
Офіційно опубліковано 04.04.2022 
 
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

04 квітня 2022 року  Київ № 68 
 

 

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 грошово-

кредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести 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) у пункті 12:  

друге речення підпункту 1 доповнити словами “(крім готівкової іноземної 

валюти, що використана для виплати транскордонного переказу коштів 

небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію Національного 

банку України на переказ коштів)”; 

підпункти 3, 6 викласти в такій редакції: 

“3) здійснення 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) (далі – Класифікатор), між банками 

(безготівкової іноземної валюти), банками за дорученням клієнтів (готівкової та 

безготівкової іноземної валюти);”;  

“6) здійснення банком операцій на умовах “своп” з клієнтами-резидентами: 

з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції 

передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти; 

з обміну іноземної валюти в межах 1 групи Класифікатора;”; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“10) реалізації залишків пам’ятних та інвестиційних монет України, 

сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає прямої загрози 

життю та здоров’ю працівників і клієнтів, із дотриманням порядку здійснення 
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операцій в особливий період, визначеного внутрішніми банківськими 

процедурами.”; 

 

2) у пункті 14: 

підпункт 10 викласти в такій редакції: 

“10) розрахунків національного оператора поштового зв’язку, 

небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних 

карткових платіжних систем, за зобов’язаннями перед цими платіжними 

системами;”; 

пункт доповнити п’ятьма новими підпунктами такого змісту: 

“11) переказів на користь представництв і філій за кордоном юридичних 

осіб, у статутному капіталі яких державі прямо або опосередковано належить 

частка в розмірі 100 відсотків, згідно з кошторисом на утримання або робочою 

програмою та бюджетом з урахуванням обмежень, установлених у пункті 17 цієї 

постанови; 

 

12) операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння 

підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб’єктом 

господарської діяльності, за товари, що містяться в Переліку товарів критичного 

імпорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2022 року № 153 (зі змінами), з такими кодами згідно з УКТЗЕД: 8507, 6211 43 

90 00, 6506 10 80 00, 61–62, 6403–6405, 3926, 6217, 9005 10 00 00, 9005 80 00 00, 

8802 20 00 00, 8802 30 00 00, 9404 30 00 00, 3926 90 92 90, 30, якщо сума такої 

операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400 000 

гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим 

Національним банком України на дату здійснення операції); 

 

13) переказу іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які 

виїхали на постійне місце проживання за кордон, з урахуванням обмежень, 

установлених у пункті 17 цієї постанови; 

 

14) розрахунків значущих операторів послуг платіжної інфраструктури з 

нерезидентами для забезпечення виконання функцій у міжнародних карткових 

платіжних системах;  

 

15) оплати Фондом гарантування вкладів фізичних осіб юридичних послуг, 

що отримані/отримуються ним за кордоном.”; 

 

3) у пункті 141 слова та цифри “підпунктом 4 пункту 12 та пунктом 14 цієї 

постанови” замінити словами та цифрами “підпунктами 1, 21, 3, 4, 6, 7 пункту 14 

цієї постанови”;  

 

4) постанову після пункту 141 доповнити трьома новими пунктами 142–144 

такого змісту: 
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“142. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів становлять 90 календарних днів та застосовуються до операцій, 

здійснених з 05 квітня 2022 року. 

 

143. Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 142 цієї постанови: 

 

1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи 

незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України 

на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 

Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення” (далі – незначна сума), крім 

дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій; 

 

2) застосовуються з урахуванням установлених Національним банком 

України за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого 

частини першої статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції” 

винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки. 

 

144. Розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів 

здійснюються не пізніше строку, визначеного в пункті 142 цієї постанови, з 

урахуванням вимог пункту 143 цієї постанови в повному обсязі, з урахуванням 

вимог пункту 143 цієї постанови стосовно операцій з експорту, імпорту товарів у 

незначній сумі (уключаючи незавершені розрахунки за операцією). Грошові 

кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають 

зарахуванню на рахунок резидента в банку в Україні.”; 

 

5) пункт 15 доповнити шістьма новими підпунктами такого змісту: 

“4) продажу безготівкової іноземної валюти, крім російських рублів та 

білоруських рублів; 

 

5) сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з 

надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання 

власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед 

банками; 

 

6) переказу коштів на інші власні поточні рахунки таких осіб, відкриті в 

банках на території України (крім коштів у російських рублях/білоруських 

рублях); 

 

7) страхових виплат шляхом оплати закладам охорони здоров’я вартості 

медико-санітарної, іншої допомоги, що була надана застрахованій особі такими 
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закладами, у зв’язку із настанням страхового випадку за договорами 

добровільного страхування; 

 

8) страхового відшкодування шкоди життю, здоров’ю, майну потерпілих, 

заподіяної внаслідок настання страхового випадку, що стався до 23 лютого 2022 

року (включно), за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

 

9) сплати внесків до централізованих страхових резервних фондів 

Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону 

України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів.”; 

 

6) пункт 172 викласти в такій редакції: 

“172. Заборони, визначені в пункті 17 цієї постанови, не поширюються на: 

 

1) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на 

спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на 

підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших державних органів України;  

 

2) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на рахунки 

резидентів у банках за операціями з експорту товарів, повернення коштів за 

операціями з імпорту товарів. У разі надходження коштів із-за кордону в 

російських рублях/білоруських рублях за такими операціями банку дозволяється 

здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту 

(крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на 

рахунки клієнта; 

 

3) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на 

території України з метою здійснення соціальних виплат, виплат заробітної 

плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; 

 

4) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) за 

валютними операціями фізичних осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 15 цієї 

постанови;  

 

5) операції із зарахування надходжень коштів (уключаючи надходження 

коштів у російських рублях/білоруських рублях) із-за кордону на 

кореспондентський рахунок банку, відкритий в іншому банку на території 

України;  
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6) переказ коштів на території України з рахунку юридичної/фізичної особи, 

яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у Російській 

Федерації або в Республіці Білорусь [поточного, вкладного (депозитного) 

рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу)], на інший власний поточний 

рахунок такої особи (крім коштів у російських рублях/білоруських рублях); 

 

7) операції з продажу на території України юридичною/фізичною особою, 

яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у Російській 

Федерації або в Республіці Білорусь, безготівкової іноземної валюти, крім 

російських рублів та білоруських рублів.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 

 


