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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

05 серпня 2022 року  Київ № 172 
 

 

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) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту: 

“21. Банки вважаються уповноваженими банками, що залучаються до 

роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.”; 

 

2) пункт 12 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“14) купівлі іноземної валюти суб’єктами господарювання-резидентами 

(юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) з метою 

забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон виключно для оплати 

добових витрат у розмірі, що не перевищує 80 євро (в еквіваленті, який 

розраховується на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, 

установленого Національним банком України на дату здійснення операції), 

витрат на проживання та транспортних витрат (з документальним 

підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу) для зарахування 

на поточний рахунок в іноземній валюті цього суб’єкта господарювання, 

операції за яким здійснюються з використанням корпоративного (бізнесового) 

електронного платіжного засобу.”; 

 

3) пункти 122, 124 викласти в такій редакції: 

“122. Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової 

іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою установою.”; 

“124. Банки-емітенти для списання/зарахування з рахунку/на рахунок 

клієнта коштів за операціями, здійсненими з використанням електронних 
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платіжних засобів, якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, не 

збігається з валютою рахунку клієнта, використовують курс гривні до іноземної 

валюти, установлений банком-емітентом, який діє в день відображення банком 

операції.”; 

 

4) у пункті 14: 

підпункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Вимога абзацу другого підпункту 8 пункту 14 цієї постанови не 

поширюється на клієнтів банку – суб’єктів господарювання, що здійснюють 

перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що 

надають право на здійснення міжнародних перевезень;”; 

підпункт 12 після цифр “30,” доповнити цифрами “8517, 8525,”; 

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“26) переказу коштів, отриманих дипломатичними представництвами, 

консульськими установами іноземних держав в Україні за надані консульські 

послуги в Україні; 

 

27) переказу дипломатичними представництвами, консульськими 

установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в 

Україні, акредитованих Міністерством закордонних справ України, для 

виконання ними своїх зобов’язань та/або повернення невикористаних коштів. 

Такий переказ здійснюється за рахунок отриманих коштів на їх фінансування.”; 

 

5) постанову після пункту 144 доповнити новим пунктом 145 такого змісту: 

“145. Банк відповідно до внутрішніх положень має право прийняти рішення 

щодо незастосування обмеження, зазначеного в абзаці другому підпункту 8 

пункту 14 цієї постанови, до розрахунків фізичних осіб, які не є суб’єктами 

господарської діяльності та займаються волонтерською діяльністю (далі – 

волонтер), щодо купівлі ними товарів (продукції), які класифікуються за такими 

кодами УКТЗЕД згідно із Законом України “Про Митний тариф 

України”: 8507, 6211 43 90 00, 6506 10 80 00, 61–62, 6403–6405, 3926, 6217, 9005 

10 00 00, 9005 80 00 00, 8802 20 00 00, 8802 30 00 00, 9404 30 00 00, 3926 90 92 

90, 30, 8517, 8525, за умови дотримання одночасно таких вимог: 

 

1) операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та 

обсяг операцій, що здійснювалися за рахунком/рахунками волонтера, 

перевищував 100 000 гривень на календарний місяць до 21 липня 2022 року; 

 

2) подання до банку листа від державного органу/військової частини щодо 

співпраці з волонтером та замовлення товарів (продукції) відповідного 

призначення, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в 

еквіваленті перевищує 400 000 гривень (за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют, установленим Національним банком України на дату 

здійснення операції); 
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3) надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару (продукції) та строків 

виконання замовлення; 

 

4) інформування волонтером банку щодо збору коштів для здійснення 

розрахунків [оплата вартості товару (продукції)]. 

Наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної 

практики діяльності волонтера може бути підставою для відмови банку надалі 

проводити такі операції в обсязі, що перевищує суму, визначену в абзаці другому 

підпункту 8 пункту 14 цієї постанови.  

Банк надає Національному банку України інформацію про операції 

волонтерів за його запитом.”; 

 

6) підпункти 1, 2 пункту 151 викласти в такій редакції: 

“1) зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, 

ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих 

учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території 

Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних 

систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та 

відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, 

учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);  

 

2) приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, 

здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, 

що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки 

Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які 

зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до 

Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та 

операторів послуг платіжної інфраструктури).”. 

 

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

опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності 

з 08 серпня 2022 року. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


