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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

08 березня 2022 року  Київ № № 44 
 

 

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) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Заборонити видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в гривнях в 

обсязі, що перевищує 100 000 гривень у день (видача здійснюється без 

нарахування та зняття комісій), крім зняття готівкових коштів у гривнях: 

 

1) з метою виплати заробітної плати та соціальних виплат; 

 

2) з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання 

мобілізаційних планів (завдань), Уряду України; 

 

3) у філіях, відділеннях банків, які розташовані на територіях, що 

перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом 

(видача здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності 

готівкових коштів у касі філії/відділення). Рішення про видачу таких коштів 

приймається керівником банку та може делегуватися керівникові 

філії/відділення банку.”;  

 

2) у пункті 5: 
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у підпункті 1 слова “та на підставі окремих дозволів Національного банку 

України” виключити; 

друге речення підпункту 2 викласти в такій редакції: “Рішення про видачу 

таких коштів приймається керівником банку та може делегуватися керівникові 

філії/відділення банку.”;  

 

3) постанову після пункту 5 доповнити новим пунктом 51 такого змісту: 

“51. Видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без 

обмежень у межах залишку банківських металів на рахунку за наявності 

банківських металів у касі філії/відділення банку.”; 

 

4) у пункті 12: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“12. Уповноваженим установам забороняється здійснювати торгівлю 

валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім 

випадків:”; 

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту: 

“11) купівлі клієнтами іноземної валюти в готівковій формі, банківських 

металів з фізичною поставкою у філіях, відділеннях банків, які розташовані на 

територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-

агресором/державою-окупантом (за наявності готівкових коштів в іноземній 

валюті/банківських металів у касі філії/відділення банку). Рішення про 

здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися 

керівникові філії/відділення банку;ˮ; 

 

5) підпункт 1 пункту 14 викласти в такій редакції: 

“1) власних операцій банків, уключаючи розрахунки з міжнародними 

платіжними системами. Проведення розрахунків за документарними та 

резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими 

(підтвердженими, наданими) із 24 лютого 2022 року, забороняється, крім 

випадків, коли такі розрахунки здійснюються з метою проведення операцій 

клієнтів банків, визначених у підпунктах 2–6 пункту 14 цієї постанови;ˮ; 

 

6) пункт 15 викласти в такій редакції: 

“15. Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за 

рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками 

юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є 

резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на 

території України: 

 

1) переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного 

банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на 
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рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів 

України; 

 

2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг,  

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.ˮ; 

 

7) у пункті 172:  

підпункт 2 викласти в такій редакції: 

“2) 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;ˮ; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“3) на території України з метою здійснення соціальних виплат, виплат 

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

обов’язкових платежів.ˮ; 

 

8) пункт 201 доповнити словами “, а також благодійних фондів, цілями та 

сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та 

мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України та 

територіальної оборони України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші 

нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стануˮ; 

 

9) постанову після пункту 201 доповнити новим пунктом 202 такого змісту: 

“202. Банки України на період дії воєнного стану під час відкриття рахунків 

здійснюють ідентифікацію і верифікацію військовослужбовців Збройних Сил 

України та осіб, які призиваються до Збройних Сил України й інших військових 

формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення 

оборони держави (далі – військовослужбовець) на підставі військового квитка. 

Поточний рахунок військовослужбовцю для отримання виплат грошового 

забезпечення відкривається банком на підставі заяви про відкриття рахунку в 

довільній формі. Між військовослужбовцем і банком укладається договір 

банківського рахунку.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

Інд. 40 


