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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

24 квітня 2020 року м. Київ № 55 
 

 

 

Про внесення змін до Положення про здійснення 

операцій із валютними цінностями 

 

 

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

“Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні 

операції”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного 

банку України Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про здійснення операцій із валютними 

цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у розділі IV: 

пункт 27 після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2
1
 такого 

змісту: 

“2
1
) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення 

облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній 

валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про 

емісію цінних паперів (для державних цінних паперів ‒ умовами їх 

розміщення);”; 

підпункт 2 пункту 32 доповнити словами “, та операцій із внесення 

грошової застави, що здійснюються відповідно до положень Митного кодексу 

України”; 

 

2) пункт 38 розділу V викласти в такій редакції: 

“38. Переказ клієнтом ‒ фізичною особою за межі України в іноземній 

валюті може бути ініційований через банк, небанківську установу, що є 

учасником міжнародної платіжної системи, у національній валюті. Клієнти – 

фізичні особи можуть використовувати для проведення такого переказу кошти 

в національній валюті як у готівковій, так і в безготівковій формі. 

Банк, небанківська установа зобов’язані ознайомити платника, що 

ініціював переказ у національній валюті, з інформацією щодо курсу 

перерахунку валют у міжнародній платіжній системі та сукупної вартості 

послуги на час ініціювання такого переказу коштів.”. 
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2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника 

Голови Національного банку України Олега Чурія. 

 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

 

 

Голова        Яків СМОЛІЙ 

 

 

 

 

 

Інд. 40  


