
РЕЗЮМЕ  

 

Правління Національного банку України 
15.07.2014 р. затвердило 

Постанову №423 «Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України». 
Постанова набула чинності з 

15 липня 2014 року.  

Припиняється дія вимоги щодо 
обов'язкового продажу на 

міжбанківському валютному ринку 
України надходжень із-за меж України в 
іноземній валюті на користь фізичних 

осіб (резидентів та нерезидентів) у 
сумі, що дорівнює або перевищує в 
еквіваленті 150 000 грн. за місяць.  

Постановою розширено перелік 
надходжень в іноземній валюті, що не 
підлягають обов'язковому продажу на 

міжбанківському валютному ринку 
України. До їх переліку включено 

надходження на кореспондентські 
рахунки банків-нерезидентів в 
іноземній валюті, відкриті в 

уповноважених банках та надходження 
за операціями з розміщення депозитів 
банками-нерезидентами на рахунках в 

уповноважених банках.  

Іноземна валюта, переказана з-за 
кордону на користь фізичної особи-

резидента і нерезидента для виплати 
готівкою без відкриття рахунку, може 

бути виплачена одержувачу в один 
операційний (робочий) день у сумі, що 

не перевищує в еквіваленті 
150 000 грн. Якщо сума переказу 

(переказів), що надійшов (надійшли) в 
один операційний (робочий) день, 

перевищує в еквіваленті 150 000 грн., 
то банк такий переказ (перекази) у 
повній сумі зараховує на поточний 

рахунок в іноземній валюті 
отримувача.  
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Коментар НРА «Рюрік» щодо зміни правил проведення окремих 
валютних операцій у зв'язку з прийняттям Постанови 

Правління НБУ від 15.07.2014 р. №423  

Правління Національного банку України 15.07.2014 р. затвердило Постанову №423 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». 

Постанова Правління НБУ №423 (далі – Постанова) набула чинності з 15 липня 

2014 року.  

Новою Постановою було внесено зміни до Правил здійснення за межі України та в 

Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями 

та їх виплати в Україні (затверджених Постановою Правління НБУ №496 від 

29.12.2007 р.),    Порядку реєстрації уповноваженими банками в Національному банку 

України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі 

(затвердженого Постановою Правління НБУ №496 від 05.11.2012 р.) та Постанови 

Правління НБУ №270 від 12.05.2014 р. «Про зміну строків розрахунків за операціями з 

експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті». 

В тексті Постанови №270 розширено перелік надходжень в іноземній валюті, що не 

підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України. 

Починаючи з 15.07.2014 р. до їх переліку включено надходження на кореспондентські 

рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках та 

надходження за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на 

рахунках в уповноважених банках.  

Додатково, з 15 липня 2014 року припиняється дія вимоги щодо обов'язкового продажу 

на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній 

валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у сумі, що дорівнює або 

перевищує в еквіваленті 150 000 грн. за місяць.  

До Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними 

валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні включено положення, 

згідно з яким іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи-

резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути 

виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в 

еквіваленті 150 000 грн. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один 

операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 150 000 грн., то банк такий переказ 

(перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.  

Крім того, зміни, внесені Постановою №423 до Порядку реєстрації уповноваженими 

банками в НБУ правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної 

торгівлі, дозволяють вважати реєстрацію Правил скасованою у випадку прийняття 

регулятором таких рішень: про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, 

відкликання в банку банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних 

операцій, обмеження чи зупинення окремих видів валютних операцій, що здійснюються 

банком, право на проведення яких є необхідною умовою для виконання арбітражних 

операцій.  

Досвід функціонування банківської системи в умовах викликів, що сформувалися в 

поточному році, засвідчив, що банки, які відчувають проблеми з платоспроможністю, не в 

змозі забезпечити надання на належному рівні послуг фізичним особам щодо проведення 

арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі. З огляду на зазначене підставою 

для скасування зареєстрованих уповноваженими банками в Національному банку 

правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі відтепер 

буде також  прийняття Національним банком рішення про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних.  

Причиною пом'якшення валютних правил з боку регулятора є виконання вимог 

Міжнародного валютного фонду та деяка стабілізація курсу гривні. Нагадаємо,  з початку 

року національна валюта втратила більш ніж 30% своєї вартості. Причин для такої 

тенденції декілька, зокрема зменшення припливу прямих іноземних інвестицій, значні 

витрати на обслуговування державного боргу, а також ажіотажний попит населення на 

вільноконвертовану валюту, спричинений ескалацією політичної напруги. В той же час 

темпи девальвації гривні поступово знижуються, і, якщо за підсумком травня 2014 року 

вартість національної валюти скоротилась на 3,2%, то за результатом червня – на 0,4%. 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» буде відслідковувати реалізацію положень 

Постанови, а також їх вплив на діяльність банківської системи та валютного ринку 

України.  

30 липня 2014 р. 
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