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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

16 вересня 2021 року м. Київ  № 93 
 

  

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк 

України” та з метою розвитку і модернізації платіжної інфраструктури України 

в системі електронних платежів Національного банку України шляхом 

запровадження міжнародного стандарту ISO 20022-1:2013 “Фінансові послуги – 

Універсальна схема повідомлень фінансової індустрії”, що був прийнятий 

міжнародною організацією зі стандартизації, Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Національний банк України з 20 серпня 2022 року запроваджує систему 

електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) нового 

покоління – СЕП-4.0 та не використовує діюче покоління СЕП – СЕП-3.3 для 

виконання міжбанківських платіжних операцій.  

 

2. Банки України, Державна казначейська служба України, Національний 

депозитарій України з 20 серпня 2022 року виконують міжбанківські платіжні 

операції через СЕП-4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму 

роботи 24/7, що передбачає миттєвий перехід від поточного до наступного 

банківського дня, без призупинення роботи СЕП із виконання міжбанківських 

платіжних операцій. 

 

3. Банки України, Державна казначейська служба України, Національний 

депозитарій України зобов’язані: 

1) до 31 жовтня 2021 року підключитися до стенда СЕП-4.0 для 

відпрацювання взаємодії своїх систем автоматизації і внутрішньобанківських 

міжфілійних платіжних систем із СЕП та забезпечити тестування на стенді 

СЕП- 4.0 на базі структур обміну інформацією з учасниками СЕП за 

міжнародним стандартом ISO 20022-1:2013 “Фінансові послуги – Універсальна 

схема повідомлень фінансової індустрії”; 
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2) до  20 серпня 2022 року внести зміни до регламентів роботи своїх систем 

автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.  

4. Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України, Державної 

казначейської служби України та Національного депозитарію України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 52 


