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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Внутрішні Правила про надання послуг з обміну валют в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
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«ЄВРОПОШТА» (далі – Правила) розроблені відповідно до: 

Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території 

України та змін до деяких нормативно-правових актів НБУ, затвердженою постановою Правління 

Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502 (далі - Постанова № 502) (із змінами і 

доповненнями); 

Інструкції про проведення касових операцій банками в України, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174 (із змінами і доповненнями); 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» від 19.02.93 р. № 15-93с; 

Закону України «Про Національний банк України»; 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» (із змінами і доповненнями); 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII ) (із змінами і доповненнями). 

Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що 

застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти затверджений наказом  

Міністерства фінансів України 14.06.2016 № 547 (із змінами і доповненнями). 

Відділення Фінансової установи мають право здійснювати валютно-обмінні операції згідно з 

Положенням ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  про відділення, в якому зазначений 

перелік операцій, дозвіл на проведення яких ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»  (як 

небанківська фінансова установа, яка внесена до державного реєстру фінансових установа і має 

Генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій). 

Терміни, що застосовуються в даному Положенні, мають таке значення: 

валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній 
валюті; 

валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є 

законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються 

з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; 

відділення Фінансової установи - структурна одиниця відокремленого підрозділу Фінансової 
установи, яка здійснює валютно-обмінні операції на підставі цих Правил та Положення про 
відділення; 

ідентифікаційний (реєстраційний) номер - довідка, видана Державною податковою службою 

України, про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних - осіб платників податків/ присвоєння 

реєстраційного номеру картки платників податків; 

ідентифікація - встановлення необхідної інформації про особу на підставі відповідних документів, 

що посвідчують її, та фіксація такої інформації у письмовому вигляді за формою, встановленою 

нормативними документами фінансової установи; 

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є 

законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу 

або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; 

касир - штатний працівник Фінансової установи, основним місцем роботи якого згідно з трудовим 
договором, є Фінансова установа; 

касові документи - документи (касові ордери, реєстри купленої та проданої іноземної валюти, звітні 

довідки, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до 

законодавства України оформляються касові операції, а також відповідні журнали встановленої 

форми для реєстрації цих документів та книги обліку; 

 
клієнт - фізична особа (резидент, нерезидент), яка користується послугами фінансової установи; 

операційний день - частина робочого дня Фінансової установи, регламентована внутрішнім 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16/paran8#n8
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режимом роботи (всі операції, здійснені протягом цієї частини дня, відображаються в 

балансі за цей день); 

операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній 

або іншій  валюті в разі відмови клієнта від здійснення операції; 

програмне забезпечення (програма) - програмне забезпечення, що використовується для 
здійснення  валютно-обмінних операцій відділеннями Фінансової установи; 

наказ - Наказ про перелік відповідальних працівників,які мають право здійснювати 

валютно-обмінні операції; 

нерезиденти - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без 
громадянства, які  мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, 
що тимчасово перебувають на  території України. 

резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, 

що тимчасово перебувають кордоном; 

реєстратор розрахункових операцій (РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, 

в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових 

операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з 

приймання готівки для подальшого переказу. 

Фінансова установа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА». 

Ці Правила є нормативним документом, обов’язковим для виконання всіма 

структурними підрозділами Фінансової установи, які задіяні в процесі валютно-обмінних 
операцій. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 

2.1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З 
ГОТІВКОВОЮ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТНОЮ. 

Фінансова установа під час здійснення валютно-обмінних операцій має забезпечувати: 

документальне оформлення проведених валютно-обмінних операцій; своєчасне відображення 

валютно-обмінних операцій у бухгалтерському обліку; належний внутрішній контроль за валютно-

обмінними операціями; створення безпечних умов для роботи з готівкою та її зберігання. 

Фінансова установа зобов’язана забезпечити наявність програмних комплексів, 

функціональні можливості яких забезпечують здійснення контролю за обсягами проведення валютно-

обмінних операцій у межах фінансової установи. 

У Внутрішніх правилах розглядаються наступні валютно-обмінні операції з іноземною 

валютною ( валютно-обмінні операції): 

- купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за 

національну валюту; 

-  продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову 

національну валюту; 

- зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкової 

національної валюти на іноземну валюту. 

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснють 

відділення Фінансової установи. 

Приміщення каси фінансової установи, її відділень мають відповідати вимогам 

нормативам  правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень 

банків України.  

 Робоче місце касира відділення фінансової установи має бути обладнане таким чином, 

щоб він  міг спостерігати за перерахуванням готівки кліентом. 

Відділення фінансової установи зобов’язане мати витяг з наказу фінансової установи про 

відкриття відокремленого підрозділу (операційної каси), засвідчений підписом керівника та 
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відбитком печатки фінансової установи, із зазначенням переліку валютно-обмінних операцій, 

ініціалів, прізвищ, касових працівників, допущених до здійснення таких операцій. 

Касир відділення Фінансової установи на робочому місці повинен мати документ, що 

посвідчує його особу (службове посвідчення). 

Фінансова установа з метою організації безперебійної роботи кас відокремлених підрозділів 

має право самостійно встановлювати для них розмір авансу в готівковій іноземній та національній  

валюті до початку робочого дня, включаючи вихідні і святкові дні, забезпечують їх коштами 

відповідно до встановлених обсягів та бланками довідок-certificate  за формою № 377. 

Фінансова установа зобов’язана встановити максимальну суму залишків іноземної та 

національної валюти у касах пункту обміну валюти, фінансової установи в неробочий час в обсязі, 

що має забезпечити їх роботу протягом робочого дня. Залишки валютних цінностей можуть 

перевищувати встановлену максимальну суму у вихідні й святкові дні. 

Залишки валютних цінностей, що перевищують встановлену максимальну суму в робочий 

день, підлягають інкасації в цей день, а у вихідні й святкові дні - не пізніше наступного робочого дня 

фінансової установи. 

Фінансовій установі забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії 

банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної 

держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. 

Фінансова установа зобов’язана приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними 

ознаками зношення. 

Фінансова установа має право здійснювати валютно-обмінні операції з монетами за рішенням 

Фінансової установи. 

Касир відділення фінансової установи має зберігати наявні цінності в сейфі. 

Касир відділення фінансової установи зобов’язаний перевіряти ознаки платіжності та 

справжності банкнот іноземної валюти з використанням обладнання (лічильників, детекторів, 

оптичних приладів тощо) для роботи з готівкою, що забезпечує контроль ультрафіолетового, 

інфрачервоного, магнітного захисту, а також візуальний контроль проти світла, у відбитому світлі та 

із збільшенням не менше ніж у 10 разів. 

У касі відділення фінансової установи, в доступному для огляду клієнтами місці (на стенді або 

в іншому оформленні, крім меню платіжного пристрою) розміщується така інформація: 

копія наказу (розпорядження) по фінансовій установі про встановлення курсів купівлі та 

продажу іноземних валют, засвідчена відбитком печатки фінансової установи; 

перелік операцій, які здійснює каса фінансової установи, повідомлення про обов’язковість 

здійснення касиром операцій сторно в разі звернення клієнта з відмовою від валютно-обмінної 

операції протягом 15 хвилин після проведення такої операції; 

витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з 

конвертації готівкової іноземної валюти касою фінансової установи, що засвідчується підписом 

керівника фінансової установи та відбитком печатки фінансової установи; 

повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються 

банками, фінансовими установами, пунктами обміну валюти; 

повідомлення про оформлення фінансовою установою довідки- certificate  за формою № 377 за 

згодою фізичної особи-нерезидента та можливість здійснення зворотного обміну невикористаних 

коштів у  національній валюті лише за умови наявності цієї довідки; 

повідомлення про те, що дані про особу, отримані в процесі обслуговування клієнтів під час 

здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх 

зберігання, передбаченим главою 10 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. 

Інформація, зазначена в абзацах третьому, шостому та сьомому цього пункту, має бути 

розміщена українською та англійською мовами. 

 
2.2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ КУРСІВ КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУ ГОТІВКОВИХ 
ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ ЗА ГРИВНІ. 

         Директор Фінансової установи або уповноважена ним особа до початку робочого дня 

встановлює курс купівлі та продажу іноземних валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) 

Фінансової установи. 

         У наказі (розпорядженні) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют має бути 

зазначено дата, час (година, хвилина), з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та 

продажу іноземних валют за гривні.   

Фінансова установа  має право змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют 

протягом операційного (робочого) дня з обов’язковим оформленям кожного зміненого значення 
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відповідним наказом (розпорядженням), у якому зазначається час (година, хвилина) зміни курсів. 

Відділення фінансової установи здійснюють операції з купівлі та продажу іноземних валют за 

національну валюту лише за курсами, установленими в наказі (розпорядженні) фінансової установи, 

що діють під час проведеня цих операцій.  

У відділеннях фінансової установи розташованих за різними адресами (місцезнаходженням), в 

один і той самий робочий день можу  бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу 

іноземних валют.     

 

До початку операційного часу (і при кожній зміні курсу валют) начальник відділення 

(відповідальна особа) або касир: 

- отримує засобами програмного забезпечення скан-копію Наказу на встановлення 

комерційних курсів купівлі-продажу валюти; 

- роздруковує зазначений Наказ та розміщує засвідчений підписом начальника і скріплений 

печаткою відділення в приміщенні відділення в доступному для огляду Клієнтами місці. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений на останній робочий день тижня або 

на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних чи святкових днів. В останній робочий 

день тижня або на передсвятковий день встановлюються комерційні курси купівлі-продажу валюти, 

які діють протягом наступних вихідних чи святкових днів. 

 

2.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ КВИТАНЦІЙ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНО-

ОБМІННОЇ ОПЕРАЦІЇ І ДОВІДОК-CERTIFICATE  ЗА ФОРМОЮ № 377. 

2.3.1. Купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за 
готівкові національну валютуі. 

При зверненні Клієнта (резидента, нерезидента) з метою продажу іноземної валюти за 

готівкову національну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, касир здійснює 

операцію без пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у 

квитанціях про здійснення валютно- обмінної операції прізвища, імені, по батькові зі слів клієнта. 

Касир приймає у Клієнта суму грошових коштів в іноземній валюті, перераховує та перевіряє їх 

на справжність. , 

У програмному забезпеченні («Вікно касира» - «Купівля») касир заповнює всі необхідні поля та 

натискає «Обміняти». 

 Касир роздруковує касовий документ - два примірника квитанції про здійснення валютно-

обмінної операції (додаток 1) та передає на підпис Клієнту. 

Касир підписує квитанції та завіряє відбитком штампу. 

Перший примірник квитанції про здійснення валютно-обмінної операції видається Клієнту 

разом з готівковими коштами, другий примірник - підшивається в касові документи дня. 

При проведенні операції на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, здійснюється 

обов’язково ідентифікація фізичної особи. Касир передає Клієнту на заповнення Опитувальник 

клієнта, робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує 

особу та копію документа, що містить ідентифікаційний (реєстраційний) номер, або копію сторінки в 

паспорті, що містить відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером 

паспорта. 

Якщо в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу, немає інформації (даних) стосовно 

місця проживання або місця перебування фізичної особи (місця тимчасового перебування фізичної 

особи-нерезидента в Україні), то касир має витребувати інший документ, який підтверджує місце 

проживання або місце перебування .фізичної особи (місце тимчасового перебування фізичної особи- 

нерезидента в Україні). 

Копії документів, зазначених у цьому абзаці, засвідчуються підписами касира та фізичної 

особи, яка здійснює таку операцію. 

Весь пакет документів, отриманий від клієнта, в тому числі заповнений Опитувальник, касир 

передає начальнику відділення з метою надання дозволу на проведення готівкової фінансової 

операції на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній 

валюті. 

Начальник відділення здійснює перевірку повноти та наданих документів, формування 

юридичної справи, відповідність інформації, що міститься в документах, тій інформації, що зазначена 

у анкеті клієнта, висновки за розрахунками фінансового стану та рівня ризику клієнта. За 

результатами перевірки приймає рішення щодо можливості/неможливості проведення готівкової 

фінансової операції. 
2.3.2. Продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за 
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національну валюту. 
При зверненні Клієнта (резидента, нерезидента) з метою купівлі іноземної валюти, касир 

приймає у Клієнта документ, що посвідчує його особу, визначає резидентність. У випадку, якщо 

Клієнт являється резидентом, касир здійснює операцію із зазначенням у квитанціях про здійснення 

валютно-обмінної операції прізвища, імені, по батькові. 

Касир здійснює копіювання документа, що посвідчує особу. Касир зобов’язаний забезпечити 

зберігання копій сторінок документа, що посвідчують особу та підтверджує її резидентність, які 

містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії 

засвідчуються відбитком штампа касира. Відбиток штампа обов’язково має містити реквізит «дата» 

та проставлятися таким чином, щоб його частина розміщувалась на фотографії. 

Заборонено здійснювати продаж готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний 

(робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, відповідно Постанови НБУ № 

140. 

Касир перевіряє готівкові кошти на платоспроможніть. 

У програмному забезпеченні («Вікно касира» - «Продаж») касир заповнює всі необхідні поля та 

натискає «Обміняти». 
Касир роздруковує касовий документ - два примірника квитанції про здійснення валютно-

обмінної операції та передає на підпис Клієнту. 
Касир підписує квитанції та завіряє відбитком штампу. 
Перший примірник квитанції про здійснення валютно-обмінної операції видається Клієнту 

разом з готівковими коштами, другий примірник - підшивається в касові документи дня разом із 
засвідченою копією документа, що посвідчує особу Клієнта. 

У випадку, якщо Клієнт являється нерезидентом, касир повідомляє що при продажі іноземної 
валюти потрібна наявність довідки форми № 377 для здійснення зворотнього обміну валюти. 

Фінансова установа 'під час купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти 
разом із квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції зобов’язані видати ДОВІДКУ -certificate 
за формою № 377 (додаток 2). За згодою клієнта ця операція може бути здійснена без оформлення 
довідки-certificate за формою № 377. Здійснення валютно-обмінної операції без оформлення довідки-
certificate за формою № 377 не дає підстав для зворотного обміну. 

Зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на 
готівкову іноземну валюту здійснюється на підставі першого примірника довідки-certificate за 
формою № 377 лише на ту іноземну валюту і в межах тієї суми, що зазначені в довідці. 

Перший примірник цієї довідки залишається в касі фінансової установи, у якої здійснено 
зворотний обмін. 

Касир здійсшоє копіювання документа, що посвідчує особу. Касир зобов’язаний забезпечити 
зберігання копій сторінок документа, що посвідчують особу та підтверджує її резидентність, які 
містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії 
засвідчуються відбитком штампа касира. Відбиток штампа обов’язково має містити реквізит «дата» 
та проставлятися таким чином, щоб його частина розміщувалась на фотографії. 

У довідці-certificate за формою № 377 та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції 
всі реквізити мають бути заповнені, виправлення в заповненому тексті не дозволяються. 

2.3.3. Процес анулювання (сторно) валютно-обмінної операції 

При зверненні Клієнта з метою анулювання (сторно) валютно-обмінної операції протягом  15 
хвилин після її здійснення, Касир приймає від Клієнта документ, що посвідчує його особу, та 
квитанцію про здійснення валютно- обмінної операції (довідку форми № 377-для нерезидента). 

Касир пересвідчується в особі Клієнта (що саме цей Клієнт не більше 15 хвилин тому здійснив 
валютно- обмінну операцію, яку Клієнт вимагає сторнувати). 

Касир приймає від Клієнта грошові кошти, які було видано Клієнту при здійснення валютно-

обмінної операції. 
Касир перераховує та перевіряє грошові кошти на справжність. 
Касир у програмному забезпеченні знаходить відповідну операцію (проводку) і натискає на 

кнопку «Сторнувати» в контекстному меню. 
Касир проставляє на всіх примірниках квитанції про здійснення валютно-обмінної операції 

(довідки форми № 377) відмітку про анулювання операції, а саме: «Анулювання операції». Касир 
через все поле двох примірників пише латинську літеру «Z», засвідчує підписом та відбитком 
штампу. 

Касир повертає Клієнту кошти, згідно анульованої квитанції про здійснення валютно-обмінної 
операції (довідки форми № 377). Квитанція про здійснення первісної операції залишається у касира 
та підшивається в касові документи дня. 



7 

3. ПОРЯДОК ПІДКРІПЛЕННЯ ГОТІВКОВОЮ ІНОЗЕМНОЮ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ  
ВАЛЮТНОЮ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ. 

3.2. Фінансова установа до початку роботи відділення підкріплює касу відділення 
готівковою національною та іноземною валютною  відповідно до встановленого розміру 
авансу. 

3.3.  Перевезення готівкової та іноземної валюти здійснюється уповноваженими 
особами Фінансової установи у відповідності до умов договору, укладеного з підрозділами 
ДСО при МВС України. 
3.4. Фінансова установа видає готівку уповноваженій особі відділення (касиру або 

начальнику відділення) за прибутково-видатковим касовим ордером (додаток 9 до Інструкції про 
ведення касових операцій банками в Україні). 

3.5. Сума отриманої готівки, дата отримання, прізвище уповноваженої особи, яка отримала 
готівку, її підпис вносяться уповноваженою особою відділення в Книгу обліку прийнятних і виданих 
грошей (цінностей), яка зберігається на відділенні. 

4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ. 
 
1. Купівля інвалюти 

д-т 302  
к-т 334 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ за курсом 
НБУ 

 
2. Виплачена гривня за куплену інвалюту д-т 333 

субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“  
к-т 301 

3. Дохід від купівлі інвалюти- різниця (від’ємна) 
між сумою, виплаченою в гривні за куплену 
валюту та сумою в гривні, визначеної за 
курсом НБУ на дату здійснення операції 

д-т 333 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 
к-т 711 ’’Дохід від купівлі-продажу іноземної 
валюти“ 
субконто-”Дохід від купівлі інвалюти“ 4. Витрати на КУПІВЛЮ інвалюти- різниця 

(позитивна) між сумою, виплаченою в гривні 
за куплену валюту та сумою в гривні , 
визначеної за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

д-т 942 
’’Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти“ 
субконто-”Витрати на купівлю інвалюти“ к-т 
333 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 

 
5. 

Продаж інвалюти д-т 333 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 
 к-т 302 
за курсом НБУ 

6. 
Отримана гривня за продану валюту 

 

д-т 301 
 к-т 333 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 
 д-т 301 к-т 651/6 збір в ПФ з продажу валюти 

7. 
Дохід від продажу інвалюти- 
різниця (позитивна) між сумою гривень, 
отриманої від продажу інвалюти та сумою в 
гривні, визначеної за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

д-т 333  
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 
к-т 711 ’’Дохід від купівлі-продажу іноземної 
валюти“  
 субконто 

 
8. Витрати від продажу інвалюти-  

різниця (від’ємна) між сумою гривень, 
отриманої від продажу інвалюти та сумою в 
гривні, визначеної за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

д-т 942 
’’Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти“ 
субконто-”Витрати від продажу інвалюти“ к-т 
333 
субконто ’’Купівля-продаж інвалюти“ 

9.- Переоцінка залишку інвалюти (курсові 
різниці) на дату здійснення операції купівлі 
або продажу інвалюти і на кінець місяца 

 

 - позитивні д-т 302 к-т 714 
 - від’ємні д-т 945 к-т 302 

 

5. ПЕРЕЛІК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ 
ВАЛЮТНО-ОБМІНЬ ОПЕРАЦІЇ. 
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Відповідальні працівники, які мають право здійснювати валютно- 
обмінні операції:  

- начальник відділення;  
- касир відділення. 
Перелік ініціалів, прізвищ касових працівників, допущених до здійснення валютно-обмінних 

операцій, затверджується Наказом Фінансової установи. 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ВАЛЮТНИХ ТА ІНШИХ ЦІННОСТЕЙ  МІЖ КАСИРАМИ 

6.1. У разі потреби (передачі зміни, хвороби касира та з інших поважних причин) касир 
відділення Фінансової установи передає іншому касиру, який має право працювати в цьому 
відділенні, валютні цінності, бланки суворої звітності та штамп (печатку) відділення за відповідним 
актом (Додаток 3). Цей акт разом з іншими звітними документами в кінці робочого дня передається 
старшому касиру або уповноваженому працівникові Фінансової установи: 

6.2. Касири зобов'язані оформляти передачу готівкових коштів між собою при передачі зміни 
Актами передачі валютних та інших цінностей (Додаток 3). 

6.3. Якщо касир відділення Фінансової установи за будь-яких обставин фізично не може 
передати іншому касиру або інкасатору валютні цінності та інші цінності, то у відділенні за наказом 
керівника Фінансової установи терміново проводиться ревізія валютних та інших цінностей з 
обов'язковим їх передаванням старшому касиру або уповноваженому працівнику Фінансової 
установи особами, які здійснили ревізію, на підставі відповідного акта. 

6.4. Забороняється доручати виконання службових обов'язків касира відділення Фінансової 
установи особам, на яких не покладено такі обов’язки наказом керівника Фінансової установи. 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ  ОПЕРАЦІЙ  ЗА ДЕНЬ 

7.1. Операції відділень Фінансової установи з отримання авансу, підкріплень готівкою та 

здачі готівки уповноваженому працівнику Фінансової установи здійснюється з оформленням 

прибутково-видаткових касових ордерів та реєстрацією валютно-обмінної операції через РРО, яка 

проводиться одночасно з прийняттям та видачею клієнту коштів. Перший примірник розрахункового 

документа РРО  на повну суму операції, повинен видаватися клієнту не пізніше завершення операції, 

другий примірник розрахункового документа РРО, що підтверджує здійснення операції, зберігається 

протягом робочої зміни. 
7.2. Касовий ордер виписується окремо на кожну валюту. 
7.3. У прибутково-видаткових касових ордерах на видачу готівки касирам відділень 

Фінансової установи в графі „Отримувач/платник” зазначаються Прізвище, ім'я, по батькові касира. 
7.4. Виправлення у касових ордерах забороняється. Усі обов'язкові реквізити у касових 

ордерах мають бути заповнені. 
7.5. У прибутково-видаткових касових ордерах, які оформляються в гривнях у сумі 

цифрами гривні від копійок відділяються ", ", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума 
виражена в цілих гривнях, то зазначається " 00 " копійок. У разі зазначення суми словами, якщо сума 
складається лише з копійок, то обов'язково є написання "Нуль" гривень. Назва грошової одиниці 
зазначається як повністю, так і в скороченій формі. 

7.6. У разі відмови клієнта від проведеної валютно-обмінної операції, реєстрації через РРО 

помилкової суми за валютно-обмінною операцією або технічного збою під час друкування 

розрахункового документа така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції 

"сторно". 

7.7. Наприкінці кожної робочої зміни касир виконує  Z-звіт та зберігає надрукований Z-

звіт в журналі використання РРО; 
7.8. По закінченню операційного дня касир відділення Фінансової установи складає 

"Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей" (Додаток 4), яка разом з касовими 
документами передається уповноваженій особі Фінансової компанії. 

7.9. Усі документи за операційний день по валютно-обмінним операціям прошиваються не 
більше ніж за 10 операційних днів (за останню декаду місяця дозволяється прошивати за 11 
календарних днів) та передаються до Фінансової установи не рідше ніж один раз на 6 календарних 
місяців. При незначній кількості документів дозволяється прошивати документи за повний 
календарний місяць. 

 

8. ОПИС ЗАВДАНЬ. ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ  КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ 
ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 
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8.1. При здійсненні валютно-обмінних операцій підрозділи Фінансової установи виконують 
наступні завдання: 

а) відділення Фінансової установи безпосередньо здійснюють валютно-обмінні операції 
відповідно до вимог цього Положення; формують та передають до Фінансової установи касові 
документи (документи дня). 

б) відділ бухгалтерського обліку  забезпечує ведення бухгалтерського обліку валютно-обмінних 
операцій відповідно до цього Положення; забезпечує формування та своєчасне подання звітності до 
Національного банку України, інших державних органів щодо проведення валютно-обмінних 
операцій; встановлює ліміти кас відділень; 

в) начальник відділу  готівко-грошового відділу/відділу касових операцій забезпечує касирів 
відділень Фінансової установи методичними рекомендаціями щодо проведення валютно-обмінних 
операцій; забезпечує формування та зберігання архіву касових документів; здійснює перевірки 
правильності ведення касових операцій та дотримання касової дисципліни; здійснює підкріплення 
готівкою відділень Фінансової установи. 

г) служба внутрішнього аудиту - забезпечує контроль за дотриманням чинного законодавства під 
час проведення валютно-обмінних операцій відділеннями Фінансової установи шляхом проведення 
планових та позапланових перевірок. 

д) служба внутрішнього моніторингу або відповідальний працівник за здійснення фінансового 
моніторингу  забезпечує проведення фінансового моніторингу валютно-обмінних операцій. 

е) відділ кадрів або працівник відповідальний  за роботу з кадрами забезпечує кадровий облік 
працівників Фінансової установи, пов’язаних з проведенням валютно-обмінних операцій. 

є) юридичний відділ/відповідальний працівник - забезпечує реєстрацію відділень Фінансової 
установи у Національному банку України та  Нацкомфінпослуг, інших державних органах (за 
необхідністю); розробляє та вносить зміни до внутрішніх  документів фінансової установи, 
пов’язаних з проведенням валютно-обмінних операцій. 

і) дирекція Фінансової установи здійснює загальний контроль за проведенням валютно-обмінних 
операцій відділеннями Фінансової установи; приймає рішення про відкриття, зміну 
місцезнаходження, призупинення та припинення діяльності відділень Фінансової установи. 

7.2 Інші підрозділи Фінансової установи виконують окремі завдання, пов’язані з проведенням 
валютно- обмінних операцій, в межах їх компетенції та на підставі внутрішніх положень Фінансової 
установи про відповідні підрозділи. 

 
9. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ФІНАНСОВОЇ 

УСТАНОВИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ. 

При проведенні операції на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень другий пакет з 
копіями відповідних сторінок документу, що посвідчує особу, та копія документу, виданого органом 
доходів і зборів про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків або копія 
сторінки паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про 
відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо фізична 
особа є резидентом), разом з Опитувальником, передається начальником відділення на зберігання в 
окремій теці в відділ Фінансового моніторингу Фінансової установи. 

10. ПОРЯДОК ДОСТУПУ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО 
ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДІЙСНЕНЯМ ВАЛЮТНО-
ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 

У касі відділення фінансової установи, в доступному для огляду клієнтами місці (на стенді 
або в іншому оформленні, крім меню платіжного пристрою) розміщується така інформація: 

копія наказу (розпорядження) по фінансовій установі про встановлення курсів купівлі та 
продажу іноземних валют, засвідчена відбитком фінансової установи; 

перелік операцій, які здійснює каса відділення фінансової установи, повідомлення про 
обов’язковість здійснення касиром операцій сторно в разі звернення клієнта з відмовою від валютно-
обмінної операції не пізніше ніж за 15 хвилин після проведення такої операції (українською та 
англійською мовами); 

витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з 
конвертації готівкової іноземної валюти касою банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, 
що засвідчується підписом керівника фінансової установи та відбитком печатки фінансової установи; 

повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які 
приймаються банками, фінансовими установами, пунктами обміну валюти; 

повідомлення про оформлення фінансовою установою довідки-сеrtificate за формою № 377 за 
згодою фізичної особи-нерезидента та можливість здійснення зворотного обміну невикористаних 
коштів у гривнях лише за умови наявності цієї довідки (українською та англійською мовами); 

повідомлення про те, що дані про особу, отримані в процесі обслуговування клієнтів під час 
здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх 
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зберігання, цередбаченим главою 10 Закону України “Про банки і банківську діяльність” 
(українською та англійською мовами). 

порядок сплати податків і зборів за рахунок клієнта-фізичної особи в результаті операції 
обміну валют; механізм захисту прав споживачів фінансових послуг та реквізити (адресу, номер 
телефону тощо) органів НБУ з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Зазначена інформація може додатково розміщуватися на електронних носіях і відповідати 
змісту рішень, прийнятих та оформлених на паперових носіях. 

 
11. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ. ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ 

ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Касові документи (документи дня) після складання касиром звіту та оброблення цього звіту 
комплектуються в хронологічному порядку, переплітаються в окремі папки або прошиваються та 
зберігаються відповідно до законодавства України в приміщенні з обмеженим доступом та 
належними умовами зберігання відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо 
їх зберігання. 

До касових документів (документів дня) належать: квитанції про здійснення валютно-
обмінних операцій, касові журнали, реєстри купленої та проданої іноземної валюти, копії сторінок 
(сторінки) відповідного документа, на підставі якого з’ясовано інформацію про клієнта, довідки-
certificate за формою № 377, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти,  інші 
документи, передбачені чинним законодавством України та цим Положенням. 

Касові документи (документи дня) зберігаються не менше 5 років від дня проведення 
операції. 

 
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ  ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Оперативний контроль за проведенням валютно-обмінних операцій у відповідності до норм 

цього Положення та вимог чинного законодавства України, здійснює начальник відділення 

(відповідальна особа). 

Всі проводки, згідно з вимогами цього Положення, підписуються виконавцем, який несе 

відповідальність за достовірність даних по проведених бухгалтерських проводках. 

В кінці дня начальник відділення (відповідальна особа) звіряє обороти прибуткового та 

видаткового касового журналу з даними зведеної касової долідки, наданої касовим працівником. 

Відповідальність за неухильне виконання внутрішніх наказів і розпоряджень, а також 

своєчасне ознайомлення з роз’ясненнями Головного офісу Фінансової установи лежить на 

начальниках відділень (відповідальних особах) та касирах. 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯКИХ 

НАЛЕЖИТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ДОГОВОРІВ 

Посадові особи Фінансової установи, до посадових обов'язків яких належить безпосередня 

робота з Клієнтами по наданню їм фінансових послуг зобов'язані: виконувати свої посадові обов'язки 

на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх регламентуючих документів Фінансової 

установи; керуватись у своїй роботі чинним законодавством України; надавати органам контролю 

Товариства документи, необхідні для контролю відповідності здійснення ними своїх посадових 

обов'язків. 

Посадові особи, до посадових обов'язків яких належить безпосередня робота з клієнтами по 

наданню фінансових послуг несуть відповідальність за вчинювані ними дії в порядку та в межах, 

передбачених чинним законодавством України, та Статутом Фінансової установи. 
 

 

 

 


