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

Національний банк України”, статей  6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів 

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

регулювання і валютного контролю” та з метою удосконалення порядку 

проведення валютних операцій Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Унести до Положення про здійснення операцій з банківськими 

металами,  затвердженого  постановою  Правління  Національного банку 

України від 06 серпня 2003 року № 325,  зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070 (у редакції постанови 

Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року № 497) (зі 

змінами), такі зміни: 

 

1) підпункт “в” пункту 2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“в) купівля-продаж за гривні та іноземну валюту”; 

 

2) у розділі IV: 

абзац другий пункту 4.4 викласти в такій редакції: 

“купівлі-продажу банківських металів на умовах “тод”, “том”, “спот”, 

“форвард” або “своп” за гривні або іноземну валюту”; 

пункт 4.5 викласти в такій редакції: 

“4.5. Уповноважені банки мають право проводити на міжнародних 

ринках на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард” або “своп” операції з купівлі 

та продажу банківських металів за будь-яку іноземну валюту 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) (зі змінами) (далі – Класифікатор)”. 
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2. Унести до 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), такі зміни: 

 

1) у розділі І: 

пункт 20 викласти в такій редакції: 

“20. Уповноважені банки за дорученням клієнта – фізичної особи,  який 

не є суб’єктом підприємницької діяльності України, відповідно до умов 

договору банківського рахунку (вкладу), який передбачає надання клієнту 

комісійних послуг, мають право здійснювати протягом дня операції з обміну 

іноземної валюти, що є на рахунку цього клієнта, з одночасним зарахуванням 

обміняної іноземної валюти на його рахунок”; 

у пункті 21 цифри  “26” замінити цифрами  “25” ; 

пункти 22, 23 викласти в такій редакції: 

“22. Уповноважені банки та резиденти – суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності мають право здійснювати операції з обміну (конвертації) іноземної 

валюти на умовах “форвард”. 

 

23. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжбанківському 

валютному ринку України купівлю-продаж іноземної валюти за гривні на 

умовах  “форвард”.   

Резиденти – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право 

здійснювати на міжбанківському валютному ринку України купівлю-продаж 

іноземної валюти  за гривні на умовах  “форвард”  для  хеджування ризику 

зміни  курсу  іноземної валюти щодо гривні за операціями, зазначеними в 

абзаці другому пункту 10  розділу І цього Положення”; 

пункт 24 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 25 – 40 уважати відповідно пунктами 24 – 39; 

пункт 31 викласти в такій редакції: 

“31. Суб`єкти ринку мають право здійснювати для фізичних осіб обмін 

готівкової іноземної валюти на безготівкову іноземну валюту”; 

 

2) абзац четвертий підпункту “б” пункту 2 глави 3 розділу ІІ доповнити 

новим реченням такого  змісту: “Не дозволяється для купівлі іноземної валюти 

з метою виплати дивідендів використовувати суму коштів у гривнях, що 

перевищує суму дивідендів, які підлягають виплаті іноземному інвестору та 

визначені у відповідному рішенні емітента в гривнях”; 

 

3) в абзаці другому пункту 2 розділу V цифри “38” замінити цифрами 

“37”. 
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3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для 

використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів. 

 

4. Постанова набирає чинності з 26 червня 2017 року. 

 

 

 

 

В. о. Голови       Я. В. Смолій 
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