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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

21 липня 2022 року  Київ № 154 
 

 

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) підпункт 1 пункту 52 викласти в такій редакції: 

“з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті, в обсязі, що 

перевищує в еквіваленті 12 500 гривень на кожні сім календарних днів;”; 

 

2) пункт 12 після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 14 такого 

змісту: 

“14) продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в 

обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць, для 

розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення 

придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не 

менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору 

банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до 

закінчення строку;”; 

 

3) пункт 123 виключити;  

 

4) пункт 13 викласти в такій редакції: 

“13. Установити та зафіксувати офіційний курс гривні до долара США на 

рівні 36,5686 гривні за один долар США  починаючи з 9.00 21 липня 2022 року.”; 
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5) пункт 131 доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

“Офіційний курс гривні до іноземних валют (крім долара США), 

установлений Національним банком України 20 липня 2022 року відповідно до 

переліку іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно 

встановлює офіційний курс гривні, діє впродовж усього дня 21 липня 2022 року. 

Облікова ціна банківських металів, розрахована Національним банком 

України 20 липня 2022 року відповідно до переліку банківських металів, до яких 

Національний банк України щоденно розраховує облікову ціну, діє впродовж 

усього дня 21 липня 2022 року.”; 

 

6) у пункті 14: 

підпункт 6 викласти в такій редакції:    

“6) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що 

приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради 

національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, підписаних 

керівником державного органу або особою, яка виконує його обов’язки.  

Звернення має містити: 

клопотання відповідного органу, зазначеного в абзаці першому підпункту 6 

пункту 14 цієї постанови, до Національного банку України з проханням 

дозволити проведення відповідної валютної операції; 

найменування юридичної особи; 

обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на 

важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час 

дії воєнного стану; 

суму операції; 

контрагента операції; 

найменування банку, через який проводитиметься така операція. 

Для розгляду питання про видачу окремого дозволу (рішення) до 

Національного банку України засобами електронної пошти обслуговуючим 

банком юридичної особи, яка зазначена в зверненні, подається також 

повідомлення (лист) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників такої 

юридичної особи, отриманою обслуговуючим банком у результаті здійснення 

належної перевірки такого клієнта відповідно до вимог законодавства України;”; 

підпункт 8 викласти в такій редакції: 

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

використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що 

здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211):  

на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з 

усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті;  

без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній 

валюті;”; 

у підпункті 91 цифри “100 000” замінити цифрами “30 000”; 
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у підпункті 12 слова, цифри та літери “що містяться в Переліку товарів 

критичного імпорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

24 лютого 2022 року № 153 (зі змінами), з такими кодами згідно з УКТЗЕД” 

замінити словами та літерами «які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД 

згідно із Законом України “Про Митний тариф України”»; 

 

7) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Правління Національного банку України окремим рішенням може 

встановлювати інший, ніж зазначено в пункті 18 цієї постанови, порядок 

проведення операцій з купівлі та/або продажу доларів США з банками за 

операціями, які банки здійснюють для задоволення власних потреб, а також 

порядок визначення курсів за такими операціями. Правління Національного 

банку України в такому разі може визначити час для проведення операцій з 

банками щодо купівлі та/або продажу іноземної валюти для задоволення 

клієнтських заявок та для задоволення власних потреб банків.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з 21 липня 2022 року, крім підпункту 3 

пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 25 липня 2022 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


