
 

Закон України «Про валюту та валютні операції» 
основні зміни 

 

// Впровадження принципу  – дозволено все, що не заборонено 
законом. 

 

// 

 
Заміна валютного контролю на валютний нагляд. 
Валютному нагляду підлягатимуть операції на суму від 150 тис. 
грн, як того вимагає законодавство про запобігання відмиванню 
доходів. 
Валютний нагляд здійснюється органами валютного нагляду та 
агентами валютного нагляду. 

 
// 

 
 
Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється 
виключно через уповноважені установи. Порядок проведення 
переказу валютних цінностей визначається Нацбанком. 
 

// Ліцензії Нацбанком видаються банкам, небанківським 
фінансовим установам і операторам поштового зв’язку. 

// 

 

Індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних 
операцій, інші ліцензії на здійснення валютних операцій, у тому 
числі на організацію та (або) проведення операцій з купівлі та 
продажу валютних цінностей у безготівковій формі, відкриття 
рахунків в іноземній валюті, проведення розрахунків в іноземній 
валюті, видані Нацбанком до дня введення в дію цього 
Закону, втрачають чинність після введення його в дію, крім 
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, 
виданих НБУ небанківським фінансовим установам, 
операторам поштового зв’язку. 

 

 

 

 

Заходи захисту за наявності ознак нестійкого фінансового стану 
банківської системи, погіршення стану платіжного балансу 
України, виникнення обставин, що загрожують стабільності 
банківської та фінансової системи держави, а саме: 

1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті у 



 

// 

межах, передбачених нормативно-правовими актами НБУ. 

2) встановлення граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів. 

3) встановлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із 
рухом капіталу. 

4) запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення 
окремих валютних операцій. 

5) резервування коштів за валютними операціями. 

// 
Правління НБУ має право запровадити заходи захисту на строк 
не більше шести місяців та подовжувати строк дії попередніх 
заходів захисту на строк не більше шести місяців. 

// 

 

Зміна розмірів штрафів за порушення валютного законодавства: 

-штраф за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання 
валютних цінностей як засобу платежу або як застави 
збільшується до 500-1000 НМДГ (8 500 – 17 000 грн); 

-штраф за порушення порядку здійснення валютних операцій 
потягне за собою штраф для посадових осіб юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців від 1000 до 3000 НМДГ (17 000 –  
51 000 грн). 

-порушення вимог валютного законодавства сягатиме 3000-4000 
НМДГ штрафу для посадових осіб уповноважений установ 
(51 000 – 68 000 грн). 

Виключено відповідальність за незаконне відкриття або 
використання за межами України валютних рахунків. 

 


