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Відповідно до Статуту АТ НСТУ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України  від  28  грудня  2016  р.  №  1039,  Закону  України  «Про
Державний  бюджет  України  на  2021  рік»,  Порядку  використання  коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки акціонерного
товариства  «Національна  суспільна  телерадіокомпанія  України»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 №30
визначено  механізм  використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті  за  загальним  фондом  та  за  спеціальним  фондом  за  програмою
«Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії  України»
(КПКВ 3802080).

Окрім  того,  АТ  «НСТУ»  здійснює  господарську  діяльність  у  сфері
надання  рекламних  послуг,  здача  в  оренду  майна,  виконання  грантових
проектів. 

Для забезпечення  безготівкових розрахунків необхідно мати відкриті
поточні розрахункові рахунки в банківських установах.

Окрім того, АТ «НСТУ» є членом Європейської мовної спілки (ЄМС)
від України. 

Завдяки  членству  в  ЄМС  АТ  «Національна  суспільна  телекомпанія
України»  є  ексклюзивним  партнером  на  території  України  з  трансляції
Олімпійських  Ігор,  Чемпіонатів  Європи  з  футболу,  Чемпіонатів  світу  з
футболу,  європейських  та  світових  чемпіонатів  з  різних  видів  спорту  за
участю найкращих українських спортсменів.

Починаючи  з  2003  року  НТКУ є  ексклюзивним партнером ЄМС  на
території  України з трансляції  Пісенного конкурсу Євробачення,  Дитячого
Пісенного Конкурсу Євробачення.

Тож, АТ «НСТУ» здійснює валютні платежі за кордон, зокрема (але не
виключно)  членcькі  внески  до  Європейської  мовної  спілки  (Швейцарія),
оплату  за  права  на  трансляцію  спортивних  та  інших  подій,  за  участь  у
Євробаченні та дитячому Євробаченні тощо.



Також,  АТ  «НСТУ»  придбає  права  на  фільми  та  передачі  з  метою
трансляції на території України

При здійсненні  розрахунків  з  іноземними контрагентами  розрахунки
проводяться в іноземній валюті, за купівлю та перерахунок якої АТ «НСТУ»
оплачує уповноваженому банку банківські послуги.

У разі несплати уповноваженому банку зазначених банківських послуг,
придбання  та  перерахування  валюти  за  кордон  припиняється,  що  може
призвести до виникнення заборгованості перед контрагентами та виключення
АТ «НСТУ» з членства  ЄМС, що суперечить меті та  напрямів діяльності,
передбачених Статутом. 

В зв’язку з чим, виникає необхідність закупівлі банківських послуг і
відбору уповноваженого банку.

На сьогодні в банківській системі України функціонує чотири банки
державного  сектору  –  АТ  «Ощадбанк»,  АТ  «Укрексімбанк»,  АТ  КБ
«ПриватБанк»  та  АБ  «Укргазбанк».  Відповідно  до  Закону  України  «Про
банки  і  банківську  діяльність»  єдиним  акціонером  державного  банку  є
держава.  Функції  з  управління  корпоративними  правами  держави  у
державному банку здійснює Кабінет Міністрів України, який також виконує
функції вищого органу управління державного банку. 

АТ  «НСТУ»  з  моменту  створення  обслуговується  в  ПАТ  «АБ
«Укргазбанк», в якому відкриті рахунки у гривні, долларах США, Євро та
Швейцарских франках.

АБ «Укргазбанк» співпрацює з АТ НСТУ у галузі  надання послуг із
розрахунків в іноземній валюті з 2017 року.

Проаналізувавши тарифи на банківське обслуговування, розміщених на
сайті  зазначених  державних  банків  АТ  «НСТУ»  дійшло  висновку,  що
найприйнятнішим тарифом для компанії є тариф АТ «Укргазбанк»

Найменування банку

Тариф
АТ «Ощадбанк» АТ «Укрексімбанк»

АТ КБ
«ПриватБанк»

АБ «Укргазбанк»

Придбання валюти

Еквівалент:
До  10 000  USD –
0,35%
10 000 – 100 000 USD
– 0,3%
100 000  –  1 000 000
USD – 0,25%
Від 1 000 000 -  0,2%

0,2% від суми 0,25%
0,2%  від  суми  за
курсом  реалізації,
мін. 200,00 грн.

Продаж валюти Еквівалент: 0,15% від суми 0,25% 0,15%  від  суми  за



До  10 000  USD –
0,35%
10 000 – 100 000 USD
– 0,3%
100 000  –  1 000 000
USD – 0,25%
Від  1 000 000 USD -
0,2%

курсом  реалізації,
мін. 150,00 грн.

Переказ валюти за
кордон

Еквівалент до 50 000
USD -0,15% мін.30
USD
Від 50 000 – 100 000
USD – 0,13%
Від  100 000  USD -
0,1% макс.150 USD

0,10% від суми, мін.
20 USD, макс. 300

USD

екв. 30 EUR

USD 0,2% від суми
переказу  мін.  40,00
дол.  США  макс.
200,00 дол. США

EUR
0,15  %  від  суми
переказу, мін. 40,00
євро,  макс. 200,00
євро

Інші валюти- 
0,15  %  від суми
переказу,  мін
160,00  грн.,
макс 1000,00 грн.

РКО
100 грн. підключення
499 грн 

500 грн. 150 грн. 300 грн.

Також на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від
14.12.2020 року № 763 «Про затвердження Переліку банків України та умов,
на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і
одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками
органів  Державної  казначейської  служби  України  у  2021-2023  роках»
Конкурсною  комісією  Держказначейства  визначено  АБ  «Укргазбанк»,  як
банківську установу, що є пріоритетною для одержувачів бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, банківські послуги, у т.ч. на придбання та
продаж валюти для проведення розрахунків  у 2022 році на суму 1 200 000
(один  мільйон  двісті  тисяч)  грн.  (без  ПДВ)  можливо  здійснити  лише  за
переговорною  процедурою  закупівлі  після  проведення  переговорів  з  АБ
«Укргазбанк».

За таких умов, Держказначейство у співпраці з АБ «Укргазбанк»  має
можливість  здійснювати  банківські  операції  з  обслуговування  бюджетних
рахунків розпорядників коштів в обмежені терміни, а у випадку операцій з
іноземними  валютами  проводити  забезпечення  безпосередньо  через  АБ
«Укргазбанк» , без залучення до цих операцій інших банківських установ, і,
як  наслідок,  подовження  термінів  проведення  валютних  операцій  та
додаткових витрат на оплату комісії банку.



Однією з умов застосування переговорної процедури закупівлі є абзац
четвертий пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі»,  а  саме:  відсутності  конкуренції  з  технічних  причин.  Вагомим
аргументом,  для  підтвердження  посилання  на  даний  пункт  є  відсутність
можливості створити конкуренцію з технічних причин.

АБ  «Укргазбанк»  є  надійним  фінансовим  партнером  АТ  НСТУ
протягом 5 років та який протягом багатьох років надавав вчасно і якісно
банківські послуги.

Директор департаменту – 
головний бухгалтер 
Департаменту бухгалтерського обліку Катерина ТИМЧУК


