
 

НБУ поступово продовжує лібералізацію валютного регулювання 

Постановою Правління НБУ № 44 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України» від 30 травня 2017 року було скасовано ряд обмежень, 

запроваджених раніше на валютному ринку. Так, вказаною постановою регулятор скасував 

повністю: 

 заборону на проведення операцій з обміну іноземної валюти в межах однієї групи 

Класифікатора іноземних валют та банківських металів як на міжбанківському, так і на 

міжнародному валютному ринку; 

 заборону на купівлю іноземної валюти резидентом (крім фізичних осіб), який має на 

рахунках власні кошти в іноземних валютах в сумі, що перевищує 100 000 доларів США (в 

еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют); 

 обмеження для фізичних осіб на переказ грошових коштів за межі України для 

неторговельних операцій (раніше такі перекази були обмежені сумою 150 000 гривень на 

місяць). 

Скасування обмежень для фізичних осіб на переказ грошових коштів за межі України для 

неторговельних операцій починають діяти з 12 червня 2017 року, а решта змін, запроваджених 

постановою Правління НБУ № 44 від 30.05.2017 року, почали діяти 31 травня 2017 року. 

Водночас, разом із скасуванням вказаних вище обмежень, регулятор залишив чинною та 

продовжив до 13 грудня 2017 року включно дію вимоги про обов’язковий продаж надходжень в 

іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб на рівні 50%. Нагадаємо, що вимога 

про обов’язковий продаж іноземної валюти на рівні 65% (зменшена до 50% в квітні поточного 

року) була запроваджена Національним банком в грудні 2016 року та діє до 15 червня 2017 року 

включно. Тому продовження дії вказаної вимоги запроваджено окремою постановою Правління 

НБУ № 45 «Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та 

встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень» від 30.05.2017 року, яка 

набуває чинності з 16 червня 2017 року. 

__________________________________________________________________ 

Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією і може 

бути використаний виключно для отримання загальної інформації. 

За додатковою інформацією звертайтесь до юридичної фірми «Антіка»: 

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх 

м. Київ, 01001, Україна 

тел./факс: +38 044 390 09 20/21 

office@antikalaw.com.ua 
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