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НБУ продовжив старі обмеження на операції з валютою, а
також ввів деякі нові
З 4 березня 2015 року Національний банк України продовжив валютні обмеження, введені восени
минулого року, а також ввів нові обмеження на валютному ринку і в банківській галузі для
стабілізації гривні та економіки в цілому.

Основні обмеження на розрахунки
валютою:
 Розрахунки за операціями експорту та
імпорту товарів повинні здійснюватися у
строк, що не перевищує 90 календарних
днів.

лініями і шляхом пролонгації раніше
наданих кредитів), якщо в забезпечення
виконання зобов'язань за ним надаються
майнові права на грошові кошти в
іноземній валюті, розміщені на рахунках
у банках.

 НБУ буде моніторити роботу банків щодо
їх перевірки сумлінності платежів
клієнтів. Якщо буде виявлено ризики і
протиправні дії, вимагатиметься
призупинення таких операцій.

 Уповноважені банки зобов'язані
обмежити видачу (отримання) готівкових
коштів в іноземній валюті або банківських
металів з поточних та депозитних
рахунків клієнтів через каси та банкомати
в межах до 15 000 гривень на добу на
одного клієнта в еквіваленті за офіційним
курсом НБУ. Зазначена вимога
поширюється на видачу (отримання)
готівкових коштів, як у межах України, так
і за її межами незалежно від кількості
рахунків клієнта в одному банку.

 Погашати кредити, які українці і компанії
взяли за кордоном (у нерезидентів),
достроково заборонено. Такі кредити
можно погасити не раніше строку,
передбаченого договорами.

 Видача готівкових грошових коштів в
межах України за електронними
платіжними засобами, емітованими, як
резидентами, так і нерезидентами,
здійснюється виключно в гривнях.

 В одному банку протягом одного
операційного (робочого) дня клієнт може
купити валюти або банківських металів
на суму, що не перевищує в еквіваленті
3000 гривень.

 Уповноваженим банкам забороняється
здійснювати операції з продажу
банківських металів за безготівкові гривні
юридичним особам / фізичним особампідприємцям загальною масою, що
перевищує протягом одного
календарного тижня в рамках однієї
банківської установи на одного клієнта
3,216 тройської унції золота (еквівалент
цієї маси в інших банківських металах ,
перерахований за крос-курсом,
визначеним згідно з офіційними курсами
банківських металів, встановленими
НБУ).

 Юридичні особи повинні обов'язково
продавати на міжбанківському ринку 75%
валютної виручки, що надійшла з-за
кордону.

 За кордон українці мають право
перераховувати не більше ніж 15 000
гривень (в еквіваленті) протягом одного
робочого дня. З валютного рахунку - не
більше 150 тисяч гривень на місяць.
 Банки зобов'язані обмежити видачу
готівки у національній валюті через каси
та банкомати в межах до 150 000
гривень на добу на одного клієнта.
 Банкам забороняється надавати
клієнтам кредити в національній валюті
(у тому числі за відкритими кредитними

 Протягом наступних трьох місяців
заборонено виводити з України за
кордон валюту для виплати дивідендів
інвесторам.
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