
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

 
 

 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України  

 

 

Відповідно до статей 1, 7, 15, 36, 56 Закону України “Про Національний 

банк України” і статей 1, 8 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 

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

контролю” Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. У рядку 63 колонки 2 таблиці пункту 2 Класифікатора іноземних валют 

та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269), слова  

“молдовська лея” замінити словами “молдовський лей”. 

 

2. Затвердити Зміни до Положення про встановлення офіційного курсу 

гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 

року № 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 

року за № 1094/8415 (зі змінами), що додаються.  

 

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

постанови до відома банків України для використання в роботі. 

 

4. Постанова набирає чинності з  01 листопада 2016 року. 

 

 

 

Голова                              В. О. Гонтарева 

 

 

 

Інд. 40 

 

13 жовтня 2016 року м. Київ №     391 

Офіційно опубліковано 18.10.2016



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

                                                                           від 13.10.2016 № 391 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення про встановлення офіційного 

 курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів 

 

1. У пункті 1 слова  “та тимчасових” і “(обліковий)” виключити.  

  

2. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:  

“щоденно – для конвертованих валют, які широко використовуються для 

здійснення платежів за міжнародними операціями, валют країн – членів 

Європейського Союзу (1 група Класифікатора іноземних валют та банківських 

металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного 

банку України від 19 квітня 2016 року № 269), для іноземних валют інших 

країн, які є головними зовнішньоторговельними партнерами України (додаток 

1), і для банківських металів (додаток 3)”. 

 

3. Пункти  3 і 4 викласти в такій редакції: 

“3. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, 

зазначених у пункті 2 цього Положення, розраховується:  

 

1) до долара США – як середньозважене значення курсу гривні до долара 

США з його купівлі та продажу на умовах “тод”, “том” і “спот” у день 

установлення офіційного курсу за всіма укладеними угодами між суб’єктами 

ринку, а також між суб’єктами ринку та Національним банком за даними 

Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України 

Національного банку;  

 

2) до таких валют: австралійський долар, бат, болгарський лев, 

бразильський реал, вона, гонконгівський долар, данська крона,  злотий, єна, 

євро,  індійська рупія, канадський долар, куна, малайзійський ринггіт, 

мексиканське песо, новий ізраїльський шекель, новозеландський долар, 

норвезька крона, ренд, румунський лей, рупія,  сінгапурський долар, турецька 

ліра, форинт, фунт стерлінгів, чеська крона, шведська крона, швейцарський 

франк, юань Женьміньбі – на підставі інформації про курс гривні до долара 
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США, установлений згідно з підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про 

щоденний фіксинг курсів валют до євро Європейського центрального банку. 

Якщо немає щоденного фіксингу курсів зазначених валют до євро 

Європейського центрального банку, то офіційний курс гривні до іноземних 

валют розраховується на підставі інформації про курс гривні до долара США, 

установлений згідно з підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курси 

національних валют до долара США, установлені відповідними центральними 

(національними) банками держав; 

 

3) до таких валют: азербайджанський манат, білоруський рубль, 

вірменський драм, єгипетський фунт, іранський ріал, ларі, молдовський лей, 

російський рубль, сом, сомоні, теньге, туркменський новий манат, узбецький 

сум – на підставі інформації про курс гривні до долара США, установлений 

згідно з підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курси національних 

валют до долара США, установлені відповідними центральними 

(національними) банками держав; 

 

4) до таких валют: алжирський динар, дирхам ОАЕ, донг, іракський динар, 

ліванський фунт, марокканський дирхам, новий тайванський долар, 

пакистанська рупія, саудівський ріял, сербський динар, така, туніський динар – 

на підставі інформації про курс гривні до долара США, установлений згідно з 

підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про поточні  крос-курси 

відповідних валют до долара США на міжнародних валютних ринках, які 

отримуються, у тому числі  через торговельно-інформаційну систему компанії 

THOMSON REUTERS і у газеті “Financial Times”; 

 

5) до СПЗ ‒ на підставі інформації про курс гривні до долара США, 

установлений згідно з підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курс 

СПЗ до долара США, установлений Казначейським управлінням Міжнародного 

валютного фонду (далі ‒ МВФ); 

 

6) до банківських металів: золота, срібла, платини та паладію ‒ на 

підставі інформації про курс гривні до долара США, установлений згідно з 

підпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та інформації про ціни на дорогоцінні 

метали Лондонської асоціації учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA). 

       Інформація про ціну золота, срібла, платини та паладію для визначення 

офіційних курсів цих банківських металів отримується, у тому числі через 

торговельно-інформаційну систему компанії THOMSON REUTERS.  

 

 4. Для розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют 

використовується інформація про курси іноземних валют станом на останню 

дату. 
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        Для розрахунку офіційного курсу банківських металів використовується 

інформація про ціну золота, срібла, платини та паладію Лондонської асоціації 

учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA)”. 

 

4. Пункти 5 ‒ 7 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 8 ‒ 13 уважати відповідно пунктами 5 ‒ 10.  

 

5. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:  

“Якщо відповідно до встановленого регламенту роботи банківської 

системи Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку 

України Національного банку в робочий день не працює, то офіційний курс 

гривні до іноземних валют і курс банківських металів на наступний робочий 

день установлюється на рівні попереднього робочого дня”. 

 

6. Пункт 8 викласти в такій редакції: 

 “8. Інформація про встановлений офіційний курс гривні до іноземних 

валют та курс банківських металів оприлюднюється на сторінці Офіційного 

інтернет-представництва Національного банку та надсилається абонентам 

системи електронної пошти Національного банку”. 

 

7. Додатки 1 ‒ 3 до Положення викласти в такій редакції: 

                                                              “Додаток 1  

                                                               до Положення  про встановлення  

                                                               офіційного курсу гривні  

                                                               до іноземних валют та курсу 

                                                               банківських металів 

                                                               (пункт 2) 
 

                               Перелік іноземних валют, 

до яких офіційний курс гривні встановлюється Національним банком України  

                                                  щоденно 

№ 

з/п 

Код валюти Кількість 

одиниць 

валюти 

Найменування 

валюти 

Довідково: 

країна/емітент цифровий літерний 

1 2 3 4 5 6 

1 036 AUD 100 австралійських 

доларів 

Австралія 

2 764 THB 100 батів Таїланд 

3 933 BYN 10 білоруських рублів Білорусь 

4 975 BGN 100 болгарських левів Болгарія 

5 410 KRW 1000 вон  Республіка 

Корея 

6 344 HKD 100 гонконгівських 

доларів 

Гонконг 
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                                                                                            Продовження додатка 1 

                                                                                                 Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

7 208 DKK 100 данських крон Данія 

8 840 USD 100 доларів США США 

9 985 PLN 100 злотих  Польща 

10 978 EUR 100 євро Європейський 

центральний 

банк 

11 818 EGP 100 єгипетських фунтів Єгипет 

12 392 JPY 1000 єн  Японія 

13 356 INR 1000 індійських рупій Індія 

14 364 IRR 1000 іранських ріалів Іран, Ісламська 

Республіка 

15 124 CAD 100 канадських доларів Канада 

16 191 HRK 100 кун  Хорватія 

17 484 MXN 100 мексиканських песо Мексика 

18 498 MDL 100 молдовських леїв Молдова 

19 376 ILS 100 нових ізраїльських 

шекелів 

Ізраїль 

20 554 NZD 100 новозеландських 

доларів 

Нова Зеландія 

21 578 NOK 100 норвезьких крон Норвегія 

22 946 RON 100 румунських леїв Румунія 

23 360 IDR 10000 рупій Індонезія 

24 643 RUB 10 російських рублів Російська 

Федерація 

25 702 SGD 100 сінгапурських 

доларів 

Сінгапур 

 

26 398 KZT 100 теньге  Казахстан 

27 949 TRY 100 турецьких лір Туреччина 

28 348 HUF 1000 форинтів  Угорщина 

29 826 GBP 100 фунтів стерлінгів  Велика 

Британія 

30 203 CZK 100 чеських крон Чехія 

31 752 SEK 100 шведських крон Швеція 

32 756 CHF 100 швейцарських 

франків 

Швейцарія 

33 156 CNY 100 юанів Женьміньбі Китай 

34 960 XDR 100 СПЗ Міжнародний 

валютний фонд 
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                                                                        Додаток 2  

                                                               до Положення  про встановлення  

                                                               офіційного курсу гривні  

                                                               до іноземних валют та курсу 

                                                               банківських металів 

                                                               (пункт 2) 
 

Перелік іноземних валют, 

до яких офіційний курс гривні встановлюється Національним банком України 

один раз на місяць 

№ 

з/п 

Код валюти Кількість 

одиниць 

валюти 

Найменування 

валюти 

Довідково: 

країна/емітент цифровий літерний 

1 2 3 4 5 6 

1 944 AZN 100 азербайджанських 

манатів 

Азербайджан 

2 012 DZD 100 алжирських 

динарів 

Алжир 

3 986 BRL 100 бразильських 

реалів 

Бразилія 

4 051 AMD 10000 вірменських 

драмів 

Вірменія 

5 784 AED 100 дирхамів ОАЕ Об’єднані 

Арабські Емірати 

6 704 VND 10000 донгів  В’єтнам 

7 368 IQD 100 іракських динарів Ірак 

8 981 GEL 100 ларі  Грузія 

9 422 LBP 1000 ліванських фунтів Ліван 

10 458 MYR 100 малайзійських 

ринггітів 

Малайзія 

11 504 MAD 100 марокканських 

дирхамів 

Марокко 

12 901 TWD 100 нових тайванських 

доларів 

Китай 

13 586 PKR 100 пакистанських 

рупій 

Пакистан 

14 710 ZAR 100 рендів  Південно-

Африканська 

Республіка 

15 682 SAR 100 саудівських ріялів Саудівська Аравія 

16 941 RSD 100 сербських динарів Сербія 

17 417 KGS 100 сомів  Киргизстан 
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                                                                                             Продовження додатка 2  

  Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 

18 972 TJS 100 сомоні Таджикистан 

19 050 BDT 100 так Бангладеш 

20 788 TND 100 туніських динарів Туніс 

21 934 TMT 100 туркменських 

нових манатів 

Туркменістан 

22 860 UZS 100 узбецьких сумів Узбекистан 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                               Додаток 3  

                                                               до Положення  про встановлення  

                                                               офіційного курсу гривні  

                                                               до іноземних валют та курсу 

                                                               банківських металів 

                                                               (пункт 2) 

 

 

                                    Перелік  банківських металів,  

                   до яких офіційний курс гривні встановлюється  

                            Національним банком України щоденно 

 

№ 

з/п 

Код валюти Кількість 

тройських унцій 

 

Назва банківського 

металу цифровий літерний 

1 2 3 4 5 

1 959 XAU 10 золото 

2 961 XAG 10 срібло 

3 962 XPT 10 платина 

4 964 XPD 10 паладій 

                                                                                                                               ”    

 

Директор Департаменту відкритих ринків                              С. В. Пономаренко 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови  

Національного банку України 

__________________ О. Є. Чурій 

 (підпис) 

__________________ 2016 року 

 (дата) 




