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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

01 серпня 2018 року м. Київ № 88 
 

 

Про внесення змін до Положення про  

міжбанківський переказ коштів в Україні в 

національній валюті в особливий період 

 

 

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку 

України у відповідність до законодавства України та вдосконалення організації 

та здійснення міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті 

в особливий період Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в 

національній валюті в особливий період, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 23 грудня 2003 року № 576, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за № 39/8638 (зі змінами), такі 

зміни: 

 

1) в абзаці четвертому пункту 2.1 глави 2 слова та літери “Центральної 

розрахункової палати Національного банку (далі – ЦРП)” замінити словами 

“Департаменту інформаційних технологій”; 

 

2) абзац другий пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції: 

“Залишки коштів, що обліковуються на кореспондентських рахунках 

банків, діяльність яких зупиняється в особливий період, після виконання ними 

вимог абзацу першого пункту 3.2 глави 3 цього Положення і вимог нормативно-

правових актів Національного банку, що регулюють порядок зупинення 

діяльності банків в особливий період, блокуються на цих рахунках Операційним 

департаментом.”; 

 

3) у главі 4: 

абзаци перший – четвертий пункту 4.1 замінити одним новим абзацом 

такого змісту: 

“4.1. Обслуговування учасників СЕП в умовах воєнного стану 

здійснюється засобами ЦОСЕП із забезпеченням резервування його роботи у 

відокремленому центрі оброблення даних.”; 
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у пункті 4.2: 

у підпункті “б”: 

в абзаці першому літери “САБ/АРМ-СЕП” замінити словами та літерами 

“САБ та/або змоги обмінюватися файлами між САБ, АРМ-СЕП і ЦОСЕП”; 

абзаци другий ‒ шостий замінити одним новим абзацом такого змісту: 

“Операційний департамент, отримавши повідомлення залученого банку, 

забезпечує виконання початкових платежів цього банку на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях відповідно до порядку виконання 

банком платіжних доручень клієнтів у разі неможливості працювати в СЕП у 

штатному режимі або порушення роботи системи автоматизації банку, 

визначеного нормативно-правовим актом Національного банку України щодо 

організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.”; 

підпункт “в” виключити; 

 

4) у додатку до Положення: 

у главі 2: 

у пункті 2.2: 

в абзаці другому літери “АРМ-СЕП;” замінити словами та літерами 

“передавати/отримувати інформацію через АРМ-СЕП до/від СЕП.”; 

абзац третій виключити; 

у пункті 2.3: 

в абзаці четвертому літери “АРМ-СЕП;” замінити словами та літерами 

“передавати/отримувати інформацію через АРМ-СЕП до/від СЕП.”; 

абзац п’ятий виключити; 

у пункті 3.3 глави 3:  

літери “М. П.” замінити літерами та цифрою “М. П.1”; 

примітку викласти в такій редакції: 

“1 Використання банком печатки не обов’язкове.”; 

 

5)  у тексті Положення літери “ЦРП” замінити словами “Департамент 

інформаційних технологій” у відповідних відмінках. 

 

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку 

(Яблунівський О. М.) після офіційного опублікування довести до відома банків 

України інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

В. о. Голови   К. В. Рожкова  

Інд. 57 

 

 


