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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 
 
 
 

28 липня 2016 року м. Київ № 361 
 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України  

 

Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 25, 44, 45, 55, 56 Закону України 

“Про Національний банк України” та з метою вдосконалення порядку 

проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. У тексті постанови Правління Національного банку України від 

23  лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних 

операцій” (зі змінами) цифри “500 000”  замінити цифрами “1 000 000”. 

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

07  червня 2016 року № 342 “Про врегулювання ситуації на грошово-

кредитному та валютному ринках України” такі зміни: 

1) у пункті  1 цифри “90”  замінити цифрами “120”; 

 

2) у пункті 6:  

доповнити підпункт 2 після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим 

такого змісту:  

“Уповноваженим банкам дозволяється здійснювати купівлю іноземної 

валюти з перевищенням зазначеного в цьому підпункті сальдо за  умови, що 

така купівля здійснюється за рахунок коштів, отриманих від погашення 

облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю, які 

обліковувалися в балансі банку станом на 02 вересня 2014  року, а також за 

умови, що банком для приведення у відповідність до установленого значення 

ліміту загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції було здійснено 

продаж іноземної валюти у відповідному обсязі протягом двох робочих днів із 

дня набрання чинності нормою щодо зобов’язання банків включати суму 

балансової вартості цих облігацій до розрахунку загальної (довгої/короткої) 

відкритої валютної позиції.  Купівля іноземної валюти може бути здійснена 

банком протягом п’яти робочих днів, уключаючи день погашення  зазначених 

облігацій, у сумі, що не перевищує обсягу проданої іноземної валюти, але не 
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більше ніж сума балансової вартості облігацій,  включена до розрахунку 

загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції”. 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – тринадцятий уважати відповідно 

абзацами десятим – чотирнадцятим; 

підпункт 14 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом 

дванадцятим такого змісту: 

“на рахунках клієнта – державного підприємства як грошове забезпечення 

конкурсних торгів/тендерів”. 

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – дев’ятнадцятий уважати відповідно 

абзацами тринадцятим – двадцятим. 

 

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам 

України – до відома їх клієнтів. 

 

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

опублікування. Пункт 2 цієї постанови  діє до 14 вересня 2016 року включно. 

 

 

 

 

Голова          В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 40 

 


