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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

12 серпня 2021 року  м. Київ  № 86 
 

 

Про затвердження Змін  

до Положення про заходи захисту та визначення 

порядку здійснення окремих операцій в іноземній 

валюті 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України 

“Про Національний банк України”, статей 2, 4, 6 Закону України “Про валюту і 

валютні операції”, Закону України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ “Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян 

шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного 

декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового 

збору до бюджету” та з метою вдосконалення нормативно-правових актів 

Національного банку України та їх приведення у відповідність до вимог 

законодавства України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення 

порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України  від 02  січня  2019 року 

№ 5 (зі змінами), що додаються. 

2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного 

опублікування  довести  до  відома банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

3. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2021 року. 

 

Голова                   Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Правління 

Національного банку України 

12 серпня 2021 року № 86 

 

Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку 

здійснення окремих операцій в іноземній валюті 

 

1. У розділі І: 

 1) пункт 12 доповнити новим підпунктом  такого змісту: 

 “3) придбання акцій Limited Liability Cooperative Company S.W.I.F.T. SC 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).”; 

 

 2) пункт 142 доповнити новим підпунктом  такого змісту: 

 “4) юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з купівлі безготівкової 

іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов’язань, що 

здійснюються відповідно до пункту 901 розділу IX цього Положення.”. 

 

 2. У розділі Х: 

 

 1) у пункті 114 слова “порядку, установленого для поточних рахунків 

суб’єктів господарювання цим Положенням” замінити словами “законодавства 

України”; 

 

 2) пункт 117 доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“31) із зарахування стипендій студентам, курсантам невійськових вищих 

навчальних закладів, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, 

аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в 

державних/комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних 

договорів України/актів Кабінету Міністрів України або у вищих навчальних 

закладах України відповідно до угод між такими закладами про міжнародну 

академічну мобільність та актів Кабінету Міністрів України; 

 

 32) із зарахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом 

використання, який відкритий власнику рахунку за його зверненням до банку 

відповідно до пункту 9 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України 

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування.”; 

 

3) пункт 118 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“27) із зарахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом 

використання, який відкритий власнику рахунку за його зверненням до банку 

відповідно до пункту 9 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України 

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування.”; 



 

4) пункт 119 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

 “26) із зарахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом 

використання, який відкритий власнику рахунку за його зверненням до банку 

відповідно до пункту 9 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України 

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування.”. 


