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Відповідно статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк 

України” та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного 

банку України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до розділу X Положення про заходи захисту та визначення 

порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 

(зі змінами), такі зміни: 

 

1) назву розділу викласти в такій редакції: 

          “X. Умови, порядок, особливості здійснення операцій за поточними, 

вкладними (депозитними) рахунками клієнтів банків”; 

 

 2) у підпункті 1 пункту 118 слова “унесення власником рахунку або його 

довіреною особою” замінити словами “унесення на рахунок”; 

 

 3) пункт 123 викласти в такій редакції: 

 “123. Розміщення коштів іноземними представництвами (уключаючи 

представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на 

території України) на вкладних (депозитних) рахунках у банках України 

здійснюється з поточних рахунків цих представництв з подальшим поверненням 

коштів і нарахованих процентів на поточні рахунки цих представництв. 

За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва 

(уключаючи представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл 

продукції на території України) можуть проводитися операції, пов’язані з 

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному 

(депозитному) рахунку, відповідно до договору застави. 

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) 

іноземного представництва (уключаючи представництво іноземного інвестора за 

угодою про розподіл продукції на території України) відповідно до умов 
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договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок 

або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).”. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова                                    Яків СМОЛІЙ 
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