
До Конституційного суду України 
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Суб'єкт права: ЛІОДИНА та громадянин Украївr 

Щериця :Г етяна Євгенівна 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Людини (cr.3, 21, 22, 23 Конституціі) та Громадянки України (ст.24 Консш1уціі) 

Щериці Тетяни Євгенівни 

Шодо офіційного тлумачення положень craтri 3 декрету К..\1У «Про систему 
валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993р. (в редакції 

діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), згідно якого національна валюта України є єдиним 
законним засобом платежу на території України, пункту 2 craтri 5 дe:r-.-peJY К..\.fУ <<Про 

сисrему валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993р. (в 
редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) та п. 2 cr.13 Леh-рету КМУ <<Про систему 
валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993р. (в редакції 

діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), відповідно до якого уповноважені банки, які отримали 
від Національного Банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, 
здійснюють контроль за операція:ми, що проводяться резидентами та нерезидентами через 

ці усrанови, та, відповідно, наявності права у уповноважених банків налавати резидеНJУ 

України кредити в іноземній валю-сі дЛJІ розрахутсів пією валютою на території з інnшм 

резилентом України. без інливідуальної ліцензії Напіонального Банку України згідно з 

вимогами підпункту <<D> п;уню:у 4 cr. 5 декреJУ КМУ <<Про сисrему валютного регулювання 
та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993р. у взаємозв'язку з положеннями стаnі 

,1 Конституцій України, часrини четвертої статті 42 Консrитуції України, пункгу 1 crani 92 
Конституції України, craтri 99 Конституцій України та пункrів 1 та 11 Розділу XV 
<<Прикінцеві положення» Конституції У країни. 

Приводом мя розгляду справи відповідно до сrатей 42, 43 Закону України <<Про 
Конституційний Суд Українm> є консrитуційне звернення людини, громадянина України -
Щериці Тетяни Євгенівни. 

Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду 

України про необхідність офіційного тлумачення Консrитуції України та законів України 

з метою забезпечення реалізації чи захиq:у конституційних прав та свобод люлини і 

rромал.янина, а також прав юридичної особи (cr.42). 
Суб'єктами права на констп~уційне звернення з питань надання висновків 

Конституційним Судом України у випадку, передбаченому пvнктом 4 статrі 13 цього 
Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи 

(cr.43). 

Підставою мя розгляду справи зпдно зі стапею 94 Закону У:n-раїни <<Про 

Консrитуційний Суд У:n-раїнm> є наявність неоднозначного засrосування вказаних 

положень Закону судами загальної юрисдикції. 
1. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною ціннісrю. Права і свободи люлини та rx гаран-сії 

визначають змісr і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави (стапя 3 Констю:уnіїУкраїни). 
2. В Україні визнається і діє принцип верховенства права;_КQ_Н:СТИІVдія України має 

найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові аісrи,.цр~:J:Б.~.іді"д~:gоЩ 

Конституції України і повинні відповідати їй (часrини перша.і лрута стаТJі~jІ}руqдтудµ 

України). 

3. Україна як соціальна, правова держава забезпечує зЩєг'W'l_ав vсііХ:Уб_'~~_іпУ~а 
власност~ і господарювання, соціальну спрямованість еконоl\rіки. У сі суб' єкти права 
Rляrяnrті niRя1 rrPnPл '!якnнnм. КnжР.н 'fйF nnaнn на ттілrтnи~::мниттпкv ліплпніrm яка не. 



заборонена законом. Держава захищає права споживачів, здійснює конrроль за .якісnо 

і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє дія.льносrі rромадських 

орrанізацій споживачів (стаття 1. частина четверта статrі 13. частини перша. четверта статrі 
42 КонсппуціїУкраїни). 

4. Реrулювання договірних цивільних відносин здійснюється як самостійно їх 
сторонами, так і за участю держави відповідно до положень Цивільного кодексу України. 

Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип 

свободи договору, свобода підприємницької діяльносrі, яка не заборонена законом, 
закріплені. у пункті 3 статті 3 Цивільного Кодексу. Разом з тим, зазначена свобода є 
обмеженою - межі дії цього принципу визначаються критеріями справедливосrі, 

добросовісності, пропорційносrі, розумносrі. 
При цьому, відповідно до абзацу другому ч. 3 ст. 6 ЦК України, сторони в договорі 

не можуть відступити від положень акт.ів цивільного законодавства, .якщо в цих актах 

прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень акт.ів 

цивільного законодавства випливає з їх змісту або із cyri відносин між сторонами. 
5. Чинне законодавство України чітко визначає відповідальність за ризики від 

підприємницької діяльносrі та встановлює, як і на кого покладаються ці ризики, а саме - на 
суб'єкти господарювання (абзац другий статrі 42 Консппуції України). Статrі 42 та 345 
Господарського кодексу У~.-раїни. ст. 47-3 ЗУ <<Про банки та банківську діяльність». п.2. 1. 

Посrанови НБУ No 275 від 17.07.2001р. та пуmцу 5 статті 1 Закону України <<Про фінансові 
послуги та державне реrулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 
2664-ІІІ (в редакції діючій з 14.01.2006 по 10.02.2010), всrановлюють, що кредитні операції 
полягають у розміщенні. банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик 

залучених кошпв. 

Відповідно до ст.11 ЗУ <<Про захист прав споживачів» (в редакції діючій з 13.01.2006 
по 06.03.201 О) законодавцем впзначено, і:цо кредитодавцю забороняється 
встановлювати у договорі про надання споживчого креди'JУ будь-які збори, 

відсотки, комісії, n.~атежі тощо за дії, які не є посч·тою у визначенні цього Закону. 

Кредитні та валютні ризики не є послугою у визначенні пункт.ів 17 та 23 статті 1 
ЗУ «Про захист прав споживачів» (в редакції діючій з 13.01.2006 по 06.03.2010). 

Конституційний Суд України вважає (Рішення Конституційного Суду України Справа 

№ 1-26/2011(№ 15-рп/2011) від 10 листопада 2011 року), що держава, всrановлюючи 
законами України засадИ створення і функціонування rрошовоrо та кредитного ринків 

(цункт 1 частини другої статті 92 Консmrуції України), має підтримувати на засадах 
пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподіл у 

rрошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого 

прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх 

кредитних послуг. 

Конституційний Суд України виходить також з того, що держава сприяє 

забезпеченню споживання населенням якісних товарів (робіт, послуг), зростанню 
добробуrу rромадян та загального рівня довіри в суспільстві. 

Разом з тим, споживачу, як правило, об'єктивно бракує знань, необхідних для 

здійснення правильного вибору товарів (робіт, послуг) із запропонованих на ринку, а 

також для оцінки договорів щодо іХ прИдбання, .які нерідко мають вид формуляра або 

іншу стандартну форму (частина перша статті 634 Цивільного кодексу). 
Опке, для споживача існує ризик помилково чи навіть унаслідок уведення 

його в оману придбати не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує 

особливий захист більш слабкого суб'єкта економічних відносин, а також фактичну, а не 

формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення 

особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження 

дії принципу свободи цивільного договору. 

Це здійснюється через встановлення особливого порядку укладення цив~льних 

договорів споживчого кредиту, їх оспорювання, контролю за зм~стом та розпод~лу 

відповідальності між сторонами договору. Тим самим держава одночасно забезпечує 

добросовісного продавця товарів (робіт, послуг) від можливих зловживань з боку 

споживачm. 

Окрі.'\.f того, положення актів міжнародного права встановлюють насrупне: 

.; 
. " 



1. Пункти 1, 2 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту 
інтересів споживачів" від 9 квітня 1985 року № 39 /248 зазначено такі цілі: 

« ... спрняrи країнам у встановленні або подальшому забезпеченні належного 
захисту свого населення як споживачів; сприяти створенню струюур виробництва 

і розподілу, здатних задовольняти потреби і запити споживачів; заохочувати 
високий рівень етичних норм поведінки тих, хто пов~заний з виробництвом і 

розподілом товарів та послуг для споживачів; сприяти краінам у боротьбі зі 
шкідливою діловою практикою всіх підприємств на національному і міжнародному 

рівнях, яка негативно позначається на споживачах; заохочувати створення 

ринкових умов, що надають споживачам біль.спий вибір при нижчих цінах. При 

цьому уряди повинні розробляти, укріплювати та продовжувати активну політику 
захисту інтересів споживачів.» 

2. Хартія захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради 
Європи від 17 травня 1973 року No 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи 
послуr, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомоrою 
пр.ямоrо чи опосередкованоrо обману споживача. 

3. У Директиві 2005 /29 /ЄС Європейськоrо Парламенту та Ради від 11 травня 2005 
року щодо несправедливих видів торrовельної практики зазначається, що фінансові 

послуrи через їхню складність та властиві їм серйозні ризи:ки потребують 

встановлення детальних вимоr, ВІСАЮчаючи позитивні зобов'язання торrовця. 

Оманливі впди торговельної праь."ТJШИ утрп:-.~ують споживача від по:мірковано.го і, таким 

чином. ефективного впбору. Для підтримання впевненосrі споживачів заrалЬна заборона 

несправедливих видів торговельної практики однаковою мірою повинна застосовуватися . . 
до тих JЗ них, що винихають як за межами контрактних в1.дНосин М1Ж торrовцем та 

споживачем, так і під час виконання укладеноrо контракту (пункти 9, 13, 14 преамбули 
зазначеної Директиви). 

За змістом Директиви 2008 / 48 /ЄС Європейськоrо Парламенту та Ради від 23 квітня 
2008 року про кредитні уrоди для споживачів важливим для забезпечення довіри 

споживачів є пропонування ринком достатньоrо ступеня іХ захисту. При цьому в 

зазначеній Директиві відповідні права споживачів реrламентуються на доконтра:ктн:і:й 

стадії, а також на стадії виконання кредитної уrоди. 

Зrідно з частинами першою, третьою статrі 1054 ЦК України за кредитним 

доrовором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати 

rрошові коппи (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, установлених доrовором, а 

позичальник - повернути кредит та сплатити відсотки. Особливосrі регулювання відносин 
за доrовором про надання споживчоrо кредиту встановлеш законом. 

Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуr та виробниками і 

продавцями товарів, виконавцями робіт і надава.ча.ми послуr різних форм власності, 

встановлює права споживачів, а також визначає механізм іХ захисту та основи реалізації 

державної політики у сфері захисту прав споживачів. Захист інтересів споживачів 

фінансових послуr є метою .державного регулювання ринків фінансових послуr також 

відповідно до пункгу 2 craтri 19 Закону України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуr" від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (в редакції 

діючій з 14.01.2006 по 10.02.2010) (далі-Закон про фінансові послуги). 
Зrідно з положеннями пунь-rів 22, 23 статrі 1 Закону <<Про захист прав споживачів» (в 

редакції діючій з 13.01.2006 по 06.03.2010), споживачем вважається фізична особа, яка 
придбаває, замовляє, використовує або має намір придба'ІИ чи замовІПИ продукцію для 
особисrих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов'язків найманоrо працівника. Споживчий кредит - це кошrи, що 
надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачев1 на 

придбання продукції. 

За частиною першою статrі 11 Закону <<Про захист прав споживачів» (в редакції 

діючій з 13.01.2006 по 06.03.2010) між кредитодавцем та споживачем укладається договір 
про надання споживчого кредиту, в~дпов1.дНо до якоrо кредитодавець надає кошrи 

(споживчий кредит) або бере зобов'язання надати іХ споживачеві для придбання продукції 

у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути ЇХ 

разом з нарахованими вJ.дсотками. 

Частиною друrою статrі 11 Закону <<Про захист прав споживачів» (в редющії діючій: з 
13.01.2006 по 06.03.2010) та абзацом шістнадцятим частини першої craтri 6 Закону про 
сЬінансові послvги вреrvльовvються питання щодо відомостей, які кредитодавець має А, 



повідомити споживачеві до укладення договору споживчого кредиту, а статтею 56 Закону 
У.кра.їни "Про банки і банківську діяльність" від 7 :грудня 2000 року № 2121-ІІІ (далі -
Закон про банки) (в редаюrії діючій з 16.05.2008 по 05.11.2008) - щодо відомостей, які банк 
має надавати споживачеві як власному кл~єнту на його вимогу. 

У частині третій статті 11 Закону «Про за..хист прав споживачів» (в редакції діючій з 
13.01.2006 по 06.03.201 О) встановлено правила збору та вmюристання інформації щодо 
споживача як на стадії укладення договору споживчого кредиту, так і в процесі його 

виконання. 

Положення частин четвертої - одинадцятої статті 11 Закону «Про захист прав 
споживачів» (в редакції діючій з 13.01.2006 по 06.03.2010) передбачають такі права 

споживача, які за своїм змістом можливо реалізувати лише під час виконання доrовору 
споживчоrо кредиту. Зокрема, це право споживача протягом певноrо терміну відкликати 

зrоду на укладення договору про надання споживчоrо кредиту без пояснення причин; не 

бути примушеним під час виконання кредитноrо доrовору сплачувати платежі, встановлені 

на незаконних засадах; достроково повернуm споживчий кредит; не бути примушеним 

достроково повернуm суму споживчого кредиту у разі незначних порушень договору; бути 

захищеним від суспільноrо поширення інформації про несплату борrу тощо. 

Відповідно до ст. 192 ЦК Уь.-раїни законним платіжним засобом, обов'язковим до 
приймання за номінальною вартіспо на всій території Укра.іН:и, є :грошова одиниця rривня. 
Іноземна валюта може використовуватися в Укра.іН:і у випадках і в порядку, встановлених 

законом. 

Статтею 524 ЦК України передбачено, що зобов'язання має бути виражене у 
rрошовій одиниці України - :гривні. Сторони можуть визначити :грошовий еквівалент 

зобов'язання в іноземній валюті. 

Зrідно ч. 3 ст.533 ЦК Уh-раїни використання іноземної валюти, а також платіжних 
документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Укра.їни за 

зобов'язаннями допускається у випадках, в порядку та на умовах, всrановлених законом. 

Відповідно до ст. 32 Закону Укра.іН:и «Про Національний банк України» (в редакції 
діючій з 09.07.2007 по 05.11.2008), :грошовою одиницею України є :гривня, що дорівнює 
100 копійкам. Випуск та обіr на території Укра.іН:и інших :грошових одиниць і 

викорисrання :грошових суроrатів як засобу платежу забороняються. Офіційне 

співвідношення між :гривнею та золотом або інпшми дороrоцінними металами не 

всrановлюється. 

Відповідно до ст. 35 Закону Укра.іН:и <<Про Національний банк України>> (в редакції 
діючій з 09.07.2007 по 05.11.2008), rривня (банкноти і монети) як національна валюта є 
єдиним законвим платіжним засобом на території України, який приймається усіма 

фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за . . 
вама видами платеж~в, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для 

переказm. 

Пунктом 3.3 статті 3 Закону Укра.їни <<Про платіжні системи та переказ кошrів в 
Україні» (в редакції діючій з 20.06.2007 по 02.11.2010) визначено, :гривня як rрошова 
одиниця України (:гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається 

усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території Укра.їни 
для проведення переказ~в та розрахунків. 

Пунктом 8.8. rлави 8 Постанови НБУ № 200 від 30.05.2007 р. <<Про затвердження 
правил викорисrання готівкової іноземної валюти на території України», яка 

зареєстрована в Міністерстві юстиції 18.06.2007 р. № 656/13923 (в редакції чинній з 
25.03.2008 по 16.09 .2008р) встановлено що «Уповноважений банк отримує комісійну 

винаrороду за операціями, передбаченими цими Правилами, зrідно з власними тарифами 

виключно в rр:и:внЯХ>>. 

Таким чином, єдиним законним засобом платежу, JІЮІЙ застосовується при 

проведенні розрахунків між резидентами на території України є гривня. 

Законодавством України в договор~ за домовленіспо сторш, надано право 

встановити ціну (частина 1 ст. 632 ЦК України). 
Частиною 4 статті 632 ЦК України передбачено, якщо ж щна у договорі не 

встановлена і не може бути визначена виходячи з йоrо умов, вона визначається виходячи із 

звичайних ціп, що склалися на аналоrічні товари, роботи або послуrи на момент 

укладення доrовору. 

ІІ 



Стаття 524 ЦК Украіни встановлює, що при визначенні розм~ру грошових 

зобов'язань в rривні вказати еквівалент в іноземній валюrі. 

Відповjдно до ст.11 ЗУ «Про права споживачів» (в редакції діючій з 13.01.2006 по 
06.03.2010) інформація по особу кредитодавця, щодо умов кредитування та виконання 

договору повинна буm надана споживачу кредитором у зрозумілій та доступній формі для 
споживача. 

Режим здійснення валютних операцій на території України, заrальні 

принципи валютноrо реrулювання, повноваження державних орrанів і функцій 

банків та інших фінансових установ України в реrулювання валютних операцій, 

права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення вал.ютноrо 
контролю, відповідальність за порушення валютноrо законодавства передбачені 

Декретом КМУ «Про систему валютноrо реrулювання і валютноrо контролю» (в 

редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), далі - Декрет Кl\:ІУ, .який з урахуванням 

статей 4 та 192 ЦК України є єдиним нормативно-правовим актом, який має силу 
закону і застосовується у реrулюванні правовідносин у валютній сфері. 

Відповjдно до п.2 ст. 1 декрету КМУ, під валютними операціями розуміються 
операції, пов'язані з переходом права власносrі на валютні цінносrі, за винятком операцій, 

що здійснюються між резидентами у валюrі Украіни; операції, пов'язані з використанням 

валютних цінностей в міжнародному обіrу як засобу платежу, з передаванням 

заборгованостей та інnшх зобов'язань, предметом яких є валютні цінносrі; операції, 

пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію Украіни та вивезенням: 

і пересиланням за її межі валютних цінностей. 

Надання кредитів, тобто проведення розрахунків за своіМи зобов'язаннями по 

кредитному доrовору в іноземній валюrі та здійснення виконання своїх обов'язків, тобто 

проведення розрахунків за своіМи зобов'язаннями по кредитному договору в іноземній 
. . 

валюn за своєю правовою природою є валютною операц~єю. 

Згідно ч.1 та ч.2 ст.5 декрету ЮvІУ (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), 
Національний банк Украіни видає індивідуальні та rенеральні ліцензії на здійснення 

валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з Декретом КМУ. 

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим 

установам Украіни, національному оператору поuповоrо зв'язку на здійснення валютних 

операцій, що не потребують індивідуальних ліцензій на весь період дії режиму валютного 

регулювання. 

Проведення розрахунків за доrоворами за споживчими кредитами, в тому 

числі, оплата процентів, штрафних санкцій в іноземній валюті ПОJ:ребує ожримання 
інливі.дуальної ліцензії Національного банку Украіни, виходячи з наступного: 

згідно із п.п. г) ч.4 ст.5 Декрету КМУ (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), 
індивідуальної ліцензії потребують, в тому числі, операції щодо: 

- використання іноземної валюти на території України .як засобу платежу або 
як застави. 

Згідно із п.1.4 Положення <<Про порядок видачі Національним банком Украіни 

індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території Украіни як 

засобу платежу», затвердженого Постановою НБУ від 14.1 О.2004р. № 483 (в редакції діючій 
з 01.10.2005 по 12.03.2011), яка зареєстрована в Міністерстві юстиції Украіни 09.11.2004р. за 
номером No1429/10028, під використанням іноземної валюти як засобу платежу 

розуміється використання іноземної валюти ва території України для виконання 

будь .яких rрошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються. 

Крім того, відповідно до пункту 6.2 глави 6 Постанови НБУ № 200 від 30.05.2007 р. 
«Про затвердження правил використання rотівкової іноземної валюти на території 

Украіни:>>, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції 18.06.2007 р. № 656/13923 (в редакції 
чинній з 25.03.2008 по 16.09.2008р) встановлено що «Фізичні особи - резиденти можуть 

використовувати на території Украіни rотівкову іноземну валюту як засіб платежу у 
випадКах, передбачених підпунктами «а», «В» та «е>> пункту 6.1, а саме: 

п.6.1 а) сплати мита, інuшх податків і зборів (обов'язкових платежів), митних зборів 

та фінансових санкцій відповідно до митного законодавства Украіни; 

п.6.1 в) сплату платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних 

товарів митними органа..."1И; 

п.6.1 е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати мита та податків. s 



Крім тоrо, п.6.6. Постанови НБУ № 200 встановлено що використання готівкової 
іноземної валюти на території України як застави дозволяється за умови отримання 

індивідуальної ліцензії, яка надається виключно на підставі окремої постанови 
Правлівня Національного банку України. 

Пункт 8.12. Постанови НБУ № 200 встановлює що фінансові установи, які одержали 
rенеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій можуть 

використовувати готівкову іноземну валюту для проведення валютних операцій відповідно 

до отриманих генеральних ліцензій Національного банку на здійснення валютних 

операцій /Главу доповнено пунктом 8.12 зrідно з Постановою НБУ №47 (z0212-08) від 
27.02.2008/. 

О~же, відповідно до Постанови НБУ № 200 від 30.05.2007 р. <<Про затвердження 

правил використання готівкової іноземної валюти на території Укра.їни», яка 

зареєстрована в Міністерстві юстиції 18.06.2007 р. № 656/13923 (в редакції чин.ній з 
25.03.2008 по 16.09.2008р) для здійснення валютних операцій банки повинні отримати 
генеральні ліцензії, а отриманий банка...'ш дозвіл на здійснення 011.ремих операцій не дає 
право банкам здійснювати операції з інозеrvrною валютою. 

Наявність генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (дозволу на 

здійснення операцій з валюUІ:ими цінностями) не звільняє сторони від обов'язку отримати 

індивідуальну ліцензію відповідно до приписів п. г) ч.4 ст.5 Декрету КМУ (в редакції 
станом на 22 липня 2008 ро11.у). 

Крім того, в вичерпному переліку операцій, які має право здійсmовати фізична 

особа-резидент, визначеному Постановою НБУ No 200, не вказані операції по 

використанню готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу 

за споживчими кредитними договорами, що свідчить про заборону здійснення таких 

операцій на території У кра.їни. 

Вичерпний перелік неторговельних операцій в іноземній валюті містить собі п.11 

Положення <<Про пормок та )71І:ЮВИ торгівлі іноземною валютою>>. затверлжено 

Постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (в редакції чинній з 12.02.2008 по 12.10.2008р), 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.08.2005 р. №950/11230 і не містить в 
собі палання права позичальникам використання готівкової іноземної валюти на території 

У кра.їни як засобу платежу. у тому числі за споживчими крелитними договорами. 

Наявність у кредитних договорах банківських та фінансових установ (в редакції 

станом з 2006р. по 31.12.2008р.) положень щодо надання та розрахунків за грошовими 

зобов'язаншrми між позичальниками та кредитодавцями в іноземній валюті (долари США, 

Євро, швейцарські франки тощо) навіть за наявності у сторін правочину Банку 
(кредитодавця) та у фізичної особи - резидента (споживача та позичальника) 

індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти (доларів ClllA, Євро, 
швейцарських франків тощо) як засобу платежу за кредитним договором, 

суперечить таким приписам: 

ст.99 Констm:уції Укра.їни - <<Грошовою одиницею України є гривня», 

ст.524 Цивільного кодексу України - «Зобовязання має бути виражене у грошовій одиниці 
Укра.їни - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в 
іноземній валюті.», 

ст.1 декрету КМУ «Про систему валютного реrулювання і валюUІого кош:ролю» -
"уповноважений банк" - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на 

території У країни, що має ліцензію Національного банку У країни на здійснення валютних 
операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своn клієнтів», 

ст.3 деь.-рету КМУ <<Про систе!'vrу валютного реrулювання і валютного контролю» - «Валюта 
Укра.їни є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без 

обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим 

Декретом, іншими актами валюUІого законодавства України.»; 

ст.5 декрету КlvIY <<Про систему валютного реrулювання і валютного контролю» -
«Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення 

валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом. 
Генеральні ліцензії видаються комерційним: банкам та іншим фінансовим установа..."1 

України, національному оператору поІІПового зв'язку на здійснення валютних операцій, 
що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного 



реrулювання. {Пункт 2 етапі 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3453-IV ( 3453-
15) від 21.02.2006 }.» 
ст.32 Закощr України «Про Національний банк У1'."Раїню> - «Грошовою одиницею України 
є гривня, що дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошових 
одиниць і використання грошових сурогатів .як засобу платежу забороняються.», 

ст.35 Закощr Уь-раїни «Про Національний банк Уь=раїни» - «Гривня (банкноти і монети) як 
національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, 
приймається усіма фізичними і юридичними особа.'\Ш без будь-яких обмежень на всій території 

України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви 

та для переказів.» 

ст.3 Закощr Уь.=раїни «Про платіжні системи та переказ кошrів в УкраіНі» - <<Гривня як 

грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в УкраіНі, 

приймається усі."1а фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій 

території У країни для проведення переказів та розрахунків.» 

Опке, здійснения резидентом України - фізичною особою розрахунків з інпшм 

резидентом України - банківською чи фінансовою установами на території України 

без rенеральної та індивідуальної ліцензії Національноrо банку У країни за грошовими 
зобов'язаннями між позичальниками та кредитодавцями в іноземній валюті на мою думку є 

порушенн.я:м з боь.-у - упов:новаженноrо банку підпункту «r>> пункту 4 ст. 5 Декрету КМУ 
«Про систему валютноrо реrулювання і валютноrо котролю» No15-93 від 1993 р. (в 

редакції діючій з24.03.2006 по 12.01.2011) та визначених вище норм законодавства 
V .. . кра.1.НИ. 

Умови кредитноrо доrовору, .якими передбачена мета кредитування, є невід»ємною, 
важливою частиною цьоrо доrовору. 

Типовими умовами кредитних доrоворів банків зі споживчоrо кредитування 

передбачена єдина фінансова операція, .яку мали здійснити сторони: надати резиде1пу 

Уh-раїни - фізичній особі, як споживачу (який не є суб>>ЄІ\іОМ підприємницької діяльності) 

через операційну касу банківської установи іноземну валю"ІУ та поті"\!: розрахуватися 
нею на території України з іншим резидентом України - продавцем без будь яких 
банківських ліцензій НБУ. 

Це свідчить про те, що доrовір, укладений з метою порушення валютноrо 

законодавства: 

З боь.-у Банку - порушено: 

ст. 99 Консmгуції Уь."Раїни, 
ст.524 Іlивільноrо кодекс;у України. 

ст.ст.1. 3. 5 декре~у IavIY «Про систему валютноrо реrулювання і валютноrо контролю» (в 
редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), 
ст.ст.32. 35 Закону України «Про Національний банк України» (в редакції діючій з 

09.07.2007 по 15.11.2008), 
ст.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ кошrів в Уь.=раїні» (в редакції діючій з 

20.06.2007 по 02.11.201 О)а 
п.8.8 Постанови НБУ № 200 від 30.05.2007 р. (в редакції чюпrій з 25.03.2008 по 
16.09 .2008р) 
п.11 Постанови НБУ № 281від10.08.2005 (в редаюхїї чинній з 12.02.2008 по 12.10.2008р), 

Тому, кредитодавець, як сторона доrовору, знаючи про це, ще на стадії переrоворів 

про укладення такоrо доrовору мав здійснити свої обов'язки аrента валютного контролю 

відповідно до ст.12 та 13 декрету IQ...fY <<Про систе:м:у валютноrо реrулювання і валютного 
контролю» (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) та відмовитися від йоrо укладання. 

Більше тоrо, як аrент валютноrо контролю, відповідно до п.1.2 Постанови НБУ 

№456 від 13.12.2006 <<Положення про валютний котроль», зареєс:rрованої у Міністерстві 
юсnщії України 12.01.2007р. за №14/13281, банк мав би попередити позичальника про 
незаконність вказаних вище дій з іноземною валютою для запобігання їх в майбутньому. 

Право кредитодавця надати кредит в іноземній валюті не звільняє його від обов'язку 

агента валютного котролю, передбачених ч.2 ст.13 Декрету КМУ та п.1 . 2 Постанови НБУ 

No456 від 13.12.2006. ї 



Навпаки, застосування цього права всупереч вищенаведеним обов'язкам було б, з 

боку банку, зловживанням правом, яке, відповідно до ч.3 ст.13 ЦК Уь."Раїни, не 

допускаєrься. 

Лише .в 2011 році був виданий підзаконнпй акг від Національного банч Уn-раїни -
Постанова Правління НБУ від 15.08.2011 р. № 281 «Про затвердження положення про 
порядок надання банкам і філіям іноземних банків rенеральиих ліцензій на здійснення 

валютних операцій», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 06.09.2011 р. за 
№1054/19792, тобто вперше!!! Національним банком України було встановлено порядок 

надання банкам і філіям: іноземних банків rенеральних ліцензій на здійснення 

валютних операцій. 

У преамбулі Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків 

rенеральних ліцензій на здійснення валютних операцій_зазначається, що 

«З метою . . . приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону 
України від 15.02.2011 N 3024-VI (3024-17) "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо регулювання діяльносrі банків", а також зrідно із ЗУ "Про банки і банківську 
діяльність" (2121-14), статтями 7, 44 ЗУ "Про Національний банк України" (679-14), ЗУ 
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14), 
статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 (15-93) 
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) 

Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок надання банкам 
і філіям іноземних банків (далі - банки) генеральних ліцензій на здійснення валютних 

операцій.» 

Відповідно до цієї Постанови, листом Національного Банку України від 21.09.2011р. 

№41-212/ 4638-11128 <<Графік переоформлення банківських ліцензій», було доведено до 
банківських установ графік звернення банків з клопотанням щодо переоформлення 
наявних у них банківських ліцензій НБУ на банківські ліцензії НБУ з генеральш лщензії та 

Юс отримання. 

Оскільки Декрети Кабінету Міністрів У країни є нормативно-правові аь.-rи Кабінету 

Міністрів України, що видавалися в період з 2 грудня 1992 по 20 травня 1993 р., різновид 
делегованого законодавства, є частиною національного законодавства України, а 

Постанова НБУ - це підзаконний акт нормативний акт, що приймається 

уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів, і не 

повинна суперечити іМ, то керуємося в період з 2008 року по 2011 рік Декретом КМУ 
№15-93. 

Таким чином, постанови Національного банку України, як підзаконні акти, щодо 

порядку обігу іноземної валюти на території У країни, щодо здійснення розрахунків у 

іноземній валюті на території У країни між резидентами, не повинні суперечити Декрету 
КМУ №15-93, як нормативно-правовому акту Кабінету Міністрів України, що 

прирівнюється за статусом до Закону. 

Постанова НБУ від 17.07.2001р. № 275 <<Про затвердження Положення про порядок 
видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих 

операцій>>, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 21.08.2001р. за №730/5921 (в 
редакції чинній з 01.11.2006 по 10.10.2008, що втратила чинність на підставі Постанови 
НБУ № 306 від 08.09.201 lp.) була затверджена з порушенням вимог п. 2 та п.4 ст. 5 Декрету 
КМУ №15-93 (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) та суперечила зазначеному 
нормативно-правовому акту Кабінету Міністрів України. 

Так, пункт 1.1 Постанови НБУ від 17.07.2001р. No 275 (в редакції діючій з 24.03.2006 
по 12.01.2011) передбачає видачу Національним банком банкам банківської ліцензії та 
письмових дозволів на здійснения інших операцій, а також визначає умови, за яких 

Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, 

ліцензій на виконання окремих операцій. 

Як зазначено у пункті 1.2 Постанови НБУ від 17.07.2001р. № 275 (в редакції діючій з 
24.03.2006 по 12.01.2011), письмовий дозвіл Національного банку це документ, який видає 
Національний банк у порядку і на )71\-ЮВах, визначених Законом України "Про банки і 

банківську діяльність" та цим Положенням, на підставі якого банки мають право 



здwснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки 1 

банківську діяльність" ( 2121-14 ). 
Тоді, як 

п.3 ст. 1 Декрету КМУ №15-93 (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) визначає 
термін "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований 
на території України, що має ліцензію Національноrо банку України на здійснення 
валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів, 

п.2 ст. 5 Декрету «Генеральні ліцензії видаються комерційним банка."1 та іншим: 

фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на 

здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період 

дії режиму валютного регулювання. {Пункт 2 стаnі 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3453-IV ( 3453-15) від 21.02.2006 }»,а 

п.4 ст. 5 Декрету «Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидента."1 

на здійснення разової валютної операції на період, необхідний дл.я здійснення такої 

операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції .. . в) надання 1 одержання 

резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують 

встановлені законодавством межі; r) використання іноземної валюти на території 
України як засобу платежу або як застави; ... ». 

Як видно зі змісту Декрету КМУ No15-93 (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), 
документ що має назву <<Письмовий дозвіл ва здійснення інших операпій)) Декретом не 

передбачений, а відтак він суперечить ст.1, 3 та 5 Декрету і не надає право банку на 
здійснення валютних операцій. 

Відповідно до пунюу 8 Закону України «Про внесення змін до деяюп законодавчих 
акrів України щодо вреrулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових 

ПОСЛfD> (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.197) Верховна Рада 
постановила внести зміни у статrі 11 Закону України "Про захист прав споживачів" 
(1023-12) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84): 

«частину першу доповнити абзацом третім такого змісту: 

«Надання (отриманш) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України 

забороняється. {Частину першу статrі 11 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 
3795-VI від 22.09.2011 }~. 

При цьому, цей Закон не містить жодного посилання на припинення дії нормативно

правових актів У країни чи окремих їх розділів, статей, що дозволяли надання резидентами 

України - баяками кредитів у іноземній валюті резидентам України - фізичним особам, 

дл.я здійснення розрахунків на території України у іноземній валюті без отримання 

індивідуальної ліцензії для однієї із сrорін договору та генеральної ліцензu для банку в 

період з 2006 по 22.09.2011 роки включно. 
Відповідно до статrі 60 ЗУ «Про Конституційний Суд України» Конституційне 

звернення надсилається до Конституційноrо Суду України без стягнення державного мита. 

Враховуючи наведене та керуючись статrями 147, 150, 153 Конституції 

України, статr.ями 42, 43, 51, 62, 66, 67, 69, 94, 95 Закону України «Про 

конституційний Суд України))' пунктом 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду 
України, 

ПРОІІІУ: 

Надати офіційне тлумачення положень: 

ст. 3 Ле11.-реrу КМУ «Про сисrему валютного ре~улювання та валютного контролю» 
№15-93 від 1993р. (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), згідно якого національна 
валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, 

п.1. ст. 5 декрету КlvfY «Про систем.у валютного регулювання та ва.люmоrо 

контролю» №15-93 в.ід 1993р. (в реда:кції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), згідно якого 
«Національний банк України видає індивідуальні та rенеральні ліцензії на здЩснення 

валютних операцій, які підпадають під режим: ліцензування згідно з цим Декретом.» та 



щодо відповідносrі змісту пунктів 1.1, 1.2, 2.3 Постанови НБУ від 17.07.2001р. № 275 (в 
редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) щодо видачі Національним банком письмового 
дозволу комерційним банкам, як зазначено у Постанові, у порядку і на умовах, визначених 
ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та цим Положенням, на підставі якого банки мають 

право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і 
банківську діяльність" (2121-14 ), якщо відповідно до п.1. ст. 5 Декрету КМУ «Про систему 
валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 1993р. (в редакції діючій з 
24.03.2006 по 12.01.2011) статус документу <<ПИСЬ:\-ювий дозвіл Національного банку на 
здійснення оь.ре1>-шх операціІr» не визначено, а валютні операції не підпадають під термін 

«окремі операціD> а визначаються у законодавстві саме як В.АЛ10ТНІ ОПЕРАЦІЇ, 

п.2 ст. 5 декрежу КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного 

контролю» №15-93 від 1993р. (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), «Генеральні 
ліцензії видаються комерційним банкам та інІІШМ фінансовим установам України, на 

здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період 

дії режиму валютного регулювання. {Пункт 2 статті 5 із змінами, внесеними зrідно із 

Законом N 3453-IV ( 3453-15) від 21.02.2006 }», та у контексrі з Постановою Правління 
НБУ від 15.08.2011 р. № 281 <<Про затвердження положення про порядок надання банкам і 
філі.ям іноземних банків генеральних ліцензій на здійсненн.я валютних оператrіЙ>>, 

зареєстрованою в Міністерстві юсrиції України від 06.09.2011р. за №1054/19792 
встановити факт отримання банками генеральних ліцензій на здійснення валютних 

операцій тільки з дати надання банківським установам генеральної ліцензії, що визначена у 

реєстрі Національного банку України. 

п.4 ст. 5 декрежу КМУ <<Про систему валютного регулювання та валютного 

котролю» .NolS-93 від 1993р. (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), «Індивідуальні 
ліцензії видаються резидентам і нерезидеІПаМ на здійсненн.я разової валю111ої операції на 
період, необхідний дл.я здійсненн.я такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі 

операції ... в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни 
і суми таких кредкrів перевищують встановлені законодавством межі; г) використання 

іноземної валюти на території України як засобу платежу або .як застави; ... ». 

п.2 ст.13 декреху ІО.1У <<Про систему валютного регулювання та валютного 

котролю» №15-93 від 1993р. (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011), відповідно до 
якого уповноважені банки України, .які отримали від Національного Банку України 

генеральні ліцензії на здійсненн.я валю111их операцій, здійснюють контроль за операціями, 

що провод.ятьс.я резидентами та нерезидентами через Ц1 установи, 

чи мав право банк надавати резиденту України - фізичній особі (споживачу) кредиту 

в іноземній валюті дл.я розрахунків цією валютою на території України з інпm:м 

резидентом України, без одержання генеральної та індивідуальної ліцензій Національного 

банку України згідно з вимогами пунктів 1, 2 та 4 статті 5 Декрету КМУ <<Про систему 
валютного регулювання та валютного контролю №15-93 від 1993р., (в редакції діючій з 

24.03.2006 по 12.01.2011) у взаємозв'язку з положенням часrини четвертої статті 42 
Конс1юуції України, пункту 1 часrини другої статті 92 :Конституції України, статті 99 
Консrитуції України та статті 8 Конституції України в період з 01.01.2006 року по 
22.09.201 lрік, 

чи мав право резидент України - банківська установа, без одержання генеральної та 

індивідуальної ліцензій Національного банку України отримувати, а резидент України -
фізична особа (споживач) використовувати (сплачувати) іноземну валюту на території 
України як засіб платежу дл.я розрахунків за кредитним договором, згідно з вимогами 

пунктів 1, 2 та 4 статті 5 Декрету КМУ <<Про систему валютного регулювання та валютного 
контролю No15-93 від 1993р., (в редакції діючій з 24.03.2006 по 12.01.2011) у взаємозв'язку 

з положенням часrини четвертої статті 42 :Консrитуції України, пункту 1 частини другої 
статті 92 :Конституції України, статті 99 Консrитуції України та статті 8 Конституції 
України в період з 01.01.2006 року по 22.09.201 lрік. 
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