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Щодо внесення змін до постанови Правління НБУ № 210 та необхідності одночасного 

внесення комплексних змін до постанови КМУ № 878 

Національний банк України 

Кабінет міністрів України 

Антимонопольний комітет України 

 

Проектом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін 

до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 

210" (далі – проект) пропонується знизити втричі та встановити граничну суму 

розрахунків готівкою фізичних осіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного 

дня за товари (роботи, послуги), а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-

продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. гривень.  

Метою розробки вказаного документу є удосконалення готівкового обігу шляхом 

звуження сфери використання готівки та збільшення частки безготівкових розрахунків в 

межах законодавства України на виконання Комплексної програми розвитку фінансового 

сектору України до 2020 року, з метою забезпечення до 2020 року рівня готівки в 

економіці (відношення М0 до ВВП) на рівні не вище 12 %. 

Асоціація всебічно підтримує вищезазначену ініціативу регулятора та вважає її 

своєчасною, корисною й необхідною для розвитку платіжно-фінансового ринку України у 

цілому та розвитку здорової конкуренції на ньому зокрема. Утім, ці плани потребує 

додаткових дій, оскільки самі по собі не дозволять регулятору та уповноваженим 

державним органам досягнути задекларованих вище суспільно-економичніх результатів та 

показників грошової маси в готівковому та безготивковому обігу, а також їх 

співвідношення з ВВП. 

Додатковим основним способом досягнення зазначеної мети є продовження 

формування мережі платіжних терміналів для забезпечення прийому субєктами 

господарювання платіжних інструментів та/або підключення їх до існуючої 

інфраструктури електронної комерції та ПТКС, при одночасному стимулюванні цих же 

суб’єктів від неприховування підприємницьких надходженнь у готівковій формі шляхом 

забезпечення проведення для них адекватної податково-фіскальної політики та 

можливості контролю фіскальної служби за такими надходженнями. 

За офіційною статистикою Міністерства фінансів України, спрощену систему 

оподаткування використовували >>1 млн. фізичних осіб-підприємців, також в Україні 

субєктами господарювання застосовується >>250 тисяч реєстраторів розрахункових 

операцій. Статистичні дані Національного банку, свідчять про не виконання вимог 

законодавства, а саме Закону України від 18.09.2012 № 5284-VI “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку 

безготівкових розрахунків”, Закону України від 06.12.2012 № 5519-VI “Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування 

податків і зборів” та Закону України від 06.12.2012 № 5518-VI “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування 

податків і зборів”, 85% субєктами господарювання, які НЕ застосовують платіжні 

термінали, або Не підключили для прийому платежів системи електронної комерції 

або ПТКС та НЕ приймають до сплати наявні у 30 мільйонів українців платіжні 

картки. 
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В 2015 року на пропозицію Громадської ради Національний банк України 

звертався до Кабінету Міністрів України (лист №53-04001/51736 від 23.07.2015р.) та 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист №53-04002/51679 від 

30.07.2015р.)  із питань внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 

29 вересня 2010р. «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з 

використанням спеціальних платіжних засобів» (надалі, Постанова),  яка  не відповідає 

нормам вище згаданих Кодексів та Законів України та гальмує перехід субєктів 

господарювання до безготівкової економіки.  

 

Зважаючи на выщезазначене, разом з прийняттям оновленої редакції Постанови 

Правління НБУ №210, вважаємо доцільним, критичним та суспільно необхідним 

одночасне внесення змін до Постанови №878 для раціонального, системного та 

комплексного регулювання зазначеного питання. 

 

 

З повагою, 

Директор    Олександр Карпов  

 
 
 




