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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

19 серпня 2022 року Київ  № 182 
 

Про внесення змін до Положення про організацію 

готівкового обігу і ведення емісійно-касових 

операцій у банківській системі в особливий період 

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк 

України” та з метою вдосконалення організації готівкового обігу і ведення 

емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Положення про організацію готівкового обігу і ведення 

емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

05 травня 2018 року № 51 (у редакції постанови Правління Національного банку 

України від 23 травня 2022 року № 104) (зі змінами), такі зміни: 

1) у другому реченні абзацу четвертого пункту 7 розділу І слова “про 

необхідність залучення до супроводження правоохоронних органів та 

військових формувань” замінити словами “про потребу в залученні до 

супроводження правоохоронних органів або військових формувань”; 

2) в абзаці другому пункту 27 розділу ІІІ слова “для забезпечення 

підкріплення філій/відділень та видачу клієнтам готівки дозволяється” замінити 

словами “, що розташовані та функціонують або межують із районами 

проведення воєнних (бойових) дій, для забезпечення підкріплення 

філій/відділень та видачі клієнтам готівки дозволяється на підставі розпорядчого 

акта Національного банку (прийнятого на їх клопотання)”; 

3) у розділі IV: 

у пункті 34 слова “(у разі наявності в регіоні)”, “здійснює” замінити 

відповідно словами “(за наявності в регіоні) згідно з окремим розпорядчим актом 

Національного банку”, “формує бригаду/групу інкасаторів для здійснення”; 

абзац другий пункту 41 викласти в такій редакції: 

“Члени комісії разом із бригадою/групою інкасації після перевірки 

цілісності доставлених мішків (касет), пломб, якими вони опломбовані, їх 

відповідності даним опису розкривають мішки (касети) із не придатними до 
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обігу банкнотами та перевіряють загальну суму за пачками з даними ярликів 

(супровідних ярликів) без перевірки кількості корінців.”. 

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 
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