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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

21 серпня 2020 року м. Київ № 124 
 

 

Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський 

переказ коштів в Україні в національній валюті 

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

банк України” та з метою вдосконалення нормативно-правового акта з питань 

здійснення міжбанківських розрахунків Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

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

національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) абзац перший пункту 1 глави 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції: 

“1. Банк приймає платіжну вимогу на примусове списання коштів банку-

кореспондента з його кореспондентського рахунку, перевіряє наявність в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень рішення/постанови суду про 

стягнення коштів та у разі наявності відповідного рішення/постанови суду про 

стягнення коштів у цьому реєстрі, а також за умови відсутності в цьому реєстрі 

ухвали суду про зупинення виконання/дії такого рішення/постанови суду про 

стягнення коштів виконує платіжну вимогу відповідно до правил 

документообігу та порядку розрахунків платіжними вимогами, що визначені 

нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки 

в Україні в національній валюті, з урахуванням таких особливостей:”; 

 

2) пункт 1 глави 1 розділу VI викласти в такій редакції: 

“1. Структурний підрозділ Національного банку приймає платіжну 

вимогу на примусове списання коштів банку з його кореспондентського 

рахунку, перевіряє наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

рішення/постанови суду про стягнення коштів та у разі наявності відповідного 

рішення/постанови суду про стягнення коштів у цьому реєстрі, а також за 

умови відсутності в цьому реєстрі ухвали суду про зупинення виконання/дії 

такого рішення/постанови суду про стягнення коштів виконує платіжну вимогу 
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відповідно до правил документообігу та порядку розрахунків платіжними 

вимогами, що визначені нормативно-правовим актом Національного банку про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, з урахуванням 

обумовлених у главі 1 розділу VI цієї Інструкції особливостей.”.  

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

 

 

Голова  Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 


