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Flash Report

1 грудня 2014 року Національний банк України (надалі - «НБУ») прийняв 
Постанову №758*, яка  вступає в силу сьогодні, 3 грудня 2014 року. 

Відповідно до цієї Постанови НБУ продовжив дію чинних обмежень у 
сфері валютного регулювання на наступні 3 місяці (до 3 березня 2015 
року). 

Зокрема, продовжують діяти такі основні обмеження у сфері валютного 
регулювання:

• Обов'язковий продаж усіх надходжень в іноземній валюті у розмірі
75%.

• Придбання готівкової іноземної валюти фізичними особами (3 000 
гривень на день).

• Заборона проводити такі операції в іноземній валюті:

– Здійснення платежів за операціями з експорту та імпорту у строк, 
що  перевищує 90 календарних днів. 

– Дострокове погашення кредитів, а також укладення додаткових 
угод   щодо скорочення строків виконання зобов’язань за 
кредитними    договорами.

– Більшість розрахунків на підставі попередньо отриманих
індивідуальних ліцензій НБУ.

– Взаємозарахування однорідних вимог за зовнішньоекономічними  
договорами.

– Повернення коштів іноземним інвесторам за операціями:
a. з продажу корпоративних прав (не оформлених акціями),
b. з продажу цінних паперів українських емітентів поза межами 

фондових бірж,
c. з виплати дивідендів (окрім дивідендів за цінними

паперами, що обертаються на фондовій біржі).

Ми будемо інформувати Вас про подальший розвиток в даній сфері.

*Постанова НБУ №758 від 1 грудня 2014 року
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