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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

04 березня 2022 року Київ № 36 
 

 

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 9 викласти в такій редакції: 

“9. Забезпечити доступ до сховищ для індивідуальних сейфів та/або сейфів 

з індивідуальними сейфами клієнтів у безперебійному режимі, якщо немає 

прямої загрози життю та здоров’ю населення.”; 

 

2) у пункті 12: 

підпункт 3 після слів “між банками” доповнити словами “, а також банками 

за дорученням клієнтів”; 

підпункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: “На такі випадки 

купівлі іноземної валюти не поширюються вимоги пункту 54 розділу V 

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 

операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами) (далі – 

Положення № 5);ˮ; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“6) операції на умовах “свопˮ з клієнтами-резидентами, якщо перша частина 

операції передбачає купівлю в клієнта-резидента іноземної валюти.ˮ; 

 

3) постанову після пункту 122 доповнити новим пунктом 123 такого змісту: 
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“123. Банку дозволяється купувати готівкові кошти в гривнях в іноземної 

фінансової установи за безготівкову іноземну валюту в обсязі, що не перевищує 

в еквіваленті 1 000 000 євро в день.ˮ; 

 

4) постанову після пункту 141 доповнити новим пунктом 142 такого змісту: 

“142. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з 

транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог 

пункту 18 розділу І Положення № 5 у частині подання підтвердних документів.ˮ; 

 

5) пункт 15 викласти в такій редакції: 

“15. Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за 

рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками 

осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, крім переказу коштів (за виключенням коштів у 

російських рублях та білоруських рублях) з таких рахунків на спеціальний 

рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних 

Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

державних органів України.ˮ; 

 

6) постанову після пункту 171 доповнити новим пунктом 172 такого змісту: 

“172. Заборони, визначені в пункті 17 цієї постанови, не поширюються на 

переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів): 

 

1) на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів 

на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів 

України, міністерств та інших державних органів України; 

 

2) на рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів.ˮ; 

 

7) у третьому реченні абзацу першого пункту 18 та в третьому реченні 

абзацу першого пункту 181 слово “кратнимˮ замінити словами “не меншим ніжˮ;   

 

8) пункт 201 доповнити словами “та/або на рахунки  Кабінету Міністрів 

України, міністерств та інших державних органів Україниˮ. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


