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Про внесення зміни до Положення про організацію 

готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій  

у банківській системі в особливий період 

 

 

 Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, Закону України “Про введення воєнного стану в Україні”, 

постанови Правління Національного банку України від 28 листопада 2018 року 

№ 132 “Про особливості функціонування банківської системи України в умовах 

воєнного стану”, з метою безперебійного забезпечення економіки готівковими 

коштами в умовах особливого періоду Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Пункт 3 розділу І Положення про організацію готівкового обігу і 

ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

05 травня 2018 року № 51, викласти в такій редакції: 

“3. Це Положення визначає основні вимоги до організації роботи з 

готівкою підрозділів Національного банку [Операційного департаменту (далі – 

підрозділ Національного банку, відповідальний за операційну діяльність), 

Департаменту грошового обігу (далі – підрозділ Національного банку, 

відповідальний за грошовий обіг), відділів грошового обігу в регіонах 

Департаменту грошового обігу Національного банку (далі – підрозділи 

грошового обігу в регіонах), Центрального сховища (далі – підрозділ 

Національного банку, відповідальний за зберігання та перевезення цінностей)], 

банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням 

Національного банку (далі – залучені банки), та банків, щодо яких Правління 

Національного банку прийняло рішення про надання їм повноважень на 

зберігання запасів готівки Національного банку (далі – уповноважені банки). 

Підрозділи Національного банку, уповноважені банки та банки 

зобов’язані керуватися цим Положенням або окремими його нормами в разі 

роботи в умовах надзвичайного режиму. 
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Підрозділи Національного банку, залучені та уповноважені банки в разі 

введення воєнного стану здійснюють діяльність, передбачену вимогами цього 

Положення, з урахуванням вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, 

прийнятих Президентом України, Верховною Радою України, Радою 

національної безпеки і оборони України, і на підставі окремих рішень 

Правління Національного банку. 

Керівники підрозділів Національного банку, залучених та уповноважених 

банків в умовах особливого періоду вживають заходів і безпосередньо 

відповідають за організацію роботи та створення належних умов для повної 

схоронності всіх цінностей у сховищах, оборотній та операційних касах.”. 

 

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

 

 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Сергія Холода. 

 

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

опублікування.  

 

 

 

Голова                                     Яків СМОЛІЙ 

 

 

 

Інд. 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


