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Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

ліцензії на переказ коштів у національній валюті без 

відкриття рахунків та втрату чинності постановою 

Правління Національного банку України                   

від 21 грудня 2017 року № 138 

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

України”, статей 5, 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” та з метою удосконалення порядку 

видачі Національним банком України небанківським установам ліцензії на 

переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80 

(зі змінами), такі зміни: 

1) у розділі І: 

у пункті 5: 

абзац другий доповнити словами “або уповноважена ним особа”; 

перше речення абзацу третього доповнити словами “або уповноваженою 

ним особою.”; 

абзац четвертий після слова “банку” доповнити словами “або 

уповноваженою ним особою”; 

у абзаці першому пункту 7 слово “фінансова” виключити; 

2) у розділі ІІ: 

у пункті 12: 

підпункт 6 доповнити словами “, розташованих на території не менше 50% 

областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до 

законодавства України, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої 

повноваження органи державної влади України)”; 

підпункт 7 виключити; 
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3)  пункт 54 розділу VII після слова “банку” доповнити словами “або 

уповноваженої ним особи”; 

4) у розділі VIII: 

у пункті 67: 

підпункт 3 викласти в такій редакції: 

“3) отримання від небанківської установи повідомлення про прийняття 

нею рішення про припинення надання послуг із переказу коштів;”; 

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту: 

“31) прийняття небанківською установою рішення про припинення 

юридичної особи (крім перетворення);”; 

підпункт 4 доповнити словами “або уповноваженою ним особою;”; 

підпункт 17 викласти у такій редакції: 

“17) якщо в оператора поштового зв’язку є менше 50 структурних 

підрозділів, у яких здійснюється діяльність із переказу коштів, та/або, якщо 

оператор поштового зв’язку здійснює діяльність на території менше 50% 

областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до 

законодавства України, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої 

повноваження органи державної влади України).”; 

5) у пункті 7 додатка 8 слова “вимог глави 4 Положення про порядок видачі 

небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без 

відкриття рахунків” замінити словами “вимог розділу VI Положення про 

порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття 

рахунків”. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління 

Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 138 “Про надання 

національними операторами поштового зв’язку фінансової послуги з переказу 

коштів” (далі – Постанова № 138). 

3. Національні оператори поштового зв’язку, які мають ліцензії на переказ 

коштів у національній валюті без відкриття рахунків, отримані відповідно до 

Постанови № 138, мають право надавати послуги з переказу коштів у 

національній валюті на підставі цих ліцензій. 

4. Постанова набирає чинності з 02 квітня 2019 року. 
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