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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

21 березня 2022 року  Київ № 58 
 

 

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) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції: 

“3. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку 

клієнта в національній валюті в обсязі, що перевищує 100 000 гривень у день (без 

урахування комісії банку), крім зняття готівкових коштів у гривнях:”; 

 

2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: 

“5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з 

рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100 000 

гривень у день (без урахування комісії банку), крім зняття готівкових коштів в 

іноземній валюті з рахунків:”; 

 

3) постанову після пункту 51 доповнити новим пунктом 52 такого змісту: 

“52. Заборонити видачу за межами України готівкових коштів: 

 

1) з рахунку клієнта банку, відкритого в Україні у національній валюті, в 

обсязі, що перевищує в еквіваленті  100 000 гривень на календарний місяць; 

 

2) з рахунку клієнта банку, відкритого в Україні в іноземній валюті, у 

загальному обсязі, що визначений в абзаці першому пункту 5 цієї постанови (до 

загального обсягу враховується  сума готівкових коштів в іноземній валюті, які 
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видано того самого дня з рахунку цього клієнта в іноземній валюті  в межах 

України).”; 

 

4) постанову після пункту 9 доповнити новим пунктом 91 такого змісту: 

“91. Банки мають право перевищувати визначені в додатку до Правил з 

організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою 

Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі 

змінами), максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей, що зберігаються в 

сховищі та сейфі, що використовується як сховище.”;  

 

5) у пункті 12: 

підпункт 6 викласти в такій редакції: 

“6) здійснення операцій на умовах “своп” з клієнтами-резидентами, якщо 

перша частина операції передбачає купівлю в клієнта-резидента іноземної 

валюти;”; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“7) купівлі клієнтами іноземної валюти на умовах “форвард” за 

форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 року (уключно). 

Куплена валюта має бути використана з урахуванням вимог пункту 14 цієї 

постанови та пункту 44 розділу IV Положення № 5.ˮ; 

 

6) в абзаці третьому пункту 121 слова “від офіційного курсуˮ замінити 

словами “від курсуˮ; 

 

7) пункт 13 замінити трьома новими пунктами 13–132 такого змісту: 

“13. Зафіксувати офіційний курс гривні до долара США на рівні, на якому 

він діяв 24 лютого 2022 року. 

 

131. Офіційний курс гривні до інших іноземних валют та спеціальних прав 

запозичення установлювати, а облікову ціну банківських металів розраховувати 

відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до 

іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара 

США й облікової ціни банківських металів, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 10 грудня 2019 року № 148 (зі 

змінами), з використанням офіційного курсу гривні до долара США, зазначеного 

в пункті 13 цієї постанови. 

Офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним 

банком України 31 січня 2022 року відповідно до переліку іноземних валют, до 

яких Національний банк України один раз на місяць встановлює офіційний курс 

гривні, діє до 31 березня 2022 року (уключно). 

 

132. Національний банк України до прийняття окремого рішення припиняє 

розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США.ˮ; 
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8) у пункті 14:  

абзац перший викласти в такій редакції:  

“14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати 

транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на 

кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, 

відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за 

дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:ˮ; 

пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 21 такого змісту: 

“21) валютних операцій резидентів з виконання зобов’язань, які забезпечені 

державною гарантією;ˮ; 

підпункт 5 після слова “держави,ˮ доповнити словами “перерахування 

коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави,ˮ; 

підпункт 8 викласти в такій редакції:  

“8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з 

використанням електронних платіжних засобів або використання за кордоном 

електронних платіжних засобів для отримання готівкових коштів;ˮ; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“9) на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на одного клієнта 

банку на календарний місяць переказів з рахунків фізичних осіб на рахунки 

фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів 

платника та отримувача (p2p-переказів) та розрахунків, здійснених з 

використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, 

які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно 

до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем 

належать до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash).  До таких 

операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення 

брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців,  купівля 

подарункових сертифікатів,  перекази на користь букмекерських компаній, 

оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися 

для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 

6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995; 

 

10) розрахунків національного оператора поштового зв’язку з 

міжнародними картковими платіжними системами.ˮ; 

 

9) у пункті 18: 

в абзаці першому: 

перше речення доповнити словом та літерами “та МФОˮ; 

третє речення після слова “банкуˮ доповнити літерами “/МФОˮ; 

підпункт 1 після слова “банківˮ доповнити літерами “/МФОˮ; 

підпункт 2 після слова “банкамˮ доповнити літерами “/МФОˮ; 
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10) у пункті 181: 

в абзаці першому:  

перше речення доповнити словом та літерами “та МФОˮ; 

у третьому реченні слова та цифри “пункті 18 цієї постанови, банкуˮ 

замінити словами та цифрами “пункті 181 цієї постанови, банку/МФОˮ; 

підпункт 1 після слова “банківˮ доповнити літерами “/МФОˮ; 

підпункт 2 після слова “банкамˮ доповнити літерами “/МФОˮ; 

 

11) постанову після пункту 19 доповнити новим пунктом 191 такого змісту: 

“191. Банки мають право здійснювати грошові розрахунки за правочинами 

щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній 

валюті (далі – ОВДП), виключно у валюті номінальної вартості ОВДП.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


