
Який курс гривні до іноземних валют застосовується з метою 

визначення позитивної курсової різниці, яка підлягає 

перерахуванню до бюджету (встановлений Національним 

банком України чи курс на міжбанківському валютному ринку 

України)? 
ЗІР, категорія 114.02 

Умови і особливості продажу поверненої нерезидентом чи невикористаної іноземної 

валюти регулюються ст. 5 Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР                             

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» зі змінами і доповненнями                  

(далі – Закон № 185), а також нормами Положення про порядок та умови торгівлі  

іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

від 10 серпня 2005 року № 281 (далі – Положення № 281). 

Так, п. 6 розд. ІІІ Положення № 281 передбачено, що суб’єкт ринку (уповноважені 

банки, уповноважені фінансові установи) зобов’язаний продати куплену (або обміняну 

згідно з п. 17 розд. І Положення № 281) іноземну валюту у разі порушення клієнтами-

резидентами строків, передбачених в абзацах першому та другому п. 3 розд. ІІІ Положення 

№ 281. 

Продаж іноземної валюти у випадках, передбачених п. 7 розд. III Положення № 281, 

здійснюється уповноваженим банком без доручення клієнта в терміни встановлені для 

обов’язкового продажу валюти, за курсом, який визначається безпосередньо суб’єктом 

ринку, що здійснює такий продаж іноземної валюти. 

Позитивна курсова різниця, що може виникнути за зазначеними вище операціями 

щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця 

відноситься на результати господарської діяльності резидента.  

Відповідно до ст. 3 Закону № 185 Національний банк України має право 

встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному 

ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов’язань перед 

нерезидентом повинна використовуватися за призначенням, і порядок її продажу в разі 

недотримання резидентом цього строку. 

Згідно зі ст. 5 Закону № 185 в разі порушення резидентами строків, установлених 

Національним банком України відповідно до ст. 3 Закону № 185, придбана валюта 

продається уповноваженими банками на міжбанківському валютному ринку України. 

При цьому для визначення позитивної курсової різниці застосовується курс гривні до 

іноземних валют, який визначається безпосередньо суб’єктом ринку, що здійснює такий 

продаж іноземної валюти. 


