
Порівняльна таблиця 

до проекту постанови Правління Національного банку України  
«Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»  

 

№ 
з/п 

Зміст положення (норми) чинного нормативно-
правового акта 

Зміст відповідного положення (норми) проекту 
нормативно-правового акта 

1 2 3 

1. 2. Вимоги цього Положення не поширюються на: 
1) розташовані на території України іноземні 

дипломатичні, консульські та інші офіційні 
представництва, міжнародні організації та їх філії, що 

користуються імунітетом і дипломатичними 
привілеями; 

2) представництва іноземних організацій і філій, які не 
здійснюють підприємницької діяльності; 
3) банки та філії іноземних банків. 

2. Вимоги цього Положення не поширюються на: 
1) розташовані на території України іноземні 

дипломатичні, консульські та інші офіційні 
представництва, міжнародні організації та їх філії, що 

користуються імунітетом і дипломатичними привілеями; 
2) представництва іноземних організацій і філій, які не 

здійснюють підприємницької діяльності; 
3) банки та філії іноземних банків; 
4) операції з переказу коштів у національній валюті 

України та валютно-обмінні операції, що 
здійснюються небанківськими фінансовими 

установами та операторами поштового зв’язку на 
підставі ліцензії Національного банку, порядок 

проведення та оформлення яких визначено 
нормативно-правовими актами Національного банку. 

2. 3. У цьому Положенні нижчезазначені терміни 

вживаються в такому значенні: 

….. 
11) касові документи - документи (касові ордери та 

відомості на виплату готівки, розрахункові документи, 
квитанції програмно-технічних комплексів 
самообслуговування, відомості закупівлі 

3. У цьому Положенні нижчезазначені терміни 

вживаються в такому значенні: 

….. 
11) касові документи - документи (касові ордери та 

відомості на виплату готівки, розрахункові документи, 
електронні розрахункові документи, квитанції 
програмно-технічних комплексів самообслуговування, 



сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та 

видаткові касові документи), за допомогою яких 
відповідно до законодавства України оформляються 

касові операції, звіти про використання коштів, а також 
відповідні журнали встановленої форми для реєстрації 
цих документів та книги обліку; 

…. 
13) книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та 

прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку 
розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат / 

книга обліку доходів; 
….. 

18) оприбуткування готівки - проведення суб'єктами 
господарювання обліку готівки в касі на повну суму її 

фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку 
доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному 

звітному чеку / розрахунковій квитанції; 
…. 

відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші 

прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою 
яких відповідно до законодавства України оформляються 

касові операції, звіти про використання коштів, а також 
відповідні журнали встановленої форми для реєстрації 
цих документів та книги обліку; 

…. 
13) книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та 

прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку 
розрахункових операцій (у разі її використання), книга 

обліку доходів і витрат / книга обліку доходів; 
…. 

18) оприбуткування готівки - проведення суб'єктами 
господарювання обліку готівки в касі на повну суму її 

фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку 
доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному 

звітному чеку / електронному фіскальному звітному 
чеку/розрахунковій квитанції; 

…. 

3. 6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати 
розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або 

кількома платіжними документами: 
…. 
Платежі понад установлені граничні суми проводяться 

через банки або небанківські фінансові установи, які в 
установленому законодавством порядку отримали 

ліцензію на переказ коштів у національній валюті без 
відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного 

рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до 

6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати 
розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або 

кількома платіжними документами: 
….. 
Платежі понад установлені граничні суми проводяться 

через банки або небанківські фінансові 
установи/юридичних осіб, які не є фінансовими 

установами, але мають право надавати окремі 
фінансові послуги, які в установленому законодавством 

порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 



банку чи небанківської фінансової установи для 

подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. 
Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з 

якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня 
не обмежується. 
…. 

національній валюті без відкриття рахунку, шляхом 

переказу коштів з поточного рахунку на поточний 
рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської 

фінансової установи/юридичної особи, яка не є 
фінансовою установою, але має право надавати 
окремі фінансові послуги для подальшого їх переказу на 

поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів 
господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються 

готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. 
…. 

4. 7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки 

готівкою: 
…. 

Платежі на суму, що перевищує 50000 гривень, 
проводяться через банки або небанківські фінансові 

установи, які в установленому законодавством України 
порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунку, шляхом 
переказу коштів із поточного рахунку на поточний 

рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської 
фінансової установи для подальшого їх переказу на 

поточні рахунки в банку; 

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки 

готівкою: 
…. 

Платежі на суму, що перевищує 50000 гривень, 
проводяться через банки або небанківські фінансові 

установи/юридичних осіб, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі 

фінансові послуги, які в установленому законодавством 
України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунку, шляхом 
переказу коштів із поточного рахунку на поточний 

рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської 
фінансової установи/юридичної особи, яка не є 
фінансовою установою, але має право надавати 

окремі фінансові послуги для подальшого їх переказу на 
поточні рахунки в банку; 

5. 9. Підприємство / фізична особа - підприємець, яке/яка 
відповідно до законодавства України приймає до 
обслуговування електронні платіжні засоби з метою 

9. Підприємство/відокремлений підрозділ 
підприємства/фізична особа-підприємець, 
яке/який/яка відповідно до законодавства України 



проведення оплати вартості товарів чи послуг і 

оснащене платіжним терміналом [у тому числі 
з'єднаним чи поєднаним з реєстратором розрахункових 

операцій (далі - РРО)], має право за рахунок готівкової 
виручки або готівки, отриманої з банку, надавати 
держателю електронного платіжного засобу (якщо така 

послуга передбачена правилами відповідної платіжної 
системи) послуги з видачі готівки з друкуванням 

квитанції платіжного термінала (або розрахункового 
документа) та відображенням таких операцій у книзі 

обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) або 
розрахунковій книжці (далі - РК) у разі їх використання. 

….. 

приймає до обслуговування електронні платіжні 

засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи 
послуг і оснащене платіжним терміналом [у тому 

числі з'єднаним чи поєднаним з реєстратором 
розрахункових операцій (далі - РРО)], має право за 
рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з 

банку, надавати держателю електронного платіжного 
засобу (якщо така послуга передбачена правилами 

відповідної платіжної системи) послуги з видачі 
готівки з друкуванням квитанції платіжного 

термінала (або розрахункового документа, у тому 
числі, але не виключно, з надсиланням електронного 

розрахункового документа на наданий такою особою 
абонентський номер або адресу електронної пошти) та 

відображенням таких операцій у книзі обліку 
розрахункових операцій (далі - КОРО) або 

розрахунковій книжці (далі - РК) у разі їх 
використання. 

….. 

6. 10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних 
осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття 

поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків 
або небанківських фінансових установ, які в 
установленому законодавством порядку отримали 

ліцензію на переказ коштів у національній валюті без 
відкриття рахунку, для подальшого її переказу на 

рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних 
осіб для платників коштів є готівковими, а для 

отримувачів коштів безготівковими. 

10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних 
осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного 

рахунку шляхом унесення готівки до банків або 
небанківських фінансових установ/юридичних осіб, які 
не є фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги, які в 
установленому законодавством порядку отримали 

ліцензію на переказ коштів у національній валюті без 
відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки 

інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для 



платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів 

безготівковими. 

7. 11.   Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в 
день одержання готівки в повній сумі. 

…. 
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених 

підрозділів установ/підприємств, які проводять 
готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення 

касової книги, є забезпечення зберігання щоденних 
фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в 
електронній формі протягом строку, визначеного 

пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і 
занесення інформації згідно з фіскальними звітними 

чеками до відповідних книг обліку (КОРО – у разі її 
використання на період виходу з ладу РРО чи 

відключення електроенергії). Установа/підприємство 
визначає місце та спосіб зберігання відокремленими 

підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків 
(щоденних Z-звітів) в електронній формі. 

…. 

11.   Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в 
день одержання готівки в повній сумі. 

…. 
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених 

підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові 
розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової 

книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних 
звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі 
протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 

Податкового кодексу України і занесення інформації 
згідно з фіскальними звітними чеками/електронними 

фіскальними звітними чеками до відповідних книг 
обліку (КОРО – у разі її використання на період виходу з 

ладу РРО чи відключення електроенергії). 
Установа/підприємство визначає місце та спосіб 

зберігання відокремленими підрозділами щоденних 
фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в 

електронній формі. 
…. 

8. 14. Установа/підприємство, що здійснює операції з 

готівкою в національній валюті, ліміт каси та строки 
здавання готівкової виручки (готівки) установлює, 

виходячи з потреби прискорення обігу готівки та 
своєчасного її надходження до кас банків. 

Вимоги пункту 14 розділу II цього Положення 
поширюються на небанківські фінансові установи. 
…. 

14. Установа/підприємство, що здійснює операції з 

готівкою в національній валюті, ліміт каси та строки 
здавання готівкової виручки (готівки) установлює, 

виходячи з потреби прискорення обігу готівки та 
своєчасного її надходження до кас банків. 

Вимоги пункту 14 розділу II цього Положення 
поширюються на небанківські фінансові 
установи/юридичних осіб, які не є фінансовими 



установами, але мають право надавати окремі 

фінансові послуги. 
…. 

9. 15. Установи/підприємства мають право тримати в 

позаробочий час у своїх касах готівкову виручку 
(готівку) у межах, що не перевищують самостійно 

встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка 
(готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт 

каси, здається до банків для її зарахування на банківські 
рахунки. Відокремлені підрозділи установ/підприємств 
мають право здавати готівкову виручку (готівку) 

безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи 
небанківської фінансової установи, які в установленому 

законодавством порядку отримали ліцензію на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття рахунку для 

її переказу і зарахування на банківські рахунки 
юридичних осіб. 

…. 

15. Установи/підприємства мають право тримати в 

позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) 
у межах, що не перевищують самостійно встановлений 

ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що 
перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається 

до банків для її зарахування на банківські рахунки. 
Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають 
право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо 

до кас юридичних осіб або банку чи небанківської 
фінансової установи/юридичної особи, яка не є 

фінансовою установою, але має право надавати 
окремі фінансові послуги, які в установленому 

законодавством порядку отримали ліцензію на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття рахунку для 

її переказу і зарахування на банківські рахунки 
юридичних осіб. 

…. 

10. 16. Суб'єкти господарювання здають готівкову виручку 
(готівку) для переказу на банківські рахунки суб'єктів 

господарювання до операторів поштового зв'язку, 
національних операторів та небанківських фінансових 

установ, які в установленому законодавством порядку 
отримали ліцензію на переказ коштів у національній 

валюті без відкриття рахунку. 
…. 

16. Суб'єкти господарювання здають готівкову виручку 
(готівку) для переказу на банківські рахунки суб'єктів 

господарювання до операторів поштового зв'язку, 
національних операторів та небанківських фінансових 

установ/юридичних осіб, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі 

фінансові послуги, які в установленому законодавством 
порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 
національній валюті без відкриття рахунку. 



Небанківські фінансові установи, які в установленому 

законодавством порядку отримали ліцензію на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та 

підприємства - агенти банків здають готівку (готівкову 
виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти 
приймання готівки для подальшого переказу, на 

окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у 
банку/банках для обліку коштів, прийнятих для 

подальшого переказу. Небанківські фінансові установи, 
які, крім операцій з приймання готівки для подальшого 

її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, 
зобов'язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки 

в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу 
готівки над виданою за переказами готівкою. 

…. 

Небанківські фінансові установи/юридичні особи, які не 
є фінансовими установами, але мають право надавати 

окремі фінансові послуги, які в установленому 
законодавством порядку отримали ліцензію на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та 

підприємства - агенти банків здають готівку (готівкову 
виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти 

приймання готівки для подальшого переказу, на окремий 
поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для 

обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу. 
Небанківські фінансові установи/юридичні особи, які не 

є фінансовими установами, але мають право надавати 
окремі фінансові послуги, які, крім операцій з 

приймання готівки для подальшого її переказу, 
здійснюють видачу переказів готівкою, зобов'язані 

забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі 
перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки 

над виданою за переказами готівкою. 

11. 23. Касові операції оформляються касовими ордерами, 
видатковими відомостями, розрахунковими 

документами, документами за операціями із 
застосуванням електронних платіжних засобів, іншими 
касовими документами, які згідно із законодавством 

України підтверджували б факт продажу (повернення) 
товарів, надання послуг, отримання (повернення) 

готівки. 
….. 

23. Касові операції оформляються касовими ордерами, 
видатковими відомостями, розрахунковими 

документами, електронними розрахунковими 
документами, документами за операціями із 
застосуванням електронних платіжних засобів, іншими 

касовими документами, які згідно із законодавством 
України підтверджували б факт продажу (повернення) 

товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки. 
….. 



12. 27. Касир вимагає пред'явити паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу та відповідно до 
законодавства України може бути використаний на 

території України для укладення правочинів, у разі 
видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі 
працівникам установи/підприємства) за видатковим 

касовим ордером або видатковою відомістю, записує 
його найменування і номер, ким і коли він виданий. 

Фізична особа розписується у видатковому касовому 
ордері або видатковій відомості про одержання готівки 

із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, 
копійок - цифрами). Одержувачі пред'являють паспорти 

чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова 
відомість складена на видачу готівки кільком особам, та 

розписуються у відповідній графі документа. 
….. 

Підприємство, яке надає держателям електронних 
платіжних засобів послуги з видачі готівки за 

допомогою платіжного термінала (імпринтера) на 
підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів), 
реєструє у встановленому порядку ці операції в 

розрахункових документах РРО або РК, складає 
видатковий касовий ордер на загальну суму проведених 

операцій за день та здійснює запис у касовій книзі. 

27. Касир вимагає пред'явити паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу та відповідно до 
законодавства України може бути використаний на 

території України для укладення правочинів, у разі видачі 
окремим фізичним особам готівки (у тому числі 
працівникам установи/підприємства) за видатковим 

касовим ордером або видатковою відомістю, записує 
його найменування і номер, ким і коли він виданий. 

Фізична особа розписується у видатковому касовому 
ордері або видатковій відомості про одержання готівки із 

зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок 
- цифрами). Одержувачі пред'являють паспорти чи 

документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість 
складена на видачу готівки кільком особам, та 

розписуються у відповідній графі документа. 
….. 

Підприємства/відокремлені підрозділи 
підприємств/фізичні особи-підприємці, які відповідно 

до законодавства України приймають до 
обслуговування електронні платіжні засоби та 
проводять розрахунки із застосуванням РРО і 

надають держателям електронних платіжних засобів 
послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції 

платіжного термінала (або розрахункового 
документа), реєструють у встановленому порядку ці 

операції в розрахункових документах РРО або РК. 

13. 49. Підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні 
і не мають змоги здати одержану ними за ці дні готівкову 

виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної 

49. Підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні 
і не мають змоги здати одержану ними за ці дні готівкову 

виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної 



умови у договорі, укладеному з банком на інкасацію 

коштів, здають таку готівкову виручку (готівку) через 
банкомати/програмно-технічні комплекси 

самообслуговування в день її надходження до каси 
підприємства або безпосередньо до банку протягом 
операційного часу наступного робочого дня банку та 

підприємства. 
Строки здавання готівкової виручки (готівки), 

установлені пунктом 48 розділу V цього Положення, 
узгоджуються установами, підприємствами, 

небанківськими фінансовими установами з банком і 
обов'язково визначаються в договорах банківського 

рахунку між установами, підприємствами, 
небанківськими фінансовими установами та банками. 

Установа/небанківська фінансова установа/ 
підприємство, яка/яке в окремі дні не має перевищення 

ліміту каси, має право в ці дні не здавати в установлені 
строки готівку. 

….. 

умови у договорі, укладеному з банком на інкасацію 

коштів, здають таку готівкову виручку (готівку) через 
банкомати/програмно-технічні комплекси 

самообслуговування в день її надходження до каси 
підприємства або безпосередньо до банку протягом 
операційного часу наступного робочого дня банку та 

підприємства. 
Строки здавання готівкової виручки (готівки), 

установлені пунктом 48 розділу V цього Положення, 
узгоджуються установами, підприємствами, 

небанківськими фінансовими установами/юридичними 
особами, які не є фінансовими установами, але мають 

право надавати окремі фінансові послуги з банком і 
обов'язково визначаються в договорах банківського 

рахунку між установами, підприємствами, 
небанківськими фінансовими установами/юридичними 

особами, які не є фінансовими установами, але мають 
право надавати окремі фінансові послуги та банками. 

Установа/небанківська фінансова установа/ 
підприємство/юридична особа, яка не є фінансовою 
установою, але має право надавати окремі фінансові 

послуги, яка/яке в окремі дні не має перевищення ліміту 
каси, має право в ці дні не здавати в установлені строки 

готівку. 

….. 
14. 50. Установа, підприємство, небанківська фінансова 

установа на підставі цього Положення та з урахуванням 

особливостей роботи зобов'язані розробити та 
затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку 

50. Установа, підприємство, небанківська фінансова 
установа/юридична особа, яка не є фінансовою 

установою, але має право надавати окремі фінансові 
послуги на підставі цього Положення та з урахуванням 



ліміту каси установи, підприємства, небанківської 

фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У 
розрахунку враховується строк здавання установою, 

підприємством, небанківською фінансовою установою 
готівкової виручки (готівки) для її зарахування на 
рахунки в банках, визначений договором банківського 

рахунку та не враховується готівка, унесена через 
платіжні пристрої, що належать небанківським 

фінансовим установам. Ліміт каси установи, 
підприємства, небанківські фінансові установи 

встановлюють на підставі розрахунку середньоденного 
надходження готівки до каси або її середньоденної 

видачі з каси за рішенням керівника установи, 
підприємства, небанківської фінансової установи або 

уповноваженої ним особи. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію 

на переказ коштів у національній валюті без відкриття 
рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для 

особливостей роботи зобов'язані розробити та затвердити 

внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси 
установи, підприємства, небанківської фінансової 

установи/юридичної особи, яка не є фінансовою 
установою, але має право надавати окремі фінансові 
послуги та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку 

враховується строк здавання установою, підприємством, 
небанківською фінансовою установою/юридичною 

особою, яка не є фінансовою установою, але має право 
надавати окремі фінансові послуги готівкової виручки 

(готівки) для її зарахування на рахунки в банках, 
визначений договором банківського рахунку та не 

враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, 
що належать небанківським фінансовим 

установам/юридичним особам, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі 

фінансові послуги. Ліміт каси установи, підприємства, 
небанківські фінансові установи/юридичні особи, які не 

є фінансовими установами, але мають право надавати 
окремі фінансові послуги встановлюють на підставі 
розрахунку середньоденного надходження готівки до 

каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням 
керівника установи, підприємства, небанківської 

фінансової установи/юридичної особи, яка не є 
фінансовою установою, але має право надавати 

окремі фінансові послуги або уповноваженої ним особи. 
Небанківські фінансові установи/юридичні особи, які не 

є фінансовими установами, але мають право надавати 
окремі фінансові послуги, які отримали ліцензію на 



подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів 

готівкою, установлюють ліміт каси з урахуванням 
особливостей їх діяльності та режиму роботи таких 

установ в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного 
та в повному обсязі виконання зобов'язань з виплати сум 
переказів за першою вимогою отримувача. 

 
 

Установа, підприємство, небанківська фінансова 
установа затверджує внутрішніми документами 

установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів 
ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома 

відповідним внутрішнім документом установи, 
підприємства - юридичної особи, небанківської 

фінансової установи. 
…. 

переказ коштів у національній валюті без відкриття 

рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для 
подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів 

готівкою, установлюють ліміт каси з урахуванням 
особливостей їх діяльності та режиму роботи таких 
установ в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного 

та в повному обсязі виконання зобов'язань з виплати сум 
переказів за першою вимогою отримувача. 

Установа, підприємство, небанківська фінансова 
установа/юридична особа, яка не є фінансовою 

установою, але має право надавати окремі фінансові 
послуги затверджує внутрішніми документами 

установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів 
ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома 

відповідним внутрішнім документом установи, 
підприємства - юридичної особи, небанківської 

фінансової установи/юридичної особи, яка не є 
фінансовою установою, але має право надавати 

окремі фінансові послуги. 
…. 

15. 58. Контролюючий орган за результатами проведеної 

перевірки складає акт про перевірку дотримання 
порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт про 
перевірку) за формою, наведеною в додатку 8 до цього 

Положення. 
Порушення і висновки, виявлені в результаті перевірки, 

зазначаються в розділах акта про перевірку. 
Контролюючий орган під час проведення перевірки: 

…. 

58. Контролюючий орган за результатами проведеної 

перевірки складає акт про перевірку дотримання порядку 
ведення операцій з готівкою (далі - акт про перевірку) за 
формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення. 

Порушення і висновки, виявлені в результаті перевірки, 
зазначаються в розділах акта про перевірку. 

Контролюючий орган під час проведення перевірки: 
…. 



9) перевіряє розрахункові операції суб'єкта 

господарювання. Під час такої перевірки враховується: 
що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися 

протягом одного дня за одним або кількома платіжними 
документами в межах граничних сум розрахунків 
готівкою, установлених пунктом 6 розділу II цього 

Положення; що кількість суб'єктів господарювання та 
фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові 

розрахунки, протягом дня не обмежується; що зазначені 
обмеження не стосуються випадків, визначених цим 

Положенням. Платежі понад установлені граничні суми 
проводяться через банки або небанківські фінансові 

установи, які в установленому законодавством порядку 
отримали ліцензію на переказ коштів у національній 

валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з 
поточного рахунку на поточний рахунок або внесення 

готівки до банку чи небанківської фінансової установи 
для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. 

9) перевіряє розрахункові операції суб'єкта 

господарювання. Під час такої перевірки враховується: 
що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися 

протягом одного дня за одним або кількома платіжними 
документами в межах граничних сум розрахунків 
готівкою, установлених пунктом 6 розділу II цього 

Положення; що кількість суб'єктів господарювання та 
фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові 

розрахунки, протягом дня не обмежується; що зазначені 
обмеження не стосуються випадків, визначених цим 

Положенням. Платежі понад установлені граничні суми 
проводяться через банки або небанківські фінансові 

установи/юридичних осіб, які не є фінансовими 
установами, але мають право надавати окремі 

фінансові послуги, які в установленому законодавством 
порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунку, шляхом 
переказу коштів з поточного рахунку на поточний 

рахунок або внесення готівки до банку чи небанківської 
фінансової установи/юридичної особи, яка не є 
фінансовою установою, але має право надавати 

окремі фінансові послуги для подальшого їх переказу на 
поточні рахунки в банку. 
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