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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 
 

 

 
 

О В . Про внесення зміни  до Інструкції про переміщення готівки і банківських 

металів через митний кордон України 
 

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

України”, статей 3, 11, 12, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 

1993 року  № 15-93  “Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного 

банку України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Пункт 2 глави 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів 

через митний кордон України, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 520/15211 (зі змінами), 

викласти в такій редакції: 

“2. Фізична   особа-резидент  має право ввозити в Україну  та  вивозити за 

межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови її 

письмового декларування митному органу в повному обсязі.  

Вивезення  за  межі  України  фізичними  особами-резидентами  готівки в 

сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється за наявності 

документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, 

і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі 

здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 

10 000 євро. 

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках 

фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 

календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.”. 
 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 
 

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.  
 

В. о. Голови         Я. В. Смолій 
 

Інд. 40 

Аркуші погодження додаються.  
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