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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
30 липня 2019 року

м. Київ

№ 100

Про внесення змін до Положення про міжбанківський
переказ коштів в Україні в національній валюті в
особливий період
Відповідно до статей 6, 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк
Україниˮ, з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України в
особливий період Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в
національній валюті в особливий період, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 23 грудня 2003 року № 576 , зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за № 39/8638 (зі змінами),
такі зміни:
1) у главі 1:
у пункті 1.1:
абзаци третій, четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий уважати відповідно абзацами
третім, четвертим;
після абзацу третього доповнити пункт двома новими абзацами такого
змісту:
“уповноважені банки першого рівня – банки та інші установи – учасники
СЕП, визначені Національним банком для надання банківських послуг та
здійснення операцій в особливий період у національній валюті через СЕП;
уповноважений банк другого рівня – один із уповноважених банків,
визначений Національним банком забезпечити обслуговування видаткових та
прибуткових операцій підприємств у ручному режимі згідно з мобілізаційними
завданнями.”.
У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим;
в абзаці шостому слова “Концепцією функціонування банківської
системи України в особливий період, нормативно-правовим актом
Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в
національній валюті” замінити словами “нормативно-правовими та
розпорядчими актами Національного банку”;
пункт 1.2 викласти в такій редакції:
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“1.2. Національний банк координує організацію та забезпечує здійснення
міжбанківського переказу засобами СЕП у особливий період.
Якщо Національним банком прийняте рішення про обмеження,
зупинення діяльності банків (їх відокремлених підрозділів), зареєстрованих у
місцевостях України, на території яких уведено воєнний стан, Національний
банк обмежує або зупиняє здійснення міжбанківського переказу через СЕП
такими учасниками СЕП.
Організація міжбанківського переказу через СЕП та порядок участі в СЕП
для тих учасників цієї системи, які діють у місцевостях України, на території
яких уведено воєнний стан, здійснюється у порядку, визначеному
нормативно-правовим актом Національного банку щодо організації роботи
банківської системи в надзвичайному режимі.
Якщо Національним банком прийняте рішення про надання банківських
послуг та здійснення операцій у особливий період через уповноважені банки,
відповідно він забезпечує проведення міжбанківського переказу засобами СЕП
через такі уповноважені банки (далі – залучені банки) виключно у файловому
режимі.”;
2) у пункті 3.1 глави 3 слова “архівів банківських електронних
документів” замінити словами “інформації про міжбанківські електронні
розрахункові документи та електронні розрахункові повідомлення”.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку
(Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома
банків України та Державної казначейської служби України інформацію про
прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови
Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
Голова
Інд. 57

Яків СМОЛІЙ

