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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

28 січня 2021 року м. Київ № 10  
 

 

Про внесення змін до Інструкції про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті 

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

банк України”, з метою вдосконалення нормативно-правового акта 

Національного банку України з питань здійснення безготівкових розрахунків у 

національній валюті Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни: 

 
 1) абзац четвертий пункту 2.13 глави 2 доповнити новим реченням такого 

змісту: “Банк установлює повноваження особи, яка самостійно доставила 

розрахунковий документ стягувача, у порядку, визначеному внутрішніми 

документами банку.”; 

 
 2) у главі 9: 

 абзац третій пункту 9.1 доповнити новим реченням такого змісту: “Банк 

установлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про 

арешт коштів, у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.”; 

 абзац перший пункту 9.11 доповнити новим реченням такого змісту: 

“Банк установлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про 

зняття арешту з коштів, у порядку, визначеному внутрішніми документами 

банку.”; 

  
 3) абзац четвертий пункту 11.4 глави 11 доповнити новим реченням 

такого змісту: “Банк установлює повноваження особи, яка самостійно 

доставила інкасове доручення (розпорядження), у порядку, визначеному 

внутрішніми документами банку.”; 
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 4) абзац третій пункту 3 глави 12 доповнити новим реченням такого 

змісту: “Банк установлює повноваження особи, яка самостійно доставила 

платіжну вимогу, у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.”. 

 

 2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій 

Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 
 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

 

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

опублікування. 

 

 

  

 

Голова    Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 


