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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
01 березня 2022 року

Київ

№ 30

Про внесення змін до постанови Правління Національного
банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк
України”, з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків у період введення воєнного стану Правління
Національного банку України постановляє:
1. Внести до постанови Правління Національного банку України від
24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період
запровадження воєнного стану” (зі змінами), такі зміни:
1) пункти 5 та 12 викласти в такій редакції:
“5. Заборонити видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній
валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 30 000 гривень в день (видача
здійснюється без нарахування та зняття комісій), крім зняття готівкових коштів
в іноземній валюті з рахунків:
1) підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних
планів (завдань), Уряду України та на підставі окремих дозволів Національного
банку України;
2) у філіях, відділеннях банків, які розташовані на територіях, що
перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом
(видача здійснюється у межах залишку коштів на рахунку за наявності
готівкових коштів в касі філії/відділення). Рішення про видачу таких коштів
приймається керівником філії/відділення банку.”;
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“12. Уповноваженим установам забороняється здійснювати за дорученням
клієнтів торгівлю валютними цінностями, крім випадків:
1) продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі
банкам, а також в готівковій формі небанківським фінансовим установам та
оператору поштового зв’язку. Куплена готівкова валюта небанківськими
фінансовими установами та оператором поштового зв’язку протягом
операційного дня, включаючи залишки купленої іноземної валюти в касах таких
установ на момент прийняття цієї постанови, має бути зарахована на їх власні
рахунки в банках не пізніше наступного робочого дня;
2) торгівлі валютними цінностями, що здійснюється банками з іншими
банками на умовах “своп”, іноземними фінансовими установами, Національним
банком України, міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є
Україна, та міжнародними фінансовими організаціями, за договорами з якими
Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим
міжнародним фінансовим організаціям (далі – МФО);
3) здійснення між банками валютних операцій з обміну іноземної валюти в
межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку
України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами);
4) купівлі іноземної валюти з метою проведення валютних операцій,
визначених у пункті 14 цієї постанови;
5) купівлі банком іноземної валюти в іншого банку за курсом, визначеним
згідно з вимогами абзацу другого/третього пункту 121 цієї постанови, виключно
для подальшого її продажу клієнту з метою проведення валютних операцій,
наведених у пункті 14 цієї постанови.”;
2) у пункті 121:
абзац перший викласти в такій редакції:
“121. Уповноважені установи здійснюють операції з купівлі за дорученням
клієнтів (які дозволені підпунктами 1 та 4 пункту 12 цієї постанови) та продажу
безготівкової іноземної валюти:”;
в абзаці другому слова “за офіційним курсом” замінити словами та цифрою
“за курсом, що може відхилятися не більше ніж на 1% від офіційного курсу”;
абзац третій після слів “за курсом,” доповнити словами та цифрою “що може
відхилятися не більше ніж на 1% від офіційного курсу,”;
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3) постанову після пункту 121 доповнити новим пунктом 122 такого змісту:
“122. Уповноважені установи здійснюють купівлю у клієнтів готівкової
іноземної валюти:
1) в доларах США – за офіційним курсом Національного банку України,
який діє в день здійснення операції;
2) в інших іноземних валютах – за курсом, який визначається на підставі
офіційного курсу гривні до долара США, що діє в день здійснення операції, а
також інформації про поточні курси іноземних валют до долара США (або
долара США до іноземних валют) на міжнародних валютних ринках, які
отримуються через торговельно-інформаційні системи на момент встановлення
готівкового курсу.”;
4) пункт 14 після підпункту 7 доповнити новим підпунктом такого змісту:
“8) розрахунків за кордоном з використанням електронних платіжних
засобів або використання електронних платіжних засобів для отримання
готівкових коштів.”;
5) постанову після пункту 14 доповнити новим пунктом 141 такого змісту:
“141. Уповноважені установи здійснюють валютний нагляд за валютним
операціями, що дозволені підпунктом 4 пункту 12 та пунктом 14 цієї постанови,
в спрощеному вигляді без проведення додаткового аналізу документів
(інформації) про валютні операції, джерела походження коштів, що
використовуються для їх проведення, та інших заходів, передбачених
Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та
перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8
(зі змінами).”;
6) постанову після пункту 15 доповнити новим пунктом 151 такого змісту:
“151. Заборонити:
1) зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами,
ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих
учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на
території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
2) приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази,
здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками міжнародних
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платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської
Федерації та Республіки Білорусь.”;
7) постанову після пункту 17 доповнити новим пунктом 171 такого змісту:
“171. Рекомендувати банкам в першу чергу здійснювати інкасацію суб’єктів
господарювання сфери роздрібної торгівлі із дотриманням таких умов:
1) забезпечення супроводу бригад інкасації охороною силових структур з
використанням вогнепальної зброї, у тому числі силами територіальної оборони;
2) за умови безвідмовного прийняття цим суб’єктом господарювання в
оплату електронних платіжних засобів в усіх торговельних точках.”;
8) пункт 18 викласти в такій редакції:
“18. Національний банк України щоденно проводить операції з купівлі та
продажу доларів США з банками. Такі операції проводяться на умовах тод без
обмеження суми в період з 9.00 до 15 години через функціонали торговельноінформаційних систем Refinitive та Bloomberg, або (за відсутності можливості
використовувати функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та
Bloomberg) засобами телефонного зв’язку на умовах попередньої оплати з боку
банку. Для здійснення операції, визначеної в пункті 18 цієї постанови, банку
необхідно звернутися до Національного банку України через функціонали
торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або засобами
телефонного зв’язку (за номерами, які Національний банк України доведе до
відома банків окремим повідомленням) із зазначенням обсягу продажу доларів
США, який має бути кратним 500 000 доларів США.
Курс операції з:
1) купівлі Національним банком України у банків доларів США
визначається на рівні офіційного курсу гривні до долара, що діє в день
здійснення такої операції;
2) продажу Національним банком України банкам доларів США
визначається на рівні офіційного курсу гривні до долара США, що діє в день
здійснення такої операції, збільшений на 1% та округлений до 4 знаків після
коми.”;
9) постанову після пункту 18 доповнити новим пунктом 181 такого змісту:
“181. Національний банк України проводить операції з купівлі-продажу євро
з банками. Такі операції проводяться на умовах тод без обмеження суми в період
з 10 до 14 години через функціонали торговельно-інформаційних систем
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Refinitive та Bloomberg або (за відсутності можливості використовувати
фунціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg)
засобами телефонного зв’язку на умовах попередньої оплати з боку банку. Для
здійснення операції, визначеної в пункті 18 цієї постанови, банку необхідно
звернутися до Національного банку України через функціонали торговельноінформаційних систем Refinitive та Bloomberg або засобами телефонного зв’язку
(за номерами, які Національний банк України доведе до відома банків окремим
повідомленням) із зазначенням обсягу продажу євро, який має бути кратним
500 000 євро.
Курс операції з:
1) купівлі Національним банком України у банків євро визначається як
округлене до 4 знаків після коми значення показника, обрахованого на підставі
інформації про офіційний курс гривні до долара США, що діє на день здійснення
такої операції, та про котирування BFIX долара США до євро;
2) з продажу Національним банком України банкам євро визначається як
збільшене на 1% та округлене до 4 знаків після коми значення показника,
обрахованого на підставі інформації про офіційний курс гривні до долара США,
що діє на день здійснення такої операції, та про котирування BFIX долара до
євро.
Під котируванням BFIX долара до євро розуміється значення
середньозважених курсових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) долара
США до євро на ринку “спот”, які щоденно розраховуються через функціонал
торговельно-інформаційною системою Bloomberg станом на 10.00 за київським
часом у день здійснення операції.”;
10) пункт 20 виключити.
2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
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