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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

24 лютого 2022 року    Київ № 21  
 

 

 

Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 24 лютого 2022 року №18 

«Про роботу банківської системи в період запровадження 

воєнного стану» 

 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України” з метою визначення особливостей функціонування грошово-

кредитного та валютного ринків в період запровадження 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», такі зміни: 

пункт 12 викласти в такій редакції: 

«12. Уповноваженим установам забороняється здійснювати за дорученням 

клієнтів торгівлю валютними цінностями, крім випадків: 

1) продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі 

банкам, а також в готівковій формі небанківським фінансовим установам та 

оператору поштового зв’язку. Куплена готівкова валюта небанківськими 

фінансовими установами та оператором поштового зв’язку протягом  

операційного дня, включаючи залишки купленої іноземної валюти в касах таких 

установ на момент прийняття цієї постанови, має бути зарахована на їх власні 

рахунки в банках не пізніше наступного робочого дня; 

2) торгівлі валютними цінностями, що здійснюється банками з іншими 

банками на умовах «своп», іноземними фінансовими установами, Національним 

банком України, міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є 

Україна, та міжнародним фінансовими організаціями, за договорами з якими 

Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим 

міжнародним фінансовим організаціям (далі – МФО); 

3) купівлі іноземної валюти з метою проведення валютних операцій, 

визначених в пункті 14 цієї Постанови»; 

після пункту 12 доповнити постанову новим пунктом 121 такого змісту: 
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«121. Уповноважені установи здійснюють операції з купівлі (які дозволені 

підпунктами 1 та 3 пункту 12 цієї постанови)  та продажу іноземної валюти за 

дорученням клієнтів,: 

в доларах США – за офіційним курсом Національного банку України, який 

діє в день здійснення операції; 

в інших іноземних валютах – за курсом, який визначається на підставі 

офіційного курсу гривні до долара США, що діє в день здійснення операції, а 

також інформації про поточні курси іноземних  валют до долара США (або 

долара США до іноземних валют) на міжнародних валютних ринках, які 

отримуються через торгівельно-інформаційні системи на момент здійснення 

операції»; 

пункти 13 та 14 викласти в такій редакції: 

«13. Зафіксувати офіційний курс гривні до іноземних валют, офіційний курс 

гривні до спеціальних прав запозичення, а також розрахункову ціну банківських 

металів на рівнях, на яких вони діяли 24 лютого 2022 року. Припинити до 

окремого рішення розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара 

США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00. 

14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати за дорученням 

клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України, крім випадків 

здійснення: 

1) власних операцій банків, уключаючи розрахунки з міжнародними 

платіжними системами; 

2) імпортних операцій резидентів з купівлі товарів критичного імпорту за 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

3) валютних операцій МФО, уключаючи представництва МФО, а також 

валютних операцій резидентів та нерезидентів з переказу коштів в 

іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його 

представництвом; 

4) валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення 

мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що 

регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони; 

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); 

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

приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств та 

інших державних органів України; 

7) переказів на користь дипломатичних представництв, консульських 

установ України за кордоном»; 

після пункту 16 доповнити постанову новими пунктами такого змісту: 

«17. Уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні 

операції: 
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1) з використанням російських рублів та білоруських рублів; 

2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження 

(зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці 

Білорусь; 

3) для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які 

мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській 

Федерації або в Республіці Білорусь. 

18. Національний банк України щоденно проводить операції з купівлі доларів 

США у банків за офіційним курсом гривні, що діє на день здійснення такої 

операції. Операції проводяться на умовах тод без обмеження суми в період з 9 до 

15 години через функціонали торгівельно-інформаційних систем  Refinitive та 

Bloomberg на умовах попередньої оплати з боку банку. Для здійснення операції, 

визначеної цим пунктом, банку необхідно звернутися до Національного банку 

України через функціонал торгівельно-інформаційних систем Refinitive та 

Bloomberg, де зазначити обсяг продажу доларів США, який має бути кратним 

500 000 доларів США. 

19. Банки мають право здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за 

рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних 

зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками. 

20. Банки, що мають залишки валютних цінностей в касах на момент 

прийняття цієї постанови, мають  право здійснити їх продаж  клієнтам у межах 

цього залишку валютних цінностей. 

21. Протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти 

Національного банку України діють у частині, що не суперечать цій постанові». 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її підписання. 

 

 

 

Голова 

                  

 Кирило ШЕВЧЕНКО    

Інд.40 


