
Чи можливо припинити зобов’язання за операціями з експорту 

та імпорту товарів, які передбачають розрахунки у грошовій 

формі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог? 
 

ЗІР, категорія 114.02 

Згідно з п. 1 ст. 601 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV          

зі змінами та доповненнями зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних 

однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не 

встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. 

Відповідно до п.п. 5 п. 10 розд. ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків 

за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України           

(далі – НБУ) від 02 січня 2019 року № 7 (далі – Інструкція № 7) банк, крім підстав, 

передбачених у п. 9 розд. III Інструкції № 7, має право завершити здійснення валютного 

нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за наявності 

документів про припинення зобов’язань за операціями з експорту, імпорту товарів 

зарахуванням зустрічних однорідних вимог у разі дотримання сукупності таких умов: 

 вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є 

контрагентами за цими операціями; 

 вимоги однорідні; строк виконання за зустрічними вимогами настав або не 

встановлений, або визначений моментом пред’явлення вимоги; 

 між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов 

виконання. 

У разі запровадження НБУ заходу захисту у вигляді обов’язкового продажу частини 

надходжень в іноземній валюті банк не має права завершити здійснення валютного 

нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з 

експорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням 

зустрічних однорідних вимог: 

 в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, 

затвердженого постановою Правління НБУ від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції 

постанови Правління НБУ від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)/російських 

рублях (незалежно від суми операції); 

 в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у 

межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500000 євро 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату 

припинення зобов’язань зарахуванням однорідних зустрічних вимог). 

Вимоги абзаців п’ятого - сьомого п.п. 5 п. 10 розд. III Інструкції № 7 не 

поширюються на випадки завершення здійснення валютного нагляду в разі припинення 

зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів 

телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного 

роумінгу та пропуску міжнародного трафіка). 



Вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України 

надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу 

товарів за зовнішньоекономічними договорами встановлено п. 25 розд. III Положення про 

заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, 

затвердженого постановою Правління НБУ від 02 січня 2019 року № 5. 

Таким чином, чинне законодавство передбачає можливість припинення зобов’язань 

за операціями з експорту та імпорту товарів, які передбачають розрахунки у грошовій 

формі, зарахуванням зустрічних однорідних вимог, але у разі дотримання сукупності 

умов, зазначених вище. 


