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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 

26 серпня 2022 року Київ №              № 192 
 

 

Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України                                      

від 29 липня 2022 року № 165 

Відповідно до статей 7, 15, 44, 551, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 19, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 11 Закону України 

“Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою 

запобігання кризовим явищам у період дії воєнного стану в Україні Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за 

здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в 

період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі 

зміни: 

1) пункт 5 викласти в такій редакції: 

“5. Установа зобов’язана забезпечити обладнання приміщення структурних 

підрозділів, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в 

готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю за процесом 

обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), що 

відповідає таким вимогам:  

 

1) забезпечено обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони 

робочого місця працівника структурного підрозділу установи, який здійснює 

операції із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – працівник 

структурного підрозділу установи), зони клієнтів біля робочого місця працівника 

структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень 

установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб. Роздільна 
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здатність камери для відеонагляду та зона робочого місця працівника 

структурного підрозділу установи  повинні забезпечувати чітку відеофіксацію 

процесу обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-передавання 

готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) під 

час здійснення ним операції з купівлі/продажу іноземної валюти;   

2) система технологічного відеоконтролю забезпечує: 

наявність у відеоматеріалах інформації про дату, час та найменування 

установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор; 

відповідність технічним вимогам до якості фіксації відеосигналу, що 

відображають процес обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-

передавання готівки та видачі квитанції РРО під час здійснення ним операції з 

купівлі/продажу іноземної валюти; 

технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників 

Національного банку України (далі – Національний банк) (інспекційної групи) 

під час проведення виїзної перевірки установи/структурного підрозділу доступу 

до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за 

конкретний проміжок часу. 

Установа зобов’язана припинити операції з торгівлі валютними 

цінностями в готівковій формі в разі виходу з ладу системи технологічного 

відеоконтролю до відновлення її роботи.”;  

 

2) у пункті 37 слова “за процесом обслуговування клієнтів” виключити;  

 

3) пункт 38 виключити. 

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

опублікування. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 33  


