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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 
 

 

 
 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний 
банк України”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні 
операції” Правління Національного банку України постановляє: 

 
1. Затвердити Положення про транскордонне переміщення валютних 

цінностей, що додається. 
 
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 
постанови. 

 
3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про 

валюту і валютні операції”. 
 
 
 

Голова                                  Яків СМОЛІЙ 
 
 

Інд. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 січня 2019 року м. Київ № 3 

Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних 
цінностей  



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління  
Національного банку України 
02 січня 2019 року № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положення  
про транскордонне переміщення валютних цінностей  

 
 
1. Це Положення визначає порядок ввезення, пересилання на митну 

територію України, вивезення, пересилання з митної території України або 
транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними 
особами та банками готівкової валюти і банківських металів. 

 
2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 
 
1) готівкова валюта ‒ це готівкова валюта України і готівкова іноземна 

валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним 
платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти і монети, 
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на 
грошові знаки, які перебувають в обігу;  

 
2) повноважний представник ‒ особа, що має необхідні повноваження 

згідно із законодавством щодо здійснення конкретних дій.  
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в 

значеннях, визначених Законом України “Про валюту і валютні операції”, 
іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного 
банку України. 

 
3. Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро 

для вимог цього Положення здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, 
установленим Національним банком України (далі – Національний банк), або за 
крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних 
іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на 
день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівкової 
валюти, банківських металів.  
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4. Фізичні/юридичні особи та банки здійснюють декларування 
переміщення готівкової валюти і банківських металів у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.  

 
5. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову 

валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 
євро, без письмового декларування митному органу. 

 
6. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову 

валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в 
еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в 
повному обсязі.  

 
7. Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України 

готівкову валюту через повноважного представника без обмеження суми на 
умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі за умови, що 
таке ввезення/вивезення зумовлене господарською діяльністю.  

 
8. Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України 

банківські метали без обмеження суми на умовах письмового декларування 
митному органу в повному обсязі за умови, що таке ввезення/вивезення 
зумовлене господарською діяльністю.  

 
9. Підставою для ввезення юридичною особою в Україну/вивезення за 

межі України банківських металів є договір із контрагентом або документ, що 
його замінює.  

Підставою для ввезення юридичною особою в Україну банківських 
металів, афінаж яких здійснено з дорогоцінних металів, вивезених за межі митної 
території України, є договір із контрагентом або документ, що його замінює, та 
договір на поставку банківських металів Національному банку. 

 
10. Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України 

банківські метали через повноважного представника на умовах, визначених у 
пунктах 8 та 9 цього Положення. 

 
11. Повноважний представник декларує окремо готівкову валюту і 

банківські метали, які ввозить/вивозить в Україну/з України за дорученням 
юридичної особи, та власні кошти.  

 
12. Банки здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і 

банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із 
контрагентами або документа, що замінює ці договори. 

 
13. Юридичні особи/банки здійснюють вивезення банківських металів, 

виготовлених українськими виробниками, за наявності письмової відмови 
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Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених 
українськими виробниками), що вивозяться. 

 
14. Пересилання в Україну/з України готівкової валюти і банківських 

металів у міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з 
оголошеною їх вартістю. 

 
15. Пересилання в Україну/з України готівкової валюти і банківських 

металів у міжнародних поштових відправленнях здійснюється на умовах та в 
порядку, встановленому пунктами 5, 6, 8, 9, 12, 13 цього Положення.  

 
 
 

Директор  
Департаменту відкритих ринків                                       Сергій ПОНОМАРЕНКО  
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
Заступник Голови 
Національного банку України 
______________ Олег ЧУРІЙ 
            (підпис) 
“____” ______________ 2018 року 
                          (дата) 

 


