
  Інформація про вилучення з готівкового обігу 

монет номіналом 25 копійок та банкнот усіх 

номіналів зразків до 2003 року всіх років випуску 

Шановні клієнти! 
 

 Повідомляємо, що згідно з вимогами Постанов правління Національного 

банку України: 
✓ № 117 від 12.08.2020 «Про вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок»; 

✓ № 116 від 06.08.2020 «Про завершення процесу вилучення з обігу банкнот усіх номіналів зразків 

до 2003 року всіх років випуску». 

 

з 01 жовтня 2020 року перестають бути засобом платежу 

та не приймаються під час здійснення розрахунків готівкою: 
• монети номіналами 25 копійок; 

• банкноти усіх номіналів зразків до 2003 року всіх років випуску; 

Додатково повідомляємо, що: 

✓ до 30 вересня 2021 року Банкам України надано право здійснювати обмін фізичним 

особам монет номіналом 25 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що 

перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за 

проведення такого обміну (згідно з частиною 2 пункту 4 Постанови НБУ №117); 

✓ до 30 вересня 2021 року Банкам України надано право здійснювати обмін фізичним 

особам банкнот зразків до 2003 року на банкноти і монети всіх номіналів, що 

перебувають в обігу, без стягнення плати за проведення такого обміну; 

✓ до 30 вересня 2023 року Уповноваженим банкам* надано право здійснювати обмін 

фізичним особам банкнот зразків до 2003 року на монети і банкноти всіх номіналів, 

що перебувають в обігу, без стягнення плати за проведення такого обміну 
 

Примітки: 

* - до Уповноважених банків відносяться: 

• Національний банк України,  

• банки, щодо яких Правління НБУ прийняло рішення про надання їм повноважень на 

зберігання запасів готівки Національного банку України.  

Станом на 10.09.2020 р. до таких банків відносяться**: 

- АТ "Державний ощадний банк України" 

- АТ КБ "ПриватБанк" 

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

- АТ "Перший Український Міжнародний Банк". 

** - актуальний перелік таких банків (у разі змін та доповнень) опубліковано на офіційному сайті 

НБУ, розділ Гривня – Уповноважені банки на зберігання готівки (за посиланням 

https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank).  

 

З повагою,  

ТОВ «НоваПей» 

https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank
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