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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

29 вересня 2022 року  Київ № 211 
 

 

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) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“9) на здійснення виплат на відрядження особам, які входять до складу 

офіційних делегацій, очолюваних Президентом України, для візитів за кордон, 

та/або до складу передових груп, що забезпечують підготовку візитів Президента 

України за кордон.”; 

 

2) абзац четвертий пункту 52 доповнити словами: “, особам, які входять до 

складу офіційних делегацій, очолюваних Президентом України, для візитів за 

кордон, та/або до складу передових груп, що забезпечують підготовку візитів 

Президента України за кордон”; 

 

3) у пункті 12: 

у підпункті 14: 

у першому реченні цифри “50 000” замінити цифрами “100 000”; 

підпункт після першого речення доповнити новим другим реченням такого 

змісту: “Куплена іноземна валюта може зараховуватися на вкладний 

(депозитний) рахунок без попереднього зарахування на поточний рахунок 

фізичної особи.”; 

у підпункті 4 цифри та слово “23 та 9” замінити цифрами та словом “23, 9 та 

30”; 

 

4) перше речення пункту 1212 викласти в такій редакції: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#n299
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#n159
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#n299
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#n159
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“1212. Банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-

резидента (крім фізичної особи), який має кошти в іноземних валютах, 

розміщених на поточних та вкладних (депозитних) рахунках.”; 

 

5) у пункті 1214 слова та цифри “рахунках, на балансовому рахунку 2932 як 

грошове забезпечення (покриття) клієнта за гарантіями/контргарантіями/ 

резервними акредитивами, у банках (або їх відсутність) та інформацію” замінити 

словами “рахунках у банках (або їх відсутність), та інформацію”; 

 

6) у пункті 1215: 

в абзаці першому слова та цифри “рахунках клієнта, на балансовому 

рахунку 2932 як грошове забезпечення (покриття) клієнта за 

гарантіями/контргарантіями/резервними акредитивами, у банках на дату 

купівлі” замінити словами “рахунках клієнта у банках, на дату купівлі”; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“19) на рахунку державного авіаційного підприємства [за яким 

здійснюються операції за допомогою корпоративного (бізнесового) 

електронного платіжного засобу], якщо ці кошти використовуються на 

експлуатаційні витрати для забезпечення, організації та виконання літерних 

авіаційних рейсів повітряними суднами; 

 

20) на рахунках державного підприємства, яке забезпечує проведення  

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

регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, а 

також виконує державні оборонні замовлення.”; 

 

7) у пункті 1216: 

у підпункті 1 слова та цифри “, на балансовому рахунку 2932” виключити; 

в абзаці третьому цифру “3)” змінити цифрою “2)”; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“3) за другою частиною валютної операції на умовах “своп”, за якою банк 

здійснює зворотний продаж іноземної валюти клієнту.”; 

 

8) у пункті 14: 

підпункт 2 після слів “(зі змінами)” доповнити словами “(далі – Постанова 

№ 153)”; 

підпункт 51 доповнити словами “або на рахунки юридичних осіб-

нерезидентів, які відповідно до наданих навчальними закладами повноважень 

здійснюють приймання коштів”; 

підпункт 91 виключити; 

у підпункті 24 слово “автотранспорту” замінити словами “транспортних 

засобів”; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 



3 

 

“30) переказу коштів юридичною особою-резидентом на рахунки власних 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення 

юридичної особи, відкритих за кордоном, за одночасного дотримання умов, що 

перекази здійснюються: 

у межах загальної суми коштів, що були переказані цією юридичною 

особою-резидентом протягом 2021 року для утримання його філій, 

представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної 

особи за кордоном, що підтверджується юридичною особою-резидентом 

документально. Протягом одного календарного місяця дозволяється 

переказувати не більше 1/4 частини від цієї суми;  

за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики) 

коштів в іноземній валюті юридичної особи-резидента; 

через один банк (за вибором юридичної особи-резидента). Зміну банку, що 

обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового 

звернення клієнта до банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт, 

аналогічно до порядку зміни обслуговуючого банку, визначеного в пункті 8 

розділу І Положення № 5; 

виключно з метою фінансування витрат на утримання його філій, 

представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної 

особи за кордоном (підтверджується кошторисом витрат); 

 

31) переказу коштів резидентом – комісіонером/комерційним агентом 

(субагентом)/повіреним на рахунок нерезидента – комітента/суб’єкта, якого 

представляє комерційний агент (субагент)/довіритель, отриманих 

комісіонером/комерційним агентом (субагентом)/повіреним відповідно до 

договору комісії/агентського договору/договору доручення внаслідок продажу з 

24 лютого 2022 року послуг/робіт, що зазначені в Постанові № 153, 

нерезидента  –  комітента/суб’єкта, якого представляє комерційний агент 

(субагент)/довіритель.”; 

 

9) постанову після пункту 146 доповнити новим пунктом 147 такого змісту: 

“147. Банк, крім підстав, передбачених в Інструкції про порядок валютного 

нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за 

операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженій постановою Правління 

Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (зі змінами), має право 

завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами 

граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться 

в Україну як гуманітарна допомога, на підставі одного з таких пакетів документів 

(оригіналів або їх копій), що підтверджують: 

 

1) пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги в порядку, 

передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року 

№ 174 “Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон 

України в умовах воєнного стану” (зі змінами), якими можуть бути декларація 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19/ed20190102#n41


4 

 

про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, або витяг з 

автоматизованої системи митного оформлення, або інші видані митними 

органами документи, що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги на 

територію України. Також мають бути надані документи (оригінали або їх копії), 

що підтверджують передавання/одержання ввезеної гуманітарної допомоги її 

отримувачу(ем). Датою завершення здійснення валютного нагляду за 

дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з 

імпорту продукції, яка ввозиться (надходить) в Україну як гуманітарна допомога, 

є дата пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги; 

 

2) отримання ввезеної гуманітарної допомоги правоохоронними органами, 

Міністерством оборони України, військовими частинами Збройних Сил України, 

іншими військовими формуваннями та суб’єктами, що здійснюють боротьбу з 

тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації, іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, а також установами або організаціями, що створені 

цими органами та утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджету. Датою завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням 

резидентами граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, 

яка ввозиться (надходить) в Україну як гуманітарна допомога, може бути дата 

отримання ввезеної гуманітарної допомоги особами, зазначеними в підпункті 2 

пункту 147 цієї постанови, за відсутності документів, що підтверджують дату 

пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги. 

Банк має право прийняти рішення про необхідність подання резидентами 

додаткових документів, пов’язаних зі здійсненням імпорту продукції, що 

ввозиться в Україну як гуманітарна допомога, для здійснення валютного нагляду 

за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків.”. 

 

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

опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 цієї постанови, який 

набирає чинності з 05 жовтня 2022 року. 

 

 

 

В. о. Голови Юрій  ГЕЛЕТІЙ 

 

Інд. 40 


