
 

Правління Національного банку України 

 

П О С Т А Н О В А 

 

01 жовтня 2015 року                          м. Київ                                           №  662   

 

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України  

від 03 вересня 2015 року № 581 

 

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та 

розділів IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 

67 та глави 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, розділів II та 

III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення 

порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Абзаци перший, другий підпункту 18 пункту 6 постанови Правління 

Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 “Про врегулювання 

ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) 

викласти в такій редакції: 

“18) з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних 

операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів 

із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної 

валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через 

кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в 

уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється  на користь 

нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших 

держав (далі – реєстр), та подають його до Національного банку України в день 

отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення. 

Якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на 

перерахування за межі України іноземної валюти/платіжного доручення на 

перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський 

рахунок банку-нерезидента/платіжного доручення на перерахування коштів, що 

здійснюється  на користь нерезидента через філії уповноважених банків, відкриті 

на території інших держав, у гривнях дорівнює або більше еквівалента 50 000 

доларів США на дату заяви/платіжного доручення, то уповноважений банк разом 

із реєстром подає копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для 
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здійснення цих операцій. Інформація за заявами про купівлю іноземної 

валюти/платіжними дорученнями на перерахування коштів у гривнях на користь 

нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в 

гривнях/платіжними дорученнями на перерахування коштів, що здійснюється  на 

користь нерезидента через філії уповноважених банків, відкриті на території 

інших держав, у яких сума менша, ніж зазначена, надається в реєстрі в 

узагальненому вигляді. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній 

валюті на переказ коштів за межі України, у яких сума менша, ніж зазначена, до 

реєстру не надається”. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України 

– до відома їх клієнтів. 

 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

 

Голова         В. О. Гонтарева 

 

 

 

Інд. 40 




