
Шаблон 

 Електронна копія (контрольний примірник) 

ПОСТАНОВА 

Правління Національного банку України 

07 липня 2022 року                          м. Київ                  № 141 

Про діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг у 

територіальних громадах, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) 

або на території, яка під загрозою проведення воєнних (бойових) дій 

 

Відповідно до статей 3, 27, 99 Конституції України, статей 7, 15, 56 Закону 

України “Про Національний банк України”, статей 21, 28 Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 

36 Закону України “Про страхування”, статті 26 Закону України “Про кредитні 

спілки”, 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-IX «Про затвердження Указу Президента України 

“Про введення воєнного стану в Україні”», ураховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України від 16 квітня 2022 року № 457 “Про підтримку окремих 

категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України” (зі змінами) та нормативно-правовий акт Міністерства 

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, який визначає 

перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

з метою запобігання загрозі життю і здоров’ю працівників та клієнтів учасників 

ринку небанківських фінансових послуг Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Поширити вимоги цієї постанови на учасників ринку небанківських 

фінансових послуг, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк 

України:  

 

1) небанківські фінансові установи; 

 

2) юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги. 

 

2. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, ураховуючи пріоритетність 

забезпечення безпеки, збереження життя та здоров’я своїх працівників і клієнтів 

у населених пунктах територіальних громад, зазначених у переліку 

територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 



2 

 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

затвердженому нормативно-правовим актом Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України (далі – Перелік), можуть прийняти 

рішення про:  

 

1) тимчасове припинення діяльності головного офісу, відокремлених 

підрозділів (філій, відділень, представництв), розташованих у населених пунктах 

територіальних громад, зазначених у Переліку та в яких є загроза життю і 

здоров’ю працівників та клієнтів зазначених осіб;  

 

2) мінімізацію залишків готівки в касах головного офісу, відокремлених 

підрозділів (філій, відділень, представництв), розташованих у населених пунктах 

територіальних громад, зазначених у Переліку та в яких є загроза життю і 

здоров’ю працівників та клієнтів зазначених осіб, із дотриманням вимог 

законодавства України шляхом розміщення (зберігання) готівки на поточних та 

депозитних рахунках у  банках; 

 

3) здійснення резервного копіювання баз даних  облікової та реєструючої 

систем із дотриманням вимог  законодавства України про захист персональних 

даних  на окремих носіях інформації та/або із використанням хмарних сервісів, 

що надаються з використанням обладнання, розташованого в Україні [крім 

населених пунктів територіальних громад, зазначених у Переліку або 

розташованих на території, яка є тимчасово окупованою, перебуває під загрозою 

проведення воєнних (бойових) дій або потрапляння в тимчасову окупацію, 

оточення (блокування)], державах ‒ учасницях Європейського Союзу, 

Європейського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки 

або Канаді.   

 

3. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, що розташовані на території, 

яка перебуває під загрозою проведення воєнних (бойових) дій або потрапляння 

в тимчасову окупацію, оточення (блокування), можуть прийняти рішення про: 

 

1) мінімізацію залишків готівки в касах головного офісу, відокремлених 

підрозділів (філій, відділень, представництв), розташованих на відповідній 

території, з дотриманням вимог законодавства України шляхом розміщення 

(зберігання) готівки на поточних та депозитних рахунках у банках; 

 

2) здійснення резервного копіювання баз даних  облікової та реєструючої 

систем із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних 

даних на окремих носіях інформації та/або з використанням хмарних сервісів, 

що надаються з використанням обладнання, яке розташовано в державах ‒ 
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учасницях Європейського Союзу, Європейського співтовариства, Великій 

Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді.  

 

4. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, несуть відповідальність за 

збереження, конфіденційність та захист персональних даних клієнтів. 

 

5. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, за технічної можливості та 

якщо немає загрози життю і здоров’ю своїх працівників забезпечити з 

дотриманням вимог законодавства України в населених пунктах територіальних 

громад, зазначених у Переліку, можливість:  

 

1) продовження обслуговування клієнтів за допомогою систем 

дистанційного обслуговування;  

 

2) проведення розрахунків, пов’язаних із наданням фінансових послуг, у 

безготівковій формі. 

 

6. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, здійснюють безготівкові 

розрахунки на території територіальних громад, зазначених у Переліку, до 

настання обставин, що унеможливлюють їх проведення/здійснення. 

 

7. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, після деокупації населених 

пунктів та/або припинення проведення воєнних (бойових) дій на території 

населених пунктів територіальних громад, зазначених у Переліку, ужити 

невідкладних заходів щодо відновлення роботи головного офісу та/або 

відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв), забезпечення 

можливості здійснення безготівкових розрахунків, відновлення касового 

обслуговування та проведення інших операцій з готівкою. 

 

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

опублікування. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 33 


