
  

Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 

від 20   листопада  2014 року.                                                                            №  734                     

м. Київ 

 

Про врегулювання ситуації на 

валютному ринку України 
 

Ураховуючи суспільне політичне напруження, невизначеність щодо 

подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми, 

пов’язані з проведенням антитерористичної операції на території України, з 

метою врегулювання ситуації на валютному ринку України та недопущення 

використання фінансової системи України для відмивання грошей і 

фінансування тероризму, керуючись статтею 387 Господарського кодексу 

України, статтями 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статтями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків 

в іноземній валюті”, розділами II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 

19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє: 
 

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту 

товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються у строк, що не перевищує 90 

календарних днів. 
 

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському 

валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на 

користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-

підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на 

рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без 

створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки 

резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій 

Національного банку України. 

Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього 

пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному 

ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у 

розмірі 75 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в 

розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно 

до правил валютного регулювання. 
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Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному 

ринку України надходження в іноземній валюті: 

на користь держави або під державні гарантії; 

за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних 

договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, 

або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна 

зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим 

міжнародним фінансовим організаціям; 

за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли 

державну реєстрацію; 

на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, 

відкриті в уповноважених банках; 

за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на 

рахунках в уповноважених банках; 

на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, 

консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому 

перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують 

власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в 

іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту; 

за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, 

відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій 

Національного банку України; 

що надійшли як помилковий переказ. 

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в 

іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських 

металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного 

банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами), і в 

російських рублях. 

Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати 

надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту 

поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний 

рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів 

господарювання” (далі – розподільчий рахунок). 

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж 

надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту: 

без доручення клієнта; 

виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких 

надходжень на розподільчий рахунок. 
 

3. Національний банк України здійснює моніторинг роботи 

уповноваженого банку з метою перевірки добросовісного характеру платежів за 

операціями клієнтів. З цією метою Національний банк України має право 

вимагати від банків призупинення проведення операцій, що мають підвищений 
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ризик їх використання з протиправною метою, та отримувати документи, що 

підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій. 
 

4. У зв’язку із запровадженням вимоги щодо обов’язкового продажу на 

міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-

за кордону уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні 

операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань 

зарахуванням зустрічних однорідних вимог. 

Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів 

банку мають бути продані в порядку, установленому в пункті 2 цієї постанови. 
 

5. Після закінчення функціонування Системи підтвердження угод на 

міжбанківському валютному ринку України Національного банку України банк 

протягом наступних двох годин поточного дня подає розгорнуту заявку щодо 

загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на 

наступний робочий день. 

Розгорнута заявка включає інформацію про загальний обсяг надходжень 

та загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами іноземної валюти, 

інформацію про вид надходження і розширену інформацію для операцій, сума 

яких становить більше 50 000 доларів США в еквіваленті за офіційним курсом 

гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України 

поточного робочого дня. У розширеній інформації банк в окремому записі 

зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серію та номер паспорта, що внесені до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, скорочене 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи-підприємця, код валюти, обсяг обов’язкового продажу. 
 

6. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного 

банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови. 
 

7. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики             

(Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних 

управлінь Національного банку України та банків України для використання в 

роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів. 
 

8. Постанова набирає чинності з 22 листопада 2014 року і діє до 02 грудня 

2014 року включно. 
 

 

Голова                                                                                          В. О. Гонтарева 
 

 

Інд. 29-2 




