
РЕЗЮМЕ  

05 березня 2016 року набула 

чинності Постанова Правління НБУ 

№140 «Про врегулювання ситуації 

на грошово-кредитному та 

валютному ринках України», що 

вносить наступні ключові зміни в 

механізм регулювання валютного 

ринку. 

Ліміт на видачу готівкових коштів 

в іноземній валюті або банківських 

металів з поточних і депозитних 

рахунків клієнтів через каси та 

банкомати збільшено до 50 000 грн. в 

еквіваленті (з 20 000 грн.). 

Ліміт видачі готівкових коштів у 

національній валюті через каси та 

банкомати збільшено до 500 000 грн. 

на добу на одного клієнта (з 

300 000 грн.). 

Ліміт продажу готівкової іноземної 

валюти або банківських металів 

збільшено до 6 000 грн. в еквіваленті 

на одного клієнта протягом одного 

дня (з 3 000 грн.). 

На думку НРА «Рюрік», пом’якшення 

адміністративних обмежень, 

проведене НБУ, не принесе вагомих 

змін у функціонування валютного 

ринку країни, оскільки в значній мірі є 

лише коригуванням вже існуючих 

обмежень на рівень девальвації 

гривні. Водночас, зміни торкнулись 

обмежень операцій переважно 

фізичних осіб, чий вплив на 

функціонування валютного ринку не 

є вирішальним. 
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Коментар НРА «Рюрік» до Постанови Правління НБУ №140 «Про 
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 

ринках України»  

На виступі Голови Національного банку України з питань монетарної політики від 

03 березня 2016 року було повідомлено про продовження поступової лібералізації 

чинних адміністративних обмежень, які діють на валютному ринку. Згідно з 

офіційною позицією Голови НБУ, таке рішення ґрунтується на сигналах, які свідчать 

про поступове відновлення довіри до банківського сектору та стабілізацію 

валютного ринку1. 

Так, з 05 березня 2016 року набула чинності Постанова Правління НБУ №140 «Про 

врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», що 

вносить наступні ключові зміни в механізм регулювання валютного ринку: 

− ліміт на видачу готівкових коштів в іноземній валюті або банківських 

металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати 

збільшено до 50 000 грн. в еквіваленті (з 20 000 грн.); 

− ліміт видачі готівкових коштів у національній валюті через каси та 

банкомати збільшено до 500 000 грн. на добу на одного клієнта (з 

300 000 грн.); 

− ліміт продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів 

збільшено до 6 000 грн. в еквіваленті на одного клієнта протягом одного 

дня (з 3 000 грн.). 

Активне запровадження адміністративних обмежень на валютному ринку було 

розпочате НБУ з 2014 року внаслідок підвищення курсової волатильності гривні, 

відтоку депозитів з банківської системи та зростання напруження на валютному 

ринку2. Зокрема, ліміт продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів 

в обсязі 3 000 грн. було запроваджено ще у вересні 2014 року, проте з того часу 

відбулась значна девальвація національної валюти. 

Так, якщо станом на 01.09.2014 р. офіційний курс було встановлено на рівні 

1 311,4112 грн./100 дол. США, то станом на 05.03.2016 р. – 

2 621,3621 грн./100 дол. США. Таким чином, максимальний обсяг придбання 

іноземної валюти змінився незначно (зі 228,76 дол. США до 228,88 дол. США у 

відповідності до нової редакції обмежень на валютному ринку).  

Зміна обсягу видачі готівкових ко штів в іноземній валюті через каси або банкомати 

не настільки нівельована внаслідок девальвації гривні, − за півтора року граничний 

обсяг змінився зі 1 142,81 дол. США до 1 907,41 дол. США. 

На думку НРА «Рюрік», пом’якшення адміністративних обмежень, проведене НБУ, 

не принесе вагомих змін у функціонування валютного ринку країни, оскільки в 

значній мірі є лише коригуванням вже існуючих обмежень на рівень девальвації 

гривні. Водночас, зміни торкнулись обмежень операцій переважно фізичних осіб, 

чий вплив на функціонування валютного ринку не є вирішальним. 

Поряд з цим, посилення внутрішніх ризиків, обумовлене невизначеністю перспектив 

подальшої співпраці з МВФ та іншими зовнішніми партнерами, погіршенням ділових 

очікувань бізнесу та споживчих настроїв населення, посиленням волатильності 

обмінного курсу гривні та новим загостренням політичної кризи, може спричинити 

чергову дестабілізацію валютного ринку, що викличе необхідність подальшої 

підтримки або посилення адміністративних обмежень Нацбанку. 

______________ 

1 Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=28182133&cat_id=72996 
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