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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

21 липня 2022 року Київ   № 153 

 

Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України 

                                   від 06 березня 2022 року № 39 

 

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 19, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, статті 36 Закону України “Про 

страхування”, статті 26 Закону України “Про кредитні спілки”, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного 

стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року 

№ 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні”», з метою забезпечення безпеки та фінансової 

стабільності фінансової системи і запобігання кризовим явищам у період 

запровадження воєнного стану Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 

березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку 

небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників 

платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали 

ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) такі зміни: 

 

1) пункт 203 викласти в такій редакції: 

“203. Національний банк протягом дії воєнного стану в Україні доступ до 

вебсторінки https://kis.bank.gov.ua/ Комплексної інформаційної системи 

Національного банку України (далі – вебсторінка КІС НБУ): 

 

1) користувачам – припиняє; 

 

2) особам, визначеним у пунктах 2012, 2014, 2016 цієї постанови, – обмежує. 

Доступ до вебсторінки КІС НБУ протягом дії воєнного стану в Україні 

надається виключно особам, визначеним у пунктах 2012, 2014, 2016 цієї постанови, 

за умови наявності окремої авторизації.”; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20


2 

 

 

2) постанову після пункту 2011 доповнити дев’ятьма новими пунктами 

2012–2020 такого змісту: 

“2012. Надавачі фінансових послуг у період дії воєнного стану в Україні з 

метою отримання доступу до вебсторінки КІС НБУ можуть звернутися до 

Національного банку із запитом для отримання параметрів ідентифікатора (логін, 

пароль) для проходження окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ в порядку, 

визначеному в пункті 207 цієї постанови.  

 

2013. Надавачі фінансових послуг можуть використовувати право доступу 

до вебсторінки КІС НБУ виключно з метою виконання вимог, передбачених 

Положенням про ліцензування та реєстрацію. 

 

2014. Центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб з метою отримання інформації з вебсторінки КІС НБУ, 

потрібної для виконання покладених на них завдань і функцій, у період дії 

воєнного стану в Україні можуть звернутися до Національного банку із запитом 

для отримання параметрів ідентифікатора (логін, пароль) для проходження 

окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ в порядку, визначеному в пункті 207 

цієї постанови. Запит повинен містити обґрунтування мети отримання доступу 

до вебсторінки КІС НБУ. 

 

2015 Керівник структурного підрозділу Національного банку, 

відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, 

керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного 

банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов’язки (далі – Керівник 

із ліцензування), повідомляють осіб, визначених у пунктах 2012, 2014 цієї 

постанови, про проходження окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ або 

про відмову в проходженні окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ (у разі 

наявності підстав, визначених у пункті 2020 цієї постанови) протягом 10 робочих 

днів із дати отримання запиту для отримання параметрів ідентифікатора (логін, 

пароль) для проходження окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ. 

 

2016. Юридичні особи з метою включення відомостей про них до Реєстру в 

період дії воєнного стану в Україні додатково до заяви, передбаченої в пункті 

399 глави 48 розділу VII Положення про ліцензування та реєстрацію, яка 

подається у спосіб, визначений в пункті 20 глави 2 розділу I Положення про 

ліцензування та реєстрацію, подають до Національного банку запит для 

отримання параметрів ідентифікатора (логін, пароль) для проходження окремої 

авторизації на вебсторінці КІС НБУ в порядку, визначеному в пункті 207 цієї 

постанови. 
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Заява, передбачена в пункті 399 глави 48 розділу VII Положення про 

ліцензування та реєстрацію, не подається додатково через вебсторінку КІС НБУ 

в режимі онлайн. 

 

2017. Національний банк розглядає документи, подані для включення 

відомостей про особу до Реєстру, та приймає рішення за результатами їх 

розгляду на підставах та в порядку, визначених Положенням про ліцензування 

та реєстрацію. 

Керівник із ліцензування повідомляє юридичну особу про проходження 

окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ або про відмову в проходженні 

окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ (у разі наявності підстав, 

передбачених у пункті 2020 цієї постанови) протягом 10 робочих днів із дати 

отримання документів, передбачених у пункті 2016 цієї постанови. 

Особи, визначені в пункті 2016 цієї постанови, зобов’язані протягом п’яти 

робочих днів із дати отримання повідомлення Національного банку про 

проходження окремої авторизації на вебсторінці КІС НБУ подати заяву, 

передбачену в пункті 399 глави 48 розділу VII Положення про ліцензування та 

реєстрацію, через вебсторінку КІС НБУ. Такі особи до прийняття Національним 

банком відповідного рішення можуть звернутися до Національного банку з 

клопотанням про продовження строку подання такої заяви, надавши відповідні 

обґрунтовані пояснення. Керівник із ліцензування повідомляє про результати 

розгляду відповідного клопотання протягом п’яти робочих днів із дати його 

отримання.  

 

2018. Національний банк має право прийняти рішення про відмову у 

включенні осіб, визначених у пункті 2016 цієї постанови, до Реєстру (рішення 

приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків 

небанківських фінансових послуг), у разі: 

 

1) неподання відповідними особами заяви через вебсторінку КІС НБУ в 

порядку, визначеному в абзаці третьому пункту 2017 цієї постанови; 

 

2) невідповідності відомостей, наведених у заяві, поданій через вебсторінку 

КІС НБУ, відомостям, що містяться в заяві, передбаченій в пункті 399 глави 48 

розділу VII Положення про ліцензування та реєстрацію і поданій у спосіб, 

визначений в пункті 20 глави 2 розділу I Положення про ліцензування та 

реєстрацію. 

 

2019. Керівник із ліцензування має право скасувати окрему авторизацію на 

вебсторінці КІС НБУ з підстав, передбачених у пункті 2018 цієї постанови.  
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2020. Національний банк має право відмовити в проходженні окремої 

авторизації на вебсторінці КІС НБУ, якщо запит:  

 

1) не відповідає або подано з порушеннями вимог цієї постанови; 

 

2) поданий особами, які не належать до осіб, визначених у пунктах 2012, 2014, 

2016 цієї постанови; 

 

3) поданий особами, які не відповідають вимогам Положення про 

ліцензування та реєстрацію (не застосовується до осіб, визначених у пунктах 2012, 

2014 цієї постанови).”. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

 

Інд. 33 


