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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

30 березня 2022 року Київ № №  66 
 

 
Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України  
від 06 березня 2022 року № 39  

 

Відповідно до статей 7, 15, 551 Закону України “Про Національний банк 
України”, статей 19, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”, Указів Президента України від 24 
лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, від 14 
березня 2022 року № 133/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні”, Законів України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про 
затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 
Україні”», від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу 
Президента України “Про продовження строку дії  воєнного стану в Україні”»,  з 
метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, 
запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану в Україні 
Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 
березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку 
небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників 
платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали 
ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) такі зміни: 

1) у пункті 8 слова та цифри “завершення дії Указу Президента України від 
24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (далі – 
Указ 64/2022)” замінити словами “припинення або скасування воєнного стану в 
Україні”; 

2) у пункті 18: 
у підпункті 1 слова та цифри “дати завершення дії Указу 64/2022” замінити 

словами “дня припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 
у підпункті 2 слова та цифри “завершення дії Указу 64/2022”, “датою 

завершення дії Указу 64/2022” замінити відповідно словами “дня припинення 
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або скасування воєнного стану в Україні”, “днем припинення або скасування 
воєнного стану в Україні”; 

у другому реченні підпункту 3 слова та цифри “дати завершення дії Указу 
64/2022” замінити словами “дня припинення або скасування воєнного стану в 
Україні”; 

у підпункті 4 слова та цифри “Указу 64/2022”, “дати завершення дії Указу 
64/2022” замінити відповідно словами “воєнного стану в Україні”, “дня 
припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

у підпункті 5: 
у першому реченні слова та цифри “Указу 64/2022”, “дати завершення дії 

Указу 64/2022” замінити відповідно словами “воєнного стану в Україні”, “дня 
припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

у другому реченні слова та цифри “дати завершення дії Указу 64/2022” 
замінити словами “дня припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

у підпунктах 6, 7 слова та цифри “Указу 64/2022”, “дати завершення дії 
Указу 64/2022” замінити відповідно словами “воєнного стану в Україні”, “дня 
припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

у підпункті 8 слова та цифри “завершення дії Указу 64/2022”, “дати 
завершення дії Указу 64/2022” замінити відповідно словами “дня припинення 
або скасування воєнного стану в Україні”, “дня припинення або скасування 
воєнного стану в Україні”;  

у підпункті 9 слова та цифри  “дати завершення дії Указу 64/2022” замінити 
словами “дня припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

у підпункті 10 слова та цифри “Указу 64/2022”,  “дати завершення дії Указу 
64/2022” замінити відповідно словами “воєнного стану в Україні”, “дня 
припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

 
3) у пункті 19: 
у підпункті 1 слова та цифри  “дати завершення дії Указу 64/2022” замінити 

словами “дня припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 
у підпункті 2 слова та цифри “завершення дії Указу 64/2022”, “датою 

завершення дії Указу 64/2022” замінити відповідно словами “дня припинення 
або скасування воєнного стану в Україні”, “днем припинення або скасування 
воєнного стану в Україні”; 

4) у пункті 20 слова та цифри  “Указу 64/2022”,  “дати закінчення дії Указу 
64/2022” замінити відповідно словами “воєнного стану в Україні”, “дня 
припинення або скасування воєнного стану в Україні”; 

5) постанову після пункту 20 доповнити новим пунктом 201 такого змісту: 
“201. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, що були об’єктом 

інспекційних перевірок Національного банку, проведених у 2022 році відповідно 
до вимог Положення про організацію, проведення та оформлення результатів 
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інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 
лютого 2021 року № 22 (далі – Положення про інспекційні перевірки), у разі 
наявності станом на 24 лютого 2022 року або виникнення в період воєнного стану 
підстав для надання Національному банку інформації щодо врахованих 
рекомендацій, наданих у звіті про інспектування, та/або плану заходів щодо 
врахування наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб об’єкта 
перевірки та строків виконання рекомендацій або інформування Національного 
банку про незгоду з наданими рекомендаціями з наданням обґрунтованих 
пояснень, передбачених у пункті 55 Положення про інспекційні перевірки, 
надають відповідну інформацію протягом 30 робочих днів після припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні.”. 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 
 
Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 
 
Інд. 33 


