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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 
 

 

 

28 березня 2019 року м. Київ № 52 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України 

 

Відповідно до статей 6, 7, 71, 15, 28, 30, 44‒46, 48, 56 Закону України                

“Про Національний банк України”, з метою реалізації вимог Закону України 

“Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Унести до Положення про здійснення операцій з валютними   

цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку 

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

 

1) у підпункті 16 пункту 4 розділу І слова “юридичних осіб” замінити 

словами “юридичних осіб-нерезидентів в Україні”; 

 

2) друге речення абзацу першого пункту 37 розділу V після слів “курсом 

банку,” доповнити словами “небанківської установи,”.   

 

2. Унести до 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) пункт 2 розділу І після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 51 

такого змісту: 

“51) іноземні представництва ‒ іноземні дипломатичні, консульські, 

торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних  

організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, 

представництва іноземних банків, юридичних осіб-нерезидентів в Україні;”; 

 

2) у розділі ІV: 

підпункт 1 пункту 44 викласти в такій редакції: 

“1) іноземну валюту, куплену в установленому порядку через банк, не 

пізніше ніж за 10 робочих днів після дня її зарахування на його поточний  

рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти (з                            
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урахуванням особливостей, передбачених пунктом 45 розділу IV цього 

Положення). Ця вимога не поширюється на випадок, передбачений у пункті 58 

розділу V цього Положення;”; 

пункт 45 викласти в такій редакції: 

“45. Клієнт-резидент, що купує іноземну валюту для виконання власних 

боргових зобов’язань перед нерезидентом за кредитним договором (договором 

позики/поворотної фінансової допомоги), має право накопичувати куплену 

іноземну валюту на поточному рахунку в банку, який обслуговує операції за 

таким договором, у розрізі платежів певного призначення, що підлягають            

сплаті на користь кредитора/позикодавця за договором [окремо за основною 

сумою, процентами, комісіями, зборами, іншим(и) платежом(ами) з  

урахуванням його (їх) призначення]: 

 

1) до чергової дати платежу певного призначення, що встановлена 

договором, без обмеження строку використання купленої іноземної валюти, 

передбаченого в підпункті 1 пункту 44 розділу IV цього Положення, протягом 

дії зазначеного договору. Під черговою датою платежу, що встановлений 

договором,  слід розуміти найближчу дату, яка визначена умовами договору                

для своєчасного виконання такого платежу; 

 

2) за умови подальшого використання цих коштів виключно з метою 

виконання власних боргових зобов’язань за договором та в установленому  

таким договором обсязі”; 

 

3) перше речення пункту 110 розділу X доповнити словами “(крім коштів, 

що надходять з власних рахунків юридичних осіб-резидентів, відкритих за 

межами України)”; 

 

4) перше речення пункту 140 розділу ХІ виключити. 

 

3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко ) після  

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови. 
 

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

опублікування. 
 

Голова                           Яків СМОЛІЙ 

 

 

Інд. 40 

 


