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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

19 серпня 2022 року  Київ № 183 
 

 

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 підпункті 3 пункту 3 слова “які розташовані на територіях, що 

перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом” 

замінити словами “місцезнаходженням яких є територіальні громади, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)”; 

 

2) у підпункті 2 пункту 5 слова “які розташовані на територіях, що 

перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом” 

замінити словами “місцезнаходженням яких є територіальні громади, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)”; 

 

3) у пункті 12: 

підпункт 11 викласти в такій редакції: 

“11) купівлі клієнтами банківських металів із фізичною поставкою у філіях, 

відділеннях банків.  

Банки здійснюють операції з продажу клієнтам банківських металів із 

фізичною поставкою у межах залишку банківських металів у касі банку станом 

на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг 

перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх 

продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що 
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розраховується в тройських унціях по кожному металу окремо починаючи з 

19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;”; 

перше речення підпункту 14 після слів “іноземної валюти” доповнити 

словами та цифрами “за курсом, визначеним у пункті 1211 цієї постанови,”; 

 

4) постанову після пункту 1210 доповнити новим пунктом такого змісту: 

“1211. Банк здійснює продаж безготівкової іноземної валюти одній фізичній 

особі для розміщення куплених коштів на вкладному (депозитному) рахунку в 

цьому банку за курсом, установленим банком на дату здійснення операції.”; 

 

5) пункт 191 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Вимоги абзацу першого пункту 191 цієї постанови не поширюються на 

здійснення грошових розрахунків за другою частиною операції репо зі 

зворотного продажу-купівлі ОВДП, якщо грошові розрахунки за першою 

частиною операції репо з купівлі-продажу ОВДП були здійснені до 23 лютого 

2022 року включно.”. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


