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Відповідно до статей 7, 15, 25, 28, 44, 45, 56 Закону України “Про 

Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 

19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю”, з метою забезпечення прозорої стратегії щодо 

інтервенцій Національного банку України та більш ефективного 

функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

 

1. Абзац сьомий пункту 38 розділу І  Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), 

замінити  дев’ятьма новими  абзацами такого змісту: 

“Учасником валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу 

може стати суб’єкт ринку, що входить до переліку з 20 банків, які мають 

найкращий загальний рейтинг за підсумками попереднього кварталу. Загальний 

рейтинг суб’єкта ринку розраховується за формулою: 

 

 
 

де       R – загальний рейтинг суб’єкта ринку (найменше значення є найкращим); 

x1 – місце суб’єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягами 

операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та 
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актів Національного банку (першому місцю в рейтингу відповідає найбільший 

обсяг операцій, другому місцю – другий за величиною обсяг операцій і т. д.); 

x2 – місце суб’єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягами його 

операцій з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти за 

даними відповідних форм статистичної звітності суб’єктів ринку (першому 

місцю в рейтингу відповідає найбільший обсяг операцій, другому місцю – 

другий за величиною обсяг і т. д.); 

x3 – місце суб’єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягом активів 

суб’єкта ринку (першому місцю в рейтингу відповідає найбільший обсяг 

активів, другому місцю – другий за величиною обсяг активів і т. д.); 

w1 = 0,5; 

w2 = 0,3; 

w3 = 0,2”. 

У зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий уважати відповідно 

абзацами шістнадцятим – двадцятим. 

 

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

постанови до відома банків України для використання в роботі. 

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

опублікування. 

 
 

В. о. Голови        Я. В. Смолій 

 

 

Інд. 40 

 


