
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 м. Київ №  

16 грудня 2020 року                                                  №743-рш 

 

Про внесення змін до Публічної пропозиції 

Національного банку України на укладення Єдиного 

договору банківського обслуговування та надання 

інших послуг Національним банком України   

 

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, з метою вдосконалення умов користування послугами, що надаються 

Національним банком України в межах Єдиного договору банківського 

обслуговування та надання інших послуг, Правління Національного банку 

України вирішило: 
 

1. Унести до Публічної пропозиції Національного банку України на 

укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг 

Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного 

банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління 

Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (зі змінами), 

такі зміни: 
 

1) у пункті 3 розділу І літери “http://www.bank.gov.ua” замінити літерами 

“https://www.bank.gov.ua”; 

 

2) у розділі ІІІ: 

 пункт 2¹ статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Національний банк поновлює надання послуг КЛІЄНТУ після сплати ним 

заборгованості за надані послуги в повному обсязі.”; 

у статті 4: 

пункт 2 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом  такого змісту: 
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“4) поновити надання послуг КЛІЄНТУ/депозитарній установі у строк до двох 

робочих днів після сплати КЛІЄНТОМ/депозитарною установою заборгованості за 

надані послуги в повному обсязі.”; 

пункт 3 після підпункту 8 доповнити новим підпунктом  такого змісту: 

“9) в односторонньому порядку без додаткового погодження 

призупинити/припинити надання послуг, попередивши про це письмово 

КЛІЄНТА/депозитарну установу за 20 календарних днів до дня такого 

призупинення/припинення, у разі ненадходження оплати від 

КЛІЄНТА/депозитарної установи у визначені цим Договором строки.”; 

пункт 10 статті 5 виключити. 
 

2. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) забезпечити розміщення 

цього рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного 

банку України. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного 

банку України Кирила Шевченка. 
 

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 

 

 
 

 

 

Голова                     Кирило ШЕВЧЕНКО 
 

 

 

 


