна подати необхідні документи для 
реєстрації. 
Зокрема, Положенням установлено: 

 порядок ведення НБУ реєстру колекторських компаній, перелік даних, що 
відображаються в реєстрі та надаватимуться на запит; 

 вимоги до документів, які потрібно подати до регулятора для включення до 
реєстру колекторських компаній, а також порядок їх розгляду Національним 
банком; 

 вимоги до осіб, які мають намір бути включеними до реєстру колекторських 
компаній, а також їх керівників та власників істотної участі. Зокрема, вимоги до 
ділової репутації та структури власності, порядок оцінки Національним банком 
відповідності зазначеним вимогам; 

 порядок виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру; 

 порядок нагляду за колекторськими компаніями, включеними до реєстру. 
Так, Національний банк включатиме до реєстру лише ті компанії, що не порушують 
законодавство про захист прав споживачів, мають бездоганну ділову репутацію, 
прозору структуру власності, а також керівників, які відповідають кваліфікаційним 
вимогам. 
Реєстрація колекторських компаній, що вже працюють на ринку, триватиме з 14 
липня до 13 серпня 2021 року. Юридичні особи без статусу фінансової установи 
повинні за цей період подати до Національного банку повний пакет документів для 
реєстрації. Натомість фінансовим установам, що мають ліцензію на надання деяких 
фінансових послуг (а саме на факторинг чи кредитування), потрібно подати 
скорочений перелік документів. 

Встановлення порядку 
реєстрації колекторських 
компаній та ведення реєстру 

колекторських компаній  
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Про затвердження Положення про 
здійснення Національним банком України 
нагляду за додержанням вимог щодо 
взаємодії із споживачами при 
врегулюванні простроченої 
заборгованості (вимог щодо етичної 
поведінки) 76 09.07.2021 

НБУ здійснюватиме нагляд шляхом всебічного аналізу звернень споживачів 
фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, 
розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, 
інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами 
фінансових послуг. Також аналізуватиметься інформація щодо залучення осіб для 
здійснення колекторської діяльності та укладання договору з колекторською 
компанією кредитодавцем, новим кредитором. За потреби – Національний банк 
надсилатиме запити кредитодавцю, новому кредитору чи колекторській компанії. 

У разі виявлення порушень установлених вимог щодо етичної поведінки, 
Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема 
накладатимуться штрафні санкції у випадках, передбачених ст. 41-1 Закону України 
“Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” 

Забезпечити відповідальне 
ставлення кредитодавців, 

нових кредиторів та 
колекторських компаній до 
всіх категорій споживачів 

Про затвердження Положення про 
кваліфікаційні вимоги до працівників 
колекторських компаній 77 09.07.2021 

Регулятор встановив вимоги до ділової репутації та професійної придатності таких 
осіб. Колекторські компанії будуть зобов’язані  перевіряти та контролювати, чи 
відповідають їх працівники визначеним вимогам. 
Вимоги щодо професійної придатності – мати достатній рівень знань для виконання 
вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, 
уключаючи вимоги до безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг 
під час урегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), 
та законодавства України про захист персональних даних; 
Вимоги до ділової репутації – не мати судимості за кримінальні правопорушення 
проти громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров’я особи, 
не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку. 

Забезпечення дотримання 
прав споживачів фінансових 

послуг 
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Про затвердження Положення про вимоги 
до кредитодавця, нового кредитора, 
колекторської компанії та їхньої 
діяльності при здійсненні ними 
врегулювання простроченої 
заборгованості 79 09.07.2021 

Документом встановлюються форми контролю кредитодавця, нового кредитора за 
додержанням колекторською компанією встановлених законодавством України 
вимог щодо взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при 
врегулюванні простроченої заборгованості.  
Кредитодавець, новий кредитор має повідомляти НБУ про укладення з 
колекторською компанією договору, про внесення змін до нього, закінчення строку 
або припинення його дії. Колекторські компанії, зі свого боку, мають повідомляти 
регулятора про залучення фізичної або юридичної особи на договірних засадах для 
виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської 
діяльності. Положення визначає порядок, строки та форму розміщення інформації 
щодо колекторських компаній та осіб, залучених до здійснення колекторської 
діяльності, на власних вебсайтах, у мобільних додатках та у місцях надання послуг 
споживачам. 
Крім цього, визначається порядок фіксування взаємодії зі споживачем та іншими 
особами 

Встановлення чітких вимог до 
роботи при стягненні 
проблемної заборгованості, 
зокрема щодо фіксування 
взаємодії зі споживачами та 
іншими особами 

Про затвердження Змін до Положення 
про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті 80 13.07.2021 

З 20.07 юридичні особи  можуть купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. 
євро (в еквіваленті) на день без наявності підстав та зобов’язань та без подання до 
банку підтвердних документів Валютна лібералізація 

Рішення «Про внесення змін до деяких 
розпорядчих актів Національного банку 
України» 327-рш 13.07.2021 

Унесено зміни  до  Методики розрахунку економічних нормативів регулювання 
діяльності банків в Україні в частині розрахунку показника «Співвідношення 
залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку» та до додатків 1,2 
та 3.  

Підвищення ефективності та 
забезпечення стабільної 
діяльності банків України 

Про надання роз’яснень з питань 
фінансового моніторингу № 25-0006/65537 20.07.2021 

Було надано роз’яснення у відповідь на лист від Асоціації фінансових інституцій від 
15.06.2021 № 01-97  

Забезпечення дотримання 
законодавства з фінансового 

моніторингу 

Про внесення змін до Положення про 
процентну політику Національного банку 
України 81 22.07.2021 

з 23 липня  збільшується вартість кредитів рефінансування, що надаються на 
тендерах, зокрема: 

 ставка за кредитами рефінансування на строк до 90 днів, що надаються 
шляхом проведення кількісного тендеру, дорівнюватиме "облікова ставка 
+ 1 в. п." (раніше вона дорівнювала обліковій ставці);  

 ставка за кредитами рефінансування на строк до 3 років, що надаються 
шляхом проведення процентного тендеру, буде не меншою, ніж "облікова 
ставка + 1 в. п." (раніше вона була не меншою за облікову ставку). 

Посилення монетарної 
трансмісії через процентний 
канал та розвиток 
міжбанківського кредитного 
ринку 

Про схвалення Змін до Методики 
розрахунку уповноваженими банками 
лімітів відкритої валютної позиції 362-рш 29.07.2021 Було внесено ряд змін,  в тому числі, що  стосуються, операцій з цінними паперами 

 Вдосконалення розрахунку 
лімітів відкритої валютної 

позиції банку  

 


