
 

 

 

  

Правління Національного банку України  
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Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України та проведення деяких валютних операцій 
 

Відповідно до вимог статей 17, 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 

30, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 12 Закону 

України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, 

Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України”, Декрету Кабінету Міністрів України 

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

валютного контролю”, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності 

України  Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Розділ ІІІ Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-

обмінних операцій на території України, затвердженої  постановою Правління 

Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року 

№ 249) (зі змінами), доповнити новим пунктом такого змісту: 

“15. Банкам, фінансовим установам заборонено здійснювати валютно-

обмінні операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами 

Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, 

будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та 

будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією 

адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що 

стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних 

одиниць України.”. 

 

2. Пункт 6 розділу І Інструкції про ведення касових операцій банками в 

Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

01 червня 2011 року  №  174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 

червня 2011 року за № 790/19528 (із змінами), доповнити новим абзацом такого 

змісту: 
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“Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції (у тому 

числі ті, що здійснюються під час купівлі/продажу готівкової іноземної валюти 

між банками) з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального 

банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам’ятників, 

пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об’єктів, 

розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-

територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються 

окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць 

України.”. 

 

3. Уповноваженим фінансовим установам та національному оператору 

поштового зв’язку заборонено під час здійснення та/або виплати переказів 

приймати та/або видавати готівку іноземної валюти – банкноти (банківські 

білети) та монети Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, 

символів, будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, 

краєвидів та будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською 

Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які 

містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією 

адміністративно-територіальних одиниць України. 

 

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України, уповноважених фінансових 

установ та національного оператора поштового зв’язку, а банкам України, 

уповноваженим фінансовим установам та національному оператору поштового 

зв’язку  –  до відома їх клієнтів інформацію про набрання чинності цією 

постановою. 

 

5. Постанова набирає чинності з 17 жовтня  2017 року. 

 

 

В. о. Голови       Р. М. Борисенко 

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 

 




