
РЕЗЮМЕ  

Правління Національного банку України 

28.03.2014 р. затвердило Постанову про 

врегулювання діяльності фінансових 

установ та проведення валютних операцій. 

Постанова набула чинності з 28 березня 2014 

року.  

Згідно з Постановою, частково обмежено 

здійснення переказів в іноземній валюті за 

межі України за поточними валютними 

неторговельними операціями за дорученнями 

фізичних осіб. При наявності підтвердних 

документів фізичні особи мають можливість 

здійснювати такі перекази на суму, що в 

еквіваленті перевищує 15 000 грн., але не 

більше, ніж 150 000 грн. на місяць.  

У випадку дострокового повернення вкладів, 

залучених в іноземній валюті за всіма типами 

договорів та дострокового погашення 

ощадних (депозитних) сертифікатів, 

номінованих в іноземній валюті, кошти 

повертаються у національній валюті за 

курсом купівлі іноземної валюти 

уповноваженого банку на день проведення 

операції. Видача коштів з поточних та 

депозитних рахунків через каси та 

банкомати обмежується сумою 15 000 грн. на 

добу (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).  

Скорочено термін проведення операцій з 

купівлі банками іноземної валюти за 

дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців, іноземних представництв. 

Починаючи з 28 березня 2014 року кошти для 

купівлі іноземної валюти можуть бути 

перераховані не раніше третього 

операційного дня після дня зарахування 

гривень на окремий аналітичний рахунок, а 

починаючи з 01 квітня 2014 року – не раніше 

другого операційного дня після дня 

зарахування гривень на цей рахунок.   

Резидентам дозволено здійснювати 

погашення кредитів, позик (фінансової 

допомоги) в іноземній валюті за договорами з 

нерезидентами, у тому числі в разі укладання 

додаткових угод до кредитних договорів, не 

раніше строку, передбаченого договорами.  

Встановлено збір до Пенсійного фонду з 

операцій купівлі іноземної валюти в 

безготівковій та/або готівковій формі у 

розмірі 0,5% від суми операції з купівлі 

іноземної валюти. 
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Коментар НРА «Рюрік» до Постанови Правління НБУ від 
28.03.2014 р. №172 Про врегулювання діяльності фінансових 

установ та проведення валютних операцій та інших заходів щодо 

стабілізації курсу національної валюти 

Правління Національного банку України 28.03.2014 р. затвердило Постанову №172 Про 

врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій. Постанова 

набула чинності з 28 березня 2014 року.  

Дія Постанови НБУ №172 (далі – Постанова) спрямована на забезпечення рівноваги на 

грошово-кредитному ринку на період до ухвалення програм співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями. 

Згідно з Постановою, частково обмежено здійснення переказів в іноземній валюті за межі 

України за поточними валютними неторговельними операціями за дорученнями фізичних 

осіб. При наявності підтвердних документів фізичні особи мають можливість здійснювати 

такі перекази на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 грн., але не більше, ніж 

150 000 грн. на місяць; виключно з поточного рахунку в іноземній валюті. Без підтвердних 

документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття можливо 

здійснити переказ на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн. на місяць. Фізичні 

особи-нерезиденти, як і раніше, здійснюють подібні перекази виключно на підставі 

підтвердних документів. Вказані обмеження не поширюються на оплату витрат на лікування 

за кордоном, транспортування хворих, перекази, що здійснюються в разі зміни держави 

проживання, пов’язані з оплатою праці нерезидентів України тощо. 

Постановою допрацьовано умови дострокового повернення вкладів, залучених в іноземній 

валюті за всіма типами договорів та дострокового погашення ощадних (депозитних) 

сертифікатів, номінованих в іноземній валюті. Кошти повертаються у національній валюті за 

курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. 

Видача коштів з поточних та депозитних рахунків через каси та банкомати обмежується 

сумою 15 000 грн. на добу (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). Випуск нових ощадних 

(депозитних) сертифікатів банками призупинено. 

Додатково, враховуючи підвищений попит на готівкову іноземну валюту, встановлена 

максимальна сума її продажу одній фізичній особі, яка в еквіваленті не може перевищувати 

15 000 грн. протягом одного операційного дня. Проте це обмеження діє в межах кожної 

банківської установи окремо, що зменшує його регулятивний вплив.  

Спрощено процедуру купівлі банком у фізичних осіб готівкової іноземної валюти. У сумі, що 

в еквіваленті не перевищує 150 000 грн., операція здійснюється без пред’явлення 

документа, що посвідчує особу, та без його копіювання.  

Новою Постановою значно скорочено термін проведення операцій з купівлі банками 

іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних 

представництв. Починаючи з 28 березня 2014 року кошти для купівлі іноземної валюти 

можуть бути перераховані не раніше третього операційного дня після дня зарахування 

гривень на окремий аналітичний рахунок, а починаючи з 01 квітня 2014 року – не раніше 

другого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок.  

Новим стабілізаційним заходом став дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів, 

позик (фінансової допомоги) в інвалюті за договорами у тому числі в разі укладення 

додаткових угод з нерезидентами. Важливо, що така операція може бути здійснена не 

раніше терміну, передбаченого договором.  

Додатково, починаючи з 01.04.2014 р., у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», 

встановлено збір до Пенсійного фонду з операцій купівлі іноземної валюти в безготівковій 

та/або готівковій формі у розмірі 0,5% від суми операції з купівлі іноземної валюти. 

На думку НРА «Рюрік», прийняття вищезазначених заходів є раціональним кроком, що 

продовжує та доповнює раніше запроваджені заходи, спрямовані на стабілізацію валютно-

грошового сегменту фінансової системи України та обмеження ажіотажного попиту  

населення на вільно конвертовану валюту. Постанова №172 передбачає збереження 

більшості регуляторних заходів, запроваджених Постановою №49, з одночасним 

пом'якшенням введених раніше обмежень. Дещо зменшено тиск на українських імпортерів 

за рахунок значного скорочення терміну проведення операцій з придбання банками 

іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо. В той же 

час, у випадку дострокового повернення валютного вкладу, клієнти банків отримуватимуть 

кошти в гривневому еквіваленті за курсом купівлі. Таким чином у разі необхідності 

здійснення розрахунків в іноземній валюті необхідно буде придбавати її вже за курсом 

продажу, що досить невигідно, враховуючи значний спред між курсами купівлі та продажу.  

Постанова №172 діє до 01 травня 2014 року.  

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» буде відслідковувати реалізацію положень 

Постанови про заходи щодо діяльності фінансових установ та проведення валютних 

операцій, а також їх вплив на діяльність банківської системи України.  

04 квітня 2014 р. 
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