Обмін української готівкової гривні на євро для переселенців з України
ДЛЯ ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАТИСНІТЬ ТУТ
19 квітня 2022 року Рада Європейського Союзу випустила Рекомендацію, в якій закликає
країни-члени запровадити національні схеми, що дозволять переміщеним з України особам
здійснювати обмін готівкової гривні. У Рекомендації зазначено певні умови, яких ці схеми
повинні дотримуватись (включаючи бенефіціарів та встановлений ліміт українських банкнот,
які можна обміняти) для забезпечення обміну за однакових умов у всіх державах-членах.
Для виконання цієї Рекомендації відповідно до Декрет-закону № 50 від 17 травня 2022 року
(ст.47) затверджено схему обміну цих банкнот в Італії, а 6 червня підписано оперативну угоду
з Національним банком України, що є необхідною для початку передбаченої схемою обмінної
діяльності.
Обмінні операції можуть здійснюватися, починаючи з 21 червня 2022 року, цей механізм є
чинним протягом шести місяців (з можливістю поновлення) до 21 грудня 2022 року, якщо до
цього терміну не буде досягнуто ліміту українських банкнот, погодженого з Національним
банком України. Про це буде завчасно повідомлено на цьому вебсайті.
Нижче наведено основні аспекти схеми, які можуть бути корисними для потенційних
бенефіціарів.

Хто може обміняти українську готівкову гривню
Обмін готівкової гривні можуть здійснювати переміщені особи, які мають посвідку на
проживання з метою тимчасового захисту, видану квестурою відповідно до ст. 2 Указу Голови
Ради Міністрів від 28 березня 2022 року. На обмін мають право громадяни України, які
мешкали в Україні станом до 24 лютого 2022 року, та члени їх сімей (дружина чи чоловік,
неповнолітні діти, інші родичі на утриманні, що належать до однієї родини). Інші категорії
уповноважених осіб зазначено у ст. 1 Указу Голови Ради Міністрів від 28 березня 2022 року.
У випадку переміщених неповнолітніх без супроводу дорослих запит про обмін українських
банкнот може бути подано через законного опікуна, призначеного Судом у справах
неповнолітніх відповідно до Закону № 47 від 7 квітня 2017 року.
На конвертацію українських банкнот також мають право переміщені особи, які отримали
визнання міжнародного захисту відповідно до Законодавчого декрету № 25 від 28 січня 2008
року та статті 3 вищезгаданого Указу Голови Ради Міністрів від 28 березня 2022 року.

Обмінний курс, що застосовується до транзакції
Обмінний курс визначається Національним банком України та повідомляється Банку Італії.
Обмінний курс може змінюватися щотижня; будь-які зміни будуть опубліковані на цій
сторінці із зазначенням дати набуття чинності. З 5 грудня 2022 року і до подальших
повідомлень встановлений курс становить 42.35 гривні за 1 євро.
Історичні дані про обмінний курс наведені тут.

Документи, необхідні для здійснення обміну, максимальна
сума, яку можна обміняти та інші умови обміну
Здійснити обмін може особа, яка має право на дозвіл на тимчасове перебування та захист, або
особа, яка отримала визнання міжнародного захисту, про що зазначено у попередньому розділі
«Хто може обміняти українську готівкову гривню». Для ідентифікації особи необхідно мати
при собі дійсний паспорт або, у разі його відсутності, свідоцтво, що посвідчує особу, видане
консульством. У разі неповнолітніх без супроводу окрім паспорта (чи посвідчення особи)
неповнолітнього необхідно також пред’явити документ, що посвідчує особу опікуна та
документ, що засвідчує про його призначення. Для неповнолітніх у супроводі батьків також
знадобиться документ, що посвідчує особу одного з батьків (паспорт або посвідчення особи,
видане консульством).
Витрат на проведення операцій не передбачено, відкривати поточний рахунок також не
потрібно.
Максимальна сума, яку може обміняти кожна уповноважена особа, становить 10 000 гривень,
як того вимагає Рекомендація Ради ЄС та угода, укладена з Національним банком України;
обмін також можна здійснити кількома операціями та в різних пунктах обміну в межах
установленого ліміту. Перевірка відповідності цьому ліміту буде здійснюватися
безпосередньо оператором відділення, до якого надходить запит про обмін, надавати
документацію щодо попередніх операцій не потрібно.
Мінімальний номінал українських банкнот, який прийматимуть до обміну, становить 100
гривень.

Пошкоджені банкноти
Дозволено обмінювати лише ті банкноти, які є непошкодженими або мають пошкодження
внаслідок нормального зносу. Недозволені до обміну банкноти повертатимуться пред’явнику.
Потерті банкноти та банкноти з незначними пошкодженнями обміну підлягають.
Банкноти із значними пошкодженнями не підлягатимуть обміну, такі, наприклад, як:
- значно пошкоджені банкноти;
- банкноти, які складаються з фрагментів, що належать до різних купюр;
- банкноти, що складаються з трьох і більше частин, навіть якщо вони належать до однієї
купюри;
- з брудом, плямами, написами, штампами, що займають площу, що дорівнює або перевищує
400 мм2;
- банкноти, залиті чорнилом системою запобігання використання пограбованих коштів;
- без одного або декількох елементів захисту;
- з отворами або перфораторами (порівняння https://bank.gov.ua/ua/news/all/pid-chas-rozrahunkivgromadyanam-krasche-vidmovlyatisya-vid-banknot-z-otvorami-ta-inshimi-poshkodjennyami i
https://youtu.be/6a6vMKWQjFE
https://youtu.be/fEcAel2ZBnU

Банкноти з підозрою про підроблення
Якщо серед банкнот, наданих для обміну, будуть виявлені екземпляри, підозрювані у
фальсифікації, вони обов’язково будуть вилучені для передачі компетентним органам після

видачі квитанції, як того вимагає первинне законодавство у цій галузі (Королівський указ №
1518 від 20/6 /1935 р., який визнає Женевську міжнародну конвенцію про боротьбу з
підробкою грошей та статті 455 і 694 Кримінального кодексу). Якщо згодом банкноти будуть
визнані справжніми, пред’явнику буде виплачено грошовий еквівалент; якщо вони будуть
визнані підробленими, то пред’явника буде про це поінформовано належним чином.

Де можна здійснювати обмін готівкової гривні
Банк Італії та кредитні установи, перелічені за наведеним нижче посиланням, що приєдналися
до національної схеми обміну відповідно до Декрет-закону №.50 від 17 травня 2022 року
(ст.47), здійснюють обмін. З оперативних причин не всі відділення вказаних банків виконують
обмінні операції: перелік відділень, які здійснюють обмін за схемою, передбаченою
вищезгаданим Законом, наведено за наступним посиланням (перелік періодично
оновлюється). Список містить адреси (які відстежуються в Google Maps) та години роботи
відділень, уповноважених для здійснення обміну української готівкової гривні.
Уповноважені відділення здійснюватимуть обмін після перевірки документів та за умови
дотримання індивідуального ліміту (див. попередній розділ «Документи, необхідні для
здійснення обміну, максимальна сума, яку можна обміняти та інші умови обміну»). Якщо ІТпроцедура, яка перевіряє відповідність індивідуальним обмеженням, тимчасово недоступна,
операцію обміну здійснити НЕ МОЖНА, доки не буде відновлено нормальну роботу системи
перевірки.

Контакти
За додатковою інформацією та роз'ясненнями пишіть на скриньку:
GCM.CambioValutaUcraina@bancaditalia.it

