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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

11 лютого 2021 року м. Київ № 17 
 

 

Про внесення зміни до постанови Правління 

Національного банку України від 14 травня 

2019 року № 67 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції”, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 76-р  

«Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких 

Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості 

запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої 

статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції”» (зі змінами), з метою 

доповнення переліку операцій з експорту та імпорту товарів, на які не 

поширюються встановлені Національним банком України граничні строки 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 14 

травня 2019 року № 67 “Про встановлення винятків та (або) особливостей 

запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (зі 

змінами) (далі – Постанова № 67) доповнити новим підпунктом такого змісту: 

 “8) туристичні продукти (послуги), що імпортуються відповідно до 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у туристичній галузі, – операції з 

постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристичних 

продуктів (послуг) нерезидентів.”. 

 

2. Установити, що з дня набрання чинності цією постановою встановлені 

Національним банком України граничні строки розрахунків за операціями з 

імпорту товарів не поширюються на операції, визначені в підпункті 8 пункту 1 

Постанови № 67, незалежно від дня здійснення таких операцій. 

 

3. Банки завершують здійснення валютного нагляду за дотриманням 

резидентами граничних строків розрахунків за операціями, визначеними в 
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підпункті 8 пункту 1 Постанови № 67, у день набрання чинності цією 

постановою. 

4. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Юрія Гелетія. 

 

6. Постанова набирає чинності з 22 лютого 2021 року. 

 

 

 

 

Голова                          Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

Інд. 40 

 


