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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

20 жовтня 2022 року  Київ № 222 
 

 

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 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“7) з рахунків державних установ та/або громадських об’єднань 

фізкультурно-спортивної спрямованості, які забезпечують виконання Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та 

спортивних змагань України на відповідний рік, на здійснення витрат або 

компенсаційних виплат на відрядження національних збірних команд України 

для участі в офіційних міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних 

зборах з підготовки до таких міжнародних змагань, що проводяться за 

кордоном.”; 

 

2) пункт 5 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту: 

“31) на здійснення витрат або компенсаційних виплат на відрядження 

національних збірних команд України для участі в офіційних міжнародних 

змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких міжнародних 

змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік, що 

проводяться за кордоном;”; 

 

3) пункт 12 після підпункту 14 доповнити новим підпунктом 15 такого 

змісту: 

“15) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари 

США) за гривні, розміщені на поточному рахунку цієї фізичної особи, за 
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офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, з 

подальшим розміщенням купленої іноземної валюти на строковий вклад 

(депозит) у цьому банку. 

Куплена іноземна валюта може зараховуватися на вкладний (депозитний) 

рахунок без попереднього зарахування на поточний рахунок фізичної особи. 

Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в 

банку має бути не менше ніж шість календарних місяців без права дострокового 

розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу 

(депозиту) фізичній особі до закінчення строку, а також без можливості 

поповнення вкладу (депозиту). Вклад (депозит) після закінчення строку, а також 

нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають 

поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за 

офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення) 

шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи;”; 

 

4) пункт 1215 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“21) на рахунках Акціонерного товариства “Національна суспільна 

телерадіокомпанія України” відповідно до Закону України “Про інформацію” та 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року 

“Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану”, 

введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 

року “Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 

стану”», з метою забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії 

воєнного стану.”; 

 

5) у підпункті 1 пункту 1216 слова “як грошове забезпечення (покриття) 

клієнта за гарантіями/контргарантіями/резервними акредитивами, у банках на 

дату купівлі” замінити словами “у банках, на дату купівлі”; 

 

6) постанову після пункту 1216 доповнити двома новими підпунктами 1217, 

1218  такого змісту: 

“1217. Банк здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах 

“своп” з його клієнтами за курсом, визначеним у деривативному контракті 

грошового ринку, що укладений між банком та його клієнтом. 

 

1218. Банк здійснює операції з купівлі/продажу іноземної валюти (долари 

США) за гривні, зазначені в підпункті 15 пункту 12 цієї постанови, за рахунок 

власної валютної позиції. Банк має право звернутися до Національного банку 

України з метою купівлі доларів США на спеціальній сесії. Купівля банком 

доларів США здійснюється на спеціальній сесії за офіційним курсом 

Національного банку України, що діяв попереднього робочого дня до дати такої 

купівлі, та за умови подальшого розміщення куплених коштів на рахунку в 

Національному банку України. Загальний обсяг куплених та розміщених коштів 
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банку на такому рахунку в Національному банку України на початок кожного 

робочого дня не може перевищувати більше ніж на 50 000 доларів США 

загальний обсяг на початок цього самого робочого дня залучених банком вкладів 

(депозитів) від фізичних осіб згідно з вимогами, визначеними в підпункті 15 

пункту 12 цієї постанови. Банк зобов’язаний самостійно враховувати 

необхідність дотримання цієї умови, визначаючи обсяг звернення до 

Національного банку України за операціями в межах спеціальної сесії. 

Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на 

рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target 

Range – Lower Bound. Нарахування процентів здійснюється лише за дні, коли 

банками була дотримана умова, викладена в абзаці першому підпункту 1218 цієї 

постанови. Нараховані проценти в іноземній валюті сплачуються банку 

щомісяця в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом 

Національного банку України на дату сплати процентів.  

Банк здійснює продаж валюти, яка розміщена банком на рахунку в 

Національному банку України відповідно до абзацу першого пункту 1218 цієї 

постанови, виключно Національному банку України на спеціальній сесії за 

офіційним курсом Національного банку України, що діяв попереднього робочого 

дня до дати такого продажу. 

Спеціальна сесія з купівлі-продажу доларів США на умовах “тод” 

відповідно до вимог абзаців першого та третього пункту 1218 цієї постанови 

проводиться Національним банком України щодня в період з 9.00 до 10.00 через 

функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або (за 

відсутності можливості використовувати функціонали торговельно-

інформаційних систем Refinitive та Bloomberg) засобами телефонного зв’язку на 

умовах попередньої оплати банком.  

Банк для здійснення операцій під час спеціальної сесії має 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 або купівлі доларів США, який 

має бути не менше ніж 50 000 доларів США або залишку коштів в іноземній 

валюті на рахунку банку в Національному банку України (у разі здійснення 

операції продажу іноземної валюти Національному банку України);”; 

 

7) у пункті 14: 

пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 71 такого змісту: 

“71) переказів за кордон іноземної валюти з метою виконання перед 

міжнародними організаціями фінансових зобов’язань України, покладених на 

Верховну Раду України, уключаючи перекази щодо сплати внесків до їх 

регулярних бюджетів;”; 

абзац четвертий  підпункту 8 доповнити словами “, а також забезпечують 

участь (відрядження) національних збірних команд України в офіційних 

міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких 
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міжнародних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України, що проводяться 

за кордоном”; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“32) переказів коштів у гривнях на кореспондентський рахунок іноземного 

банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку 

України; 

 

33) операцій оператора електронного майданчика з повернення нерезиденту 

коштів гарантійного та/або реєстраційного внесків, сплачених останнім на 

рахунок цього оператора електронного майданчика для набуття таким 

нерезидентом статусу учасника електронного аукціону (торгів), що проводиться 

з використанням електронної торгової системи, адміністратором якої є Державне 

підприємство “Прозорро.Продажі”, за умови, якщо повернення відповідного 

внеску здійснюється в межах суми коштів, що надійшли із-за кордону після 23 

лютого 2022 року в рахунок сплати цим нерезидентом такого внеску.”; 

 

8) у пункті 152: 

в абзаці першому  слова “державного органу або особою, яка його заміщує” 

замінити словами “державного органу/особою, яка виконує його обов’язки, або 

заступником керівника державного органу, уповноваженим керівником цього 

державного органу підписувати такі звернення (клопотання).”; 

пункт доповнити новим абзацом такого змісту: 

“До звернення (клопотання), підписаного особою, яка виконує обов’язки 

керівника державного органу, або заступника керівника державного органу, 

уповноваженого цим керівником підписувати таке звернення (клопотання), 

додатково надається документ, що підтверджує відповідні повноваження цієї 

особи/цього заступника.”; 

 

9) у другому реченні пункту 18 цифри “9.00” замінити цифрами “10.00”; 

 

10) постанову після пункту 193 доповнити новим пунктом  такого змісту: 

“194. Банкам забороняється здійснювати грошові розрахунки з резидентами 

(крім інших банків) за правочинами щодо цінних паперів іноземних емітентів. 

Банки мають право здійснювати грошові розрахунки з нерезидентами за 

правочинами щодо цінних паперів іноземних емітентів виключно в іноземній 

валюті.”. 

 

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

опублікування. 

 

Голова Андрій ПИШНИЙ 

 

Інд. 40 


