
 Звіт про періодичне відстеження 

        результативності регуляторного акта – постанови Правління 

Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 “Про 

врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її 

переказу”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  

06 березня 2013 року за № 372/22904 

 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

Національний банк України (Департамент платіжних систем та 

інноваційного розвитку). 

 

Цілі прийняття акта 

Основною ціллю прийняття постанови Правління Національного банку 

України від 12 лютого 2013 року № 42 “Про врегулювання питань щодо 

приймання готівки для подальшого її переказу” (далі – регуляторний акт) є 

впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки в гривнях для 

подальшого її переказу. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

З 19 червня 2017 року до 19 липня 2017 року. 

 

Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта, а також 

аналіз даних банків та небанківських фінансових установ про обсяги прийнятої 

ними готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання 

готівки. 

 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержання даних 

Результативність регуляторного акта визначена на підставі аналізу 

практики застосування норм цього документа з огляду на письмові звернення, 

запити, повідомлення, пропозиції банків, небанківських фінансових установ та 

інших осіб – учасників ринку платіжних послуг. Також для відстеження 

результативності регуляторного акта  використано дані банків та небанківських 

фінансових установ про обсяги прийнятої ними готівки за допомогою 

платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки. 
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Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного 

акта 

 

 

 

За період виконання заходів з періодичного відстеження (три роки) до 

регуляторного акта було внесено низку змін, спрямованих на: 

уточнення визначення поняття “пункт приймання готівки”, у якому 

здійснюються операції з приймання готівки для подальшого її переказу; 

забезпечення права споживачів на отримання необхідної, доступної та 

достовірної інформації про надавача послуги з приймання платежів готівкою. 

На звернення банків та їх клієнтів з приводу практичного застосування 

норм регуляторного акта Національним банком України надавалися 

роз’яснення. 

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня його 

підготовки не надходило. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених 

цілей оцінюються позитивно. 

 

 

 

В. о. Голови  

Національного банку України                                                    Я. В. Смолій 

 

Показники ринку приймання платежів готівкою 

 за допомогою платіжних пристроїв  
Рік Банки  Агенти банків Небанківські фінансові 

установи 
Кількість 

платіжних 

пристроїв 

(тис. шт.) 

Обсяги 

прийнятої 

готівки 

(млн. грн.) 

Кількість 

платіжних 

пристроїв 

(шт.) 

Обсяги 

прийнятої 

готівки 

(млн. грн.) 

Кількість 

платіжних 

пристроїв 

(шт.) 

Обсяги 

прийнятої 

готівки 

(млн. грн.) 

2014 21 116 375 24,3 7 128 18,7 5 516 

2015 16,2 175 955 14,4 5 162 22,7 11 100 

2016 16,9 214 464 21,7 7 425 28 15 801 

Показники ринку приймання платежів готівкою 

 через пункти приймання готівки  
Рік Агенти банків Небанківські фінансові установи 

Кількість  

пунктів приймання 

готівки (тис. шт.) 

Обсяги прийнятої 

готівки (млн. грн.) 

Кількість  

пунктів приймання 

готівки (шт.) 

Обсяги прийнятої 

готівки (млн. грн.) 

2014 0,6 3 1,1 3 622 

2015 4,3 86 1,6 10 620 

2016 8 615 2,7 31 250 


