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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

22 квітня 2022 року  Київ № 81 
 

 

Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 24 лютого 2022 року № 18  

 

Відповідно до статей 7, 15, 551, 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) постанову після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту: 

“41. Еквайри мають право не надавати користувачеві документ за операцією 

із застосуванням електронних платіжних засобів у разі використання 

електронного платіжного засобу через платіжний термінал еквайра. 

Постачальники платіжних послуг зобов’язані забезпечити здійснення 

безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів та 

врегульовувати спірні питання, що виникають та/або пов’язані зі здійсненням 

таких операцій, незалежно від наявності в користувача документа за операцією 

із застосуванням електронних платіжних засобів.”; 

 

2) перше речення підпункту 4 пункту 12 доповнити словами та цифрами 

“(крім випадку, визначеного в підпункті 9 пункту 14 цієї постанови)”; 

 

3) постанову після пункту 132 доповнити двома новими пунктами 133, 134 

такого змісту: 

“133. Національний банк України до 29 квітня 2022 року затверджує та 

оприлюднює на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного 

банку України переліки: 

 

1) іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно 

встановлює офіційний курс гривні; 
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2) іноземних валют, до яких Національний банк України один раз на місяць 

встановлює офіційний курс гривні; 

 

3) банківських металів, до яких Національний банк України щоденно 

розраховує облікову ціну. 

 

134. Національний банк України визначає особливості встановлення 

офіційного курсу гривні до тих іноземних валют, які переходять з/до переліку 

іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно встановлює 

офіційний курс гривні, до/з переліку іноземних валют, до яких Національний 

банк України один раз на місяць встановлює офіційний курс гривні, та 

оприлюднює їх одночасно з переліками, зазначеними в пункті 133 цієї 

постанови.”; 

 

4) у пункті 14: 

підпункт 2 доповнити словами та цифрами “, за умови, якщо поставка 

товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 

року”; 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 

“5) операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної 

держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних 

зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), 

уключаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) 

за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки 

асистуючих компаній-нерезидентів;”; 

пункт після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 51 такого змісту: 

“51) операцій з перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних 

закладів іноземної держави;”; 

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту: 

“16) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами 

перестрахування іноземним ядерним пулам (або уповноваженим особам за 

дорученням таких пулів), які здійснюються уповноваженим страховиком за 

дорученням членів об’єднання “Ядерний страховий пул”; 

 

17) операцій з оплати Моторним (транспортним) страховим бюро України 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами 

перестрахування, операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) 

або вимог щодо компенсації таких виплат Моторним (транспортним) страховим 

бюро України за договорами міжнародного страхування “Зелена картка”; 
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18) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами 

перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, щодо 

передачі ризиків цивільної авіації відповідно до Повітряного кодексу України за 

умови наявності підтвердження від Державної авіаційної служби України, що 

відповідні повітряні судна продовжують польоти у відкритому повітряному 

просторі, мають діючі свідоцтва льотної придатності та про наявність чинного 

сертифіката експлуатанта повітряного судна.”; 

 

5) у підпункті 5 пункту 15 слово “відсотки” замінити словом “проценти”;  

 

6) пункт 172 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“8) переказ на території України гривні з метою сплати банку комісій та 

інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших 

фінансових послуг, а також гривні/іноземної валюти (крім російських рублів та 

білоруських рублів) з метою виконання власних зобов’язань за кредитними 

договорами (уключаючи проценти) перед банками.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

 

 

В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ 

 

 

Інд. 40 

 


