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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
21 грудня 2020 року

м. Київ

№ 161

Про подання до Національного банку України
документів у період дії карантину
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк
України”, статей 28 та 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, пунктів 3 та 7 розділу ІІ Закону України
від 12 вересня 2019 року № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг”, у зв’язку з установленням постановою Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) карантину та запровадженням
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19), з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на ринок
небанківських фінансових послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Небанківським фінансовим установам: юридичним особам, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
страховим та перестраховим брокерам; особам, які мають право займатись
актуарними розрахунками; юридичним особам, які мають намір бути
включеними до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не
є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
юридичним/фізичним особам, які зареєстровані в установленому порядку як
суб'єкти підприємницької діяльності, які мають намір бути включені до
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів; фізичним особам, які
мають намір займатись актуарними розрахунками та отримати свідоцтво про
відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатись
актуарними розрахунками; юридичним особам, які мають намір отримати
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ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
юридичним/фізичним особам, які мають намір набути або збільшити істотну
участь у фінансовій установі, у період дії карантину та обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), дозволити не
подавати документи до Національного банку України на паперових носіях за
умови подання цих документів або їх електронних копій з накладеним
кваліфікованим електронним підписом з дотриманням вимог законодавства
України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу
на електронну поштову скриньку Національного банку України
(nbu@bank.gov.ua) або іншими засобами електронного зв’язку, які
використовуються Національним банком України для електронного
документообігу.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.

Голова
Інд. 33

Кирило ШЕВЧЕНКО

