
Тема уроку: Порядок відкриття поточного рахунку та інших рахунків. 

  

Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахунків та 

касових операцій юридичні та фізичні особи відкривають поточні рахунки.  

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів власності, а також 

їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення 

усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства 

України. 

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських 

операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за 

згодою цих банків. 

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім 

рахунків фізичних осіб та офіційних представництв), підприємство 

зобов'язане повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації 

власника рахунка протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття 

рахунка (включаючи день відкриття або закриття). 

Для здійснення розрахунків клієнти банків самостійно обирають платіжні 

інструменти. Установи банків списують кошти з рахунків клієнтів тільки за 

дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів 

(державних виконавців). 

Розрахункові документи, що надходять протягом операційного часу, банк 

проплачує в день надходження; ті, що прийшли після операційного часу -

наступного робочого дня. 

У разі відсутності коштів на рахунку платника для виконання розрахункових 

документів , що надійшли до банку протягом операційного часу, вони цього 

самого дня повертаються без виконання або проводиться їх часткова оплата. 

Надходження коштів на поточний рахунок обліковується в кредитовій 

частині, платежі з поточного рахунку - в дебетовій.  

заяву на відкриття рахунка 1) заяву на відкриття рахунка встановленого 

зразка (взірця), за підписом 

керівника та головного бухгалтера підприємства;  

2)     копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої 

влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, 



засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну 

реєстрацію;  

3)     копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), 

засвідчену 

нотаріально чи органом, який реєструє;  

4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий 

облік;  
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5)   картка із зразками підписів  відбитка печатки (2 прим.)засвідчена 

нотаріально  в установленому порядку;  

6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. 

Завдання 

       Заповнити  документи які підприємство повинно надати   установі   

банку   для відкриття поточного рахунку. 

1. Заяву на відкриття рахунка. 

2. Картку із зразками підписів директора підприємства, головного 

бухгалтера та касира. 

 

Домашнє завдання. 

   Вивчити порядок подання документів  підприємством  в банк для відкриття 

поточного рахунку. 

 

 

 

 


