
 

 

Шаблон 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 м. Київ №  
 

 

26 серпня 2021 року                                        № 425-рш 

Про затвердження 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. Затвердити Зміни 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) (далі – Зміни), що додаються. 

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій 

Поддєрьогін) організувати приєднання діючих абонентів Системи BankID 

Національного банку України (далі – Система BankID) до Публічної пропозиції 

Національного банку України на укладення договору приєднання до Системи 

BankID Національного банку України, затвердженої рішенням Ради Системи 

BankID від 26 травня 2021 року (протокол № В/57-0012/41146), протягом  трьох 

календарних місяців із дня набрання чинності цим рішенням для забезпечення 

продовження їх роботи в Системі BankID. 

3. Операційному департаменту (Сергій Подік) припинити: 

укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання 

інших послуг Національним банком України (далі – Єдиний договір) у частині 

надання послуг у Системі BankID із дня прийняття цього рішення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#n270
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#n632
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr02-500-17#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr02-500-17#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr02-500-17#n19
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надання послуг у Системі BankID за Єдиним договором із дня набрання 

чинності Змінами до підпунктів 8, 9 пункту 1, підпунктів 1, 15, 36, 37 пункту 6 

розділу І, підпунктів 8, 9 пункту 1 статті 1, розділів 3.8, 3.9 статті 3 розділу ІІІ, 

абзаців шостого, сьомого розділу VІІ, додатка 3 до Публічної пропозиції 

Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського 

обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі – 

Публічна пропозиція). 

4. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) не пізніше наступного 

робочого дня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити Зміни на 

сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національного банку України Кирила Шевченка. 

6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття, крім Змін до підпунктів 

8, 9 пункту 1, підпунктів 1, 15, 36, 37 пункту 6 розділу І, підпунктів 8, 9 пункту 1 

статті 1, розділів 3.8, 3.9 статті 3 розділу ІІІ, абзаців шостого, сьомого розділу 

VІІ, додатка 3 до Публічної пропозиції, які набирають чинності через три 

календарних місяці з дня прийняття цього рішення. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 18
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Шаблон 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Правління  

Національного банку України 

__  ._______ 2020 року №____ 

 

 

 

Зміни  

до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення 

Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших 

послуг Національним банком України 

 

1. У розділі І: 

1) у пункті 1: 

підпункти 8, 9 виключити; 

підпункт 12 викласти в такій редакції: 

“12) із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та 

операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для 

здійснення процедури ліквідації банку;”; 
 

2) у пункті 6: 

підпункт 1 виключити; 

підпункти 14, 15 викласти в такій редакції: 

“14) Заява-договір – заява, що подається КЛІЄНТОМ у двох примірниках до 

Національного банку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Договору, та 

на підставі якої Національний банк відкриває КЛІЄНТУ відповідний 

банківський рахунок.  

Заява-договір обов’язково подається КЛІЄНТОМ разом із Заявою про 

приєднання за потреби підключення до послуг із відкриття, використання і 

закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ 

іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації 

банку, а також до послуг із відкриття, використання і закриття рахунку для 

здійснення процедури з управління непроданими активами банків України; 

 

15) заявка – документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях 

із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у 

національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий 

КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного 

комплексу;”; 

підпункти 36, 37 виключити. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr02-500-17#n702
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2. У розділі ІІІ: 

 

1) у пункті 1 статті 1: 

підпункти 8, 9 виключити; 

підпункт 12 викласти в такій редакції: 

“12) послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку 

та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів 

для здійснення процедури ліквідації банку;”; 

 

2) у статті 3: 

розділи 3.8, 3.9 виключити; 

у розділі 3.12: 

заголовок розділу викласти в такій редакції: 

“3.12. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття 

накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти 

або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку”; 

пункти 1, 2 викласти в такій редакції: 

“1. Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із 

відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із 

продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для 

здійснення процедури ліквідації банку. 
 

2. Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку 

та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів 

для здійснення процедури ліквідації банку надаються Національним банком 

КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III 

цього Договору, та вимог Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків 

клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і 

нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами), у тому числі на підставі:  

Заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття 

банківського рахунку;  

Заяви-договору про відкриття банківського рахунку, яка подається 

КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках за формою, наведеною 

в додатку 4 до цього Договору.”; 

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції: 

“2) здійснює розрахункове обслуговування КЛІЄНТА в національній валюті 

відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 21 січня 2004 року № 22 (зі змінами), та розрахункове 

обслуговування КЛІЄНТА в іноземній валюті відповідно до Закону України 

“Про валюту і валютні операції” і чинних нормативно-правових актів 
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Національного банку за умови надання КЛІЄНТОМ розрахункових документів 

у межах операційного часу;”; 

підпункти 1, 3 пункту 6 викласти в такій редакції: 

“1) повернути КЛІЄНТУ розрахункові документи/платіжні доручення, заяву 

на продаж іноземної валюти або банківських металів у разі:  

оформлення КЛІЄНТОМ таких документів із порушенням вимог 

законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;  

недостатності коштів на рахунку КЛІЄНТА для виконання переказу.  

Напис про причину повернення документа без виконання робиться 

Національним банком мотивовано (із посиланням на підстави, передбачені 

законодавством України) на зворотному боці документа, де також зазначається 

дата його повернення, і засвідчується підписами відповідних посадових осіб та 

проставлянням штампа;”; 

“3) прийняти від КЛІЄНТА платіжне доручення, заяву на продаж іноземної 

валюти або банківських металів до виконання за умови, якщо його сума не 

перевищує суму, що є на рахунку КЛІЄНТА;”; 

у пункті 9: 

підпункт 6 викласти в такій редакції: 

“6) КЛІЄНТ відшкодовує комісію в триденний строк або в строк, погоджений 

із Національним банком, але не більше 25 днів із моменту отримання листа від 

Національного банку, яку списує закордонний банк-кореспондент із 

кореспондентського рахунку Національного банку за виконання зовнішнього 

платежу КЛІЄНТА шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, 

зазначений у розділі VІІ цього Договору;”; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“8) КЛІЄНТ у разі продажу іноземної валюти або банківських металів подає 

до Національного банку заяву про продаж іноземної валюти або банківських 

металів та платіжне доручення в іноземній валюті для перерахування суми 

валюти, що продається на  відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього 

Договору; 

 

9) Національний банк здійснює продаж іноземної валюти або банківських 

металів протягом двох робочих днів та зараховує гривневий еквівалент проданої 

іноземної валюти або банківських металів, утримавши комісійну винагороду 

Національного банку, за реквізитами, зазначеними в заяві КЛІЄНТА про продаж 

іноземної валюти або банківських металів.”. 

 

3. У розділі VII: 

абзаци шостий, сьомий виключити; 

в абзаці десятому слово і цифри “КЛІЄНТА № 27495992715” замінити 

словом, літерами і цифрами “КЛІЄНТА:UA143000010000000027495992715”; 

розділ доповнити новим абзацом такого змісту: 
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“Рахунок Національного банку для зарахування КЛІЄНТОМ коштів в 

іноземній валюті, що підлягають продажу: UA213000010000000047401992701.”. 

 

4. У додатках до Публічної пропозиції: 

 

1) у таблиці розділу ІІ додатка 1: 

рядки 8, 9 виключити; 

рядок 12 викласти в такій редакції: 

“ 

1 2 3 4 

12 12 Послуги з відкриття, 

використання і закриття 

накопичувального рахунку та 

операцій із продажу КЛІЄНТОМ 

іноземної валюти або банківських 

металів для здійснення процедури 

ліквідації банку 

 

”; 

 

2) додаток 3 виключити. 

У зв’язку з цим додатки 4–7 уважати відповідно додатками 3–6.    

У тексті Публічної пропозиції посилання на додатки 4–7 замінити 

посиланнями відповідно на додатки 3–6. 

 

 

 


