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Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
26 листопада 2015 року

м. Київ

№ 822

Про внесення змін до Положення про порядок та
умови торгівлі іноземною валютою
Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та
розділів IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статей
66, 67 та глави 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, розділів
II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93
“Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою
вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління
Національного банку України постановляє:
1. 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) пункт 3 глави 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
“3. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності) мають право купувати, обмінювати іноземну
валюту через одного суб’єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним
договором з нерезидентом для розрахунків за торговельними операціями.
Клієнт-резидент має право перевести відповідний зовнішньоекономічний
договір на обслуговування до іншого суб’єкта ринку на підставі письмового
звернення, яке має бути зареєстровано згідно з внутрішнім положенням з
організації діловодства. Це письмове звернення має містити дозвіл клієнтарезидента на отримання інформації про незавершені розрахунки за
зовнішньоекономічним договором від суб’єкта ринку, через який
здійснювалися розрахунки за цим договором.
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Суб’єкт
ринку,
до
якого переводиться
на
обслуговування
зовнішньоекономічний договір, не пізніше третього робочого дня з дня
отримання письмового звернення клієнта-резидента зобов’язаний звернутися до
суб’єкта
ринку,
через
який
здійснювалися
розрахунки
за
зовнішньоекономічним договором, для отримання всієї наявної в нього
інформації про незавершені розрахунки резидента за цим договором (номер і
дата реєстру митних декларацій, наявна в реєстрі інформація про операцію
резидента, обсяги купленої, обміняної та перерахованої іноземної валюти за
договором тощо) за підписом уповноваженої особи суб’єкта ринку.
Обмін інформацією між суб’єктами ринку здійснюється засобами
електронної пошти Національного банку”;
2) пункт 2 розділу V доповнити після абзацу другого новим абзацом
третім такого змісту:
“пунктом 2 та абзацом першим пункту 5 розділу ІІІ цього Положення;”.
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами
четвертим, п’ятим.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї
постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови
Національного банку України Чурія О. Є.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
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