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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”, з метою здійснення переходу до 

використання зовнішніх інформаційно-торговельних систем під час 

моніторингу міжбанківського валютного ринку України та підтвердження угод 

на ньому Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Пункт 4.7 розділу IV 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), викласти в такій редакції: 

“4.7. Уповноважені банки мають право використовувати засоби Системи 

підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України 

Національного банку України для підтвердження:  

угод (договорів) з купівлі-продажу банківських металів за гривні, 

укладених із іншими уповноваженими банками; 

угод (договорів) з купівлі-продажу банківських металів (крім 

інвестиційних монет України) за гривні, укладених із Національним банком.”. 

 

2. Унести до розділу І 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) пункт 25 викласти в такій редакції: 

“25. Суб’єкт ринку має право використовувати засоби Системи 

підтвердження угод для підтвердження: 

 

1) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової 

іноземної валюти за гривні, укладених із іншими суб’єктами ринку; 
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2) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової 

іноземної валюти за гривні, укладених із Національним банком; 

 

3) угод (договорів) із купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за 

гривні на умовах “своп”, укладених із міжнародними фінансовими 

організаціями.”; 

 

2) у пункті 27 слова та цифри “зобов’язаний зареєструвати в Системі 

підтвердження угод валютну операцію, зазначену в пункті 22 розділу I цього 

Положення” замінити словами та цифрами “має право використовувати засоби 

Системи підтвердження угод для реєстрації валютної операції, зазначеної в 

пункті 22 розділу I цього Положення”; 

 

3) перший абзац пункту 28 виключити; 

 

4) у пункті 34: 

абзац третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий уважати відповідно абзацами 

третім, четвертим; 

в абзаці четвертому слово “четвертому” замінити словом “третьому”; 

 

5) абзац третій пункту 38 викласти в такій редакції: 

“x1 – місце суб’єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягами 

операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та 

Національним банком за даними статистичної звітності суб’єктів ринку (місця з 

першого по двадцяте в рейтингу банків визначаються від найбільшого до 

найменшого обсягу операцій);”; 

 

6) пункт 44 викласти в такій редакції: 

“44. Національний банк щоденно доводить до відома суб’єктів ринку 

інформацію про обсяги угод суб’єктів ринку, укладених між собою та з 

Національним банком, із купівлі/продажу іноземної валюти за гривні за даними 

статистичної звітності суб’єктів ринку.”. 

 

3. Унести до глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження 

угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку 

України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з 

іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою 

Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за 

№ 951/11231 (зі змінами), такі зміни:  

 

1) пункт 3 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 4 – 6 уважати відповідно пунктами 3 – 5; 
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2) пункт 5 виключити. 

4. Перше речення абзацу першого пункту 16 розділу І Положення про 

проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти на умовах “своп”, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 (зі змінами), 

викласти в такій редакції: “16. Банк, заявка якого обрана Національним банком 

для задоволення на аукціоні “своп”, зобов’язаний укласти угоду з 

Національним банком щодо проведення операції “своп”.”. 

 

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

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

 

6. Постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року. 

 

 

 

Голова                           Я. В. Смолій 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


