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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом липня 2022 року 
 

Назва Постанови/документу №  
Дата 

прийняття Сутність Мета/вплив на БСУ 

 
Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України 137 04.07.2022 Визнано такими, що втратили чинність, декілька документів з напрямку платіжних систем 

Актуалізація 
нормативно-

правових актів НБУ 

 
Про затвердження Змін до Інструкції про 
порядок в ідкриття та закриття 

Національним банком України рахунків 
клієнтам 138 07.07.2022 

Відповідно до змін, під час в ідкриття/закриття рахунку клієнту, НБУ перевірятиме наявність інформації про 

внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників. 

У разі її наявності, НБУ надсилатиме повідомлення органу державної виконавчої служби або приватному 
виконавцю про в ідкриття/закриття рахунку клієнта, унесеного до Єдиного реєстру боржників, у день 
в ідкриття/закриття рахунку. 

Оновили також порядок в ідкриття НБУ рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтам. 

Нововведення чинні з  1 серпня 2022 року 

Вдосконалення 

порядку в ідкриття 
рахунків  

 

Про внесення змін до Методики 
розрахунку економічних нормативів 
регулювання діяльності банків в Україні 340-рш 07.07.2022 

Внеснено деякі зміни та уточнення до окремх пунктів інструкції. В тому числі, щодо розрахунку показника 
НКР 

Підвищення 
ефективності та 
забезпечення 

стабільної 
діяльності банків 

України 

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 

в ід 24 лютого 2022 року №22 139 07.07.2022 

Внесено зміни до Постанови № 22 «Про особливості підтримання лікв ідності банків у період дії воєнного 

стану»  щодо врахування вартості цінних паперів, що находяться у  заставі за кредитами рефінансування  

Ефективне 
використання 

стандартних 
інструментів 
регулювання 

лікв ідності БСУ 

 
Про визнання іноземних кваліфікованих 
електронних довірчих послуг у 

банківській системі України та при 
здійсненні переказу коштів  140 07.07.2022 

НБУ врегулював питання щодо визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються в 

Європейському Союзі,  у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів. 

Відтепер банки України, філії іноземних банків та учасники платіжних систем повинні визнавати: 

 кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки, створені згідно із 

законодавством Європейського Союзу; 

 засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, сертифіковані згідно із законодавством 

Європейського Союзу. 
 

Прискорення 
інтеграції банківської 
системи України до 
Єдиного цифрового 

ринку 
Європейського 
Союзу і розбудова 

єдиного фінансового 
простору 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04072022_137
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04072022_137
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04072022_137
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04072022_137
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_138
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_138
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_138
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_138
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_138
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07072022_340-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07072022_340-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07072022_340-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_07072022_340-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_139
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_139
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_139
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_139
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_140
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_140
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_140
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_140
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_140
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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 141 07.07.2022 

Небанківські фінансові установи та юридичні особи, які мають право надавати окремі фінансові послуги, в 

населених пунктах, що розташовані в районі проведення бойових дій або таких, що перебувають в 
тимчасовій окупації або у оточенні, мають право приймати рішення про тимчасове закриття в ідділень, 
мінімізацію залишків готівки, здійснення резервного копіювання баз даних облікової та реєструючої систем 
При цьому, за технічної можливості та якщо немає загрози життю і здоров'ю працівників, необхідно  

забезпечити можливість  продовження обслуговування клієнтів за допомогою систем дистанційного 
обслуговування та проведення розрахунків, пов'язаних із наданням фінансових послуг, у безготівковій 
формі 

Запобігання загрози 
життю і здоров'ю 

працівників та 

клієнтів учасників 
ринку небанківських 
фінансових послуг 

 
Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку України 
в ід 24 лютого 2022 року № 18 142 07.07.2022 

Спрощено валютні обмеження для імпорту товарної продукції та збільшено граничні строки розрахунків за 
експортно-імпортними операціями.  

Так, НБУ узгодив нормативно-правові акти в ідповідно до змін, унесених постановою Кабінету Міністрів 

України в ід 7 липня 2022 року № 761, якою фактично скасовується поняття критичного імпорту. Це дасть 
змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів, 
які класифікуються в товарних групах 01 – 97 УКТ ЗЕД згідно із законом “Про Митний тариф України”, 
тобто імпортувати будь-яку товарну продукцію.  

При цьому обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту  послуг зберігатимуться. 

Підприємства матимуть змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та 
інші немайнові права, що входять до переліку, який також затверджено постановою КМУ від 7 липня 2022 
року № 761.  
  

Важливою передумовою для спрощення валютних обмежень для імпорту продукції стало набрання з 1 
липня 2022 року чинності законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", яким відновлюються мита та 
податки на імпорт товарів та послуг. 

Також НБУ збільшив строки розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів.  

З метою зниження тиску на валютному ринку Національний банк зменшує з 10 до 2 робочих днів строк 
використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року. Відповідне обмеження 
не поширюється на купівлю валюти для цілей безпеки та оборони, для купівлі валюти Державною 

казначейською службою України та на підставі окремих рішень НБУ.  
Крім того, НБУ спростив низку валютних обмежень для діяльності дипломатичних представництв та 
консульських установ іноземних держав в Україні, а також державних органів, уповноважених згідно із 

законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну 
діяльність або досудове розслідування. 

Подальше 
відновлення роботи 
підприємств та 

пожвавлення 
економіки 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_141
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_142
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_142
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_142
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07072022_142
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-2022-r-153-t70722?fbclid=IwAR1XS0-hLk2dhyQW_AsINRFViePqW6yxywGvZlVtg1zPqYEFCk1qLmo2Mds
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-2022-r-153-t70722?fbclid=IwAR1XS0-hLk2dhyQW_AsINRFViePqW6yxywGvZlVtg1zPqYEFCk1qLmo2Mds
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-2022-r-153-t70722?fbclid=IwAR1XS0-hLk2dhyQW_AsINRFViePqW6yxywGvZlVtg1zPqYEFCk1qLmo2Mds
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-2022-r-153-t70722?fbclid=IwAR1XS0-hLk2dhyQW_AsINRFViePqW6yxywGvZlVtg1zPqYEFCk1qLmo2Mds
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-IX#Text
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Про внесення змін до Інструкції про 
порядок валютного нагляду банків за 
дотриманням резидентами граничних 
строків розрахунків за операціями з 

експорту та імпорту товарів  143 12.07.2022 

Здійснено уточнення стосовно необхідності використання кваліфікованого електронного підпису для 

засвідчення копій документів 

Вдосконалення 
порядку здійснення 
банками валютного 

нагляду за 
дотриманням 
резидентами 

встановлених НБУ 

граничних строків 
розрахунків за 
операціями з 

експорту та імпорту 

товарів 

 
Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 
Національного банку України 144 14.07.2022 

Викладено у новій редакції Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) 
операцій, затвердженого постановою Правління НБУ в ід 03.12.2003 року  № 516 

Вдосконалення 
порядку залучення 
грошових коштів або 
банківських металів 

на вкладні 
(депозитні) рахунки 

 
Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 
Національного банку України 145 14.07.2022 

Внесено зміни до  Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі 
іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою 
Правління НБУ від 02.01. 2019 року № 1. Зокрема було впроваджено нове поняття «центральний 

контрагент». Також було розширено перелік виключень  з заборони здійснення  валютних операцій  та 
продажу банківських металів 

Вдосконалення 

нормативно-
правової бази НБУ 

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 

в ід 20 червня 2019 року № 82 146 14.07.2022 

Продовжено на один рік, до 30 вересня 2023 р., можливість обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на 
монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення 

плати за проведення такого обміну. 

Забезпечення 
стабільності 

фінансової системи 

 
Про затвердження Правил зберігання, 

захисту, використання та розкриття 
таємниці надавача платіжних послуг .147. 14.07.2022 

Правила визначають вимоги до захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить 
таємницю надавача платіжних послуг. Таємницею надавача платіжних послуг є: 

1) в ідомості про платіжні рахунки користувача; 

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням користувача, вчинені ним 

правочини; 

3) фінансово-економічний стан користувача; 

4) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-користувача, її керівників, 
напрями діяльності; 

5) в ідомості стосовно комерційної діяльності користувача чи комерційної таємниці, будь -якого 
проєкту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. 

Впорядкування 
зберігання, захисту, 

використання та 
розкриття таємниці 

надавача платіжних 
послуг 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12072022_143
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_144
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_144
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_144
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#n21
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_145
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_145
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_145
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_146
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_146
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_146
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_146
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_147
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_147
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_147
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_147


______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»   

м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/ 4 

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
в ід 25 червня 2020 року № 83 та 

визнання такими, що втратили чинність, 
деяких нормативно-правових актів  148 14.07.2022 

НБУ скасував низку нормативно-правових актів ДКЦПФР та Нацкомфінпослуг 

Зокрема, втрачають чинність акти з питань: 

 реєстрації страхових та перестрахових брокерів; 

 порядку та вимог здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів 
страхування зі страховиками-нерезидентами; 

 повідомлення страховими та/або перестраховими брокерами-нерезидентами про намір здійснювати 
діяльність на території України; 

 навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації особами, які провадять діяльність на ринках 
фінансових послуг; 

 діяльності аварійних комісарів 

Приведення 
нормативно-

правової бази у 
в ідповідність до 

законодавства 
України 

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
в ід 24 лютого 2022 року № 18 149 14.07.2022 

Внесено зміни до Постанови Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження 
воєнного стану». Зокрема, змінено редакцію одного з пунктів з переліку виключень щодо заборони торгівлі 
валютними цінностями, а саме- пункту, що стосується операцій «своп» 

Визначення 
особливостей 

функціонування 

грошово-кредитного 
та валютного ринків 
в умовах воєнного 

стан 

 
Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 

Національного банку України 150 14.07.2022 

НБУ вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків  серії «Збройні Сили 

України» номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети. 
Відповідні зміни було внесено до  Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації 
пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління НБУ 
від 30 травня 2012 року № 213. А також до  Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, 

затвердженої постановою Правління НБУ від 25 вересня 2018 року № 103 .  

Забезпечення 

потреб банків, 
обіговими монетами 
національної валюти 

України, 

популяризація ролі 
Збройних Сил 

України в боротьбі 
проти російської 

агресії 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_148
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_149
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_149
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_149
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_149
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_150
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_150
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_150
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14072022_150
https://bank.gov.ua/ua/uah/investment-coins/souvenier-coins?page=1&perPage=5&search=&category%5B%5D=Coin&serie%5B%5D=%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&nominal%5B%5D=10&from=&t
https://bank.gov.ua/ua/uah/investment-coins/souvenier-coins?page=1&perPage=5&search=&category%5B%5D=Coin&serie%5B%5D=%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&nominal%5B%5D=10&from=&t
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Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 
Національного банку України 151 15.07.2022 

НБУ оновив Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (Положення № 311) і 
Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого 
кредитування (Положення № 50). Змінами, зокрема, передбачено створення передумов упровадження 

безпаперових технологій у фінансовому секторі. 

 Так, запроваджуються зміни до Положення № 311, згідно з якими: 

  

 внутрішнім аудиторам банку надається право використовувати для перевірки не лише паперові, 

але й електронні документи; 

 уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в  електронній формі) та порядок 

надання банком до Національного банку документів. 
  

Згідно зі змінами до Положення №  50 банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а 
також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію 
внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в  
електронному вигляді.  

Крім того, у змінах до Положення № 50 було враховано ряд пропозицій банківської спільноти щодо збору 
та розкриття інформації про кредитних посередників. 

Створення 
передумов для 
впровадження 
безпаперових 

технологій у 
фінансовому 

секторі, а також 
удосконалення 

нормативно-
правових актів 

 
Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 
Національного банку України 152 20.07.2022 

Було внесено зміни до Постанови НБУ від 25.02.2022  № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та 
банківських груп" та до «Правил роботи банків у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану», що були 
затверджені цією Постановою НБУ. 

Згідно змін, до банків не будуть застосовуватись заходи впливу у випадку невиконання вимог пункту 
24 розділу III Положення № 95 щодо інформування НБУ стосовно прийняття певних рішень , крім 
інформування про прийняття рішення щодо реалізації варіантів в ідновлення (у разі активації плану 
в ідновлення діяльності банку/банківської групи). 

Також банки мають право до 29 лютого 2024 року (включно) під час оцінки фінансового стану банку-
боржника, що є резидентом, згідно з вимогами пункту 85 розділу VI Положення № 351 застосовувати 
характеристику "діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного 

ризику" без урахування витрат банку-боржника на формування резервів під очікувані кредитні збитки, що 
відображені у зв ітності банку після 24 лютого 2022 року . 

Мінімізація 
негативного впливу 
наслідків в ійськової 

агресії Російської 

Федерації проти 
України та сприяння 

стабільності 

банківської системи 
України 

 
Про внесення зміни до Методики 

розрахунку уповноваженими банками 
лімітів в ідкритої валютної позиції 360-рш 21.07.2022 

Методику розрахунку лімітів в ідкритої валютної позиції, схвалену постановою НБУ від 01.12. 2015  № 847, 
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: “До розрахунку показника Ві 

включаються пасивні залишки в і-й іноземній валюті за контрактивними рахунками з обліку резервів під 

активні операції лише за активами, набутими банком до 21 липня 2022 року, та в сумах, що не 
перевищують залишків в і-й валюті за такими рахунками станом на 21 липня 2022 року.”. 

Удосконалення 
розрахунку лімітів 

в ідкритої валютної 
позиції 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_15072022_151
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_15072022_151
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_15072022_151
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_15072022_151
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_20072022_152
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_20072022_152
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_20072022_152
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_20072022_152
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-19#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-19#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n339
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_360-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_360-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_360-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_360-rsh
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Про відкликання банківської ліцензії та 

лікв ідацію АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "МЕГАБАНК" 362-рш 21.07.2022 

2 червня 2022 року Правління НБУ ухвалило рішення  віднести АТ "МЕГАБАНК" до категорії 
неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у в ідповідність до вимог 

законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ. А 21.07.2022 за пропозицією Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про в ідкликання ліцензії та лікв ідацію банка. 

Забезпечення 
стабільної роботи 

банківської системи 

та захисту прав 
вкладників  

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 

в ід 06 березня 2022 року № 39 153 21.07.2022 

Було внесено зміни до Постанови «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». 

Зміни стосувались режиму доступу до вебсторінки Комплексної інформаційної системи НБУ. 

Забезпечення 
стабільності 
фінансової системи і 

запобігання 
кризовим явищам у 
період 
запровадження 

воєнного стану 

 
Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку України 
в ід 24 лютого 2022 року № 18 154 21.07.2022 

НБУ з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 
грн/дол. США 

Банкам  дозволено із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим 
розміщенням на депозит на строк в ід трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у 

межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). 
Також з 21 липня :  

 громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. 

грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних 
карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім 
календарних днів; 

 зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток 
українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті); 

 установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних 
карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, в ідкритих у 
національній валюті. Це обмеження не в ідчує переважна більшість громадян, які перебувають за 

кордоном; 

 Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти 

банками на власні потреби. 
  
Крім того, з  25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в 
іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту. 

 Також змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування 
збільшення резервів за валютними активами банків. Нова норма набере чинності з 1 серпня 2022 року. 

Забезпечення 
курсової та 

макрофінансової 
стабільності 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_362-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_21072022_362-rsh
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https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_02062022_261-rsh_bt
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Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 

Національного банку України 155 21.07.2022 

Внесено зміни до  Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою від 22 грудня 2018 
р. № 149 
Змінами передбачено наступне : 

1 ) будь-які документи можуть подаватися до НБУ як у паперовому, так і в  електронному вигляді; 
2) перелічено випадки, коли НБУ має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує 
істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових 
коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, в ідкритих у фінансових 

установах; 
3) випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до 
Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які 
вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, в ідкритих у фінансових установах. 

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних та фізичних осіб  та  установлено 
строки подання банками до НБУ витягів із анкет власників істотної участі в банку, керівників банку щодо 
перевірки цих ознак. 
Окрім того, продовжено строки приведення банками приміщень, у яких обслуговуються клієнти, у 

в ідповідність до вимог щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення 

Вдосконалення 
порядку 

ліцензування банків 
та мінімізації 

негативного впливу 
наслідків в ійськової 

агресії  

 

Про внесення зміни до Положення про 
Контактну групу грошового та валютного 
ринків  156 22.07.2022 

 П14 розділу ІІ Положення було викладено в такій редакції: 
«Склад Контактної групи публікується на Сторінці Контактної групи. Підставами для виключення експерта 
зі складу Контактної групи можуть бути: 
1) в іднесення банку, що надавав кандидатуру експерта для включення до складу Контактної групи, до 

категорії неплатоспроможних або щодо якого прийнято рішення про в ідкликання банківської ліцензії та 
лікв ідацію банку; 
2) зміна посади, яку на момент формування Контактної групи обіймав відповідний експерт. Банк, що 

надавав цю кандидатуру, у такому разі має право запропонувати іншу кандидатуру, якщо до кінця 
поточного року залишилося не менше чотирьох місяців. Банк не надає кандидатуру, якщо до кінця 
поточного року залишилося менше чотирьох місяців». 

Вдосконалення 
підходів щодо 

формування складу 

Контактної групи 
грошового та 

валютного ринків   

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 

в ід 24 лютого 2022 року № 18 157 22.07.2022 

Доповнено список виключень щодо заборони для здійснення транскордонних переказів валютних 

цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків -нерезидентів у гривнях/іноземній 
валюті, в ідкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів. 
Починаючи із 23.07.2022 року дозволяється:переказ коштів в іноземній валюті з кореспондентських 
рахунків банків -нерезидентів в іноземній валюті, в ідкритих у банках-резидентах; переказ резидентами 

коштів з метою розрахунків за договорами лізингу транспортних засобів, оренди автотранспорту. 

Визначення 
особливостей 

функціонування 
грошово-кредитного 
та валютного ринків 
в умовах воєнного 

стану 

 
Про запровадження номера платіжного 
рахунку користувача та електронного 

гаманця в Україні 158 26.07.2022 

НБУ визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців 
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN). Зідно з Постановою, кожен номер 
платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів 

(літер і цифр), як і номер банківського рахунку  

Розвиток платіжного 
ринку України та 

уніфікація номерів 
платіжних рахунків 

користувачів та 
електронних 

гаманців в ідповідно 
до міжнародних 

стандартів 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21072022_155
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21072022_155
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21072022_155
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21072022_155
https://lex.activelex.com/#/document/17257517?cm=DOCUMENT
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_156
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_156
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_156
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_156
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0047500-20#n40
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_157
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_157
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https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_157
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https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_158
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_158
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Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
в ід 24 лютого 2022 року № 18 159 26.07.2022 

З 27 липня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину 
в ід купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї 
ж дати готівкової валюти. 

Збільшення 
пропозиції у 
готівковому сегменті 

валютного ринку та 
послабленні 
девальваційного 
тиску 

Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
в ід 06 березня 2022 року № 39 160 27.07.2022 

НБУ запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку в ідкликання (анулювання) ліцензій. 

Нею зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за 
договорами про залучення внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки. Виключення інформації про 
кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному  порядку. Спрощення виходу з 

ринку в умовах в ійни 

 
Про виключення емітованих 
Харківською міською радою облігацій 
внутрішніх місцевих позик з пулу активів 

(майна), що забезпечують виконання 
банками зобов’язань за операціями з 
рефінансування 376-рш 27.07.2022 

Враховуючи значне зниження доходів до бюджету Харківської міської ради. Та з урахуванням  
повідомлення Харківської міської ради про неможливість виплати доходу за емітованими нею облігаціями 

внутрішніх місцевих позик до закінчення воєнного стану та в ідновлення фінансової спроможності 
територіальної громади міста Харкова, було вирішено: 
1.Виключити з пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за операціями з 
рефінансування, та переліку цінних паперів, що можуть бути предметом проведення операцій прямого 

репо згідно з умовами Положення № 615, випущені Харківською міською радою облігації внутрішніх 
місцевих позик усіх серій. 
2.Не враховувати у вартості пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за 
операціями з рефінансування, облігації внутрішніх місцевих позик усіх серій, випущені Харківською 

міською радою. 
3.Банкам, у яких станом на дату набрання цим рішенням чинності в складі сформованих пулів активів 
(майна), що забезпечують виконання зобов’язань за операціями з рефінансування, перебуватимуть 
випущені Харківською міською радою облігації внутрішніх місцевих позик, у строк до 01 грудня 2022 року 

привести у в ідповідність до встановлених вимог вартість пулу активів шляхом унесення додаткових 
активів (майна) до пулу та/або здійснити часткове дострокове повернення кредитів із метою приведення 
банками вартості пулу у в ідповідність до сумарної заборгованості. 

Захист НБУ як 
кредитора 

 
Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 
в ід 24 лютого 2022 року № 18 161 28.07.2022 

Було доповнено перелік виключень з заборони на видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в нац. Та 
іноземній валюті  в обсязі, що перевищує 100 тис. грн  (доповнено пунктом щодо можливості зняття коштів 

з рахунків, розпорядником яких є митний орган, для цілей повернення коштів, прийнятих митним органом 
на зберігання або вилучених, їх власнику). 
Перелк виключень з заборон на здійснення транскордонних переказів було доповнено пунктом щодо 

можливості розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного 
співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом. 
Також документ було доповнено пунктом стосовно того, що НБУ з метою перевірки в ідповідності залишків 
готівки даним бухгалтерського обліку має право провести позапланову перевірку банку  

Визначення 
особливостей 

функціонування 

грошово-кредитного 
та валютного ринків 
в умовах воєнного 

стану 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_159
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_159
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_159
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26072022_159
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28072022_376-rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28072022_161
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Про затвердження Інструкції про 
порядок в ідкриття та закриття рахунків 
користувачам надавачами платіжних 

послуг з обслуговування рахунків 162 29.07.2022 

Закон надав право небанківським надавачам платіжних послуг – платіжним установам, зокрема малим 
платіжним установам, філіям іноземних платіжних установ, установам електронних грошей, операторам 
поштового зв’язку – відкривати платіжні рахунки користувачам.Крім того, банки мають в ідкривати 

небанківським надавачам платіжних послуг розрахункові рахунки для виконання небанківськими 
надавачами платіжних послуг платіжних операцій своїх користувачів. 

НБУ визначив :  

 порядок в ідкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з 

обслуговування рахунків; 

 перелік користувачів, яким надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків мають право 

в ідкривати рахунки; 

 особливості функціонування платіжних рахунків; 

 перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком користувача; 

 вимоги до заповнення реквізитів заяв про в ідкриття/закриття рахунків користувачів. 
 

Також документом було визначено обов`язки  надавача платіжних послуг, банка та клієнтів щодо подання 

повідомлень до НБУ. 
 

 
Про внесення зміни до рішення 
Правління Національного банку України 
в ід 21 липня 2022 року № 360-рш 380-рш 29/07/2022 Строки впровадження змін до розрахунку валютної позиції було в ідтерміновано с 01.08.2022 до 01.09.2022 

Вдосконалення 
розрахунку лімітів 
в ідкритої валютної 

позиції 

 
Про затвердження Інструкції про 

безготівкові розрахунки в національній 
валюті користувачів платіжних послуг 163 29/07/2022 

В цьому документі НБУ визначив: 

 обов’язкові реквізити платіжної інструкції та вимоги щодо їх заповнення; 

 порядок виконання платіжних операцій, що включає ініціювання, прийняття до виконання та 

в ідмову від прийняття, відкликання платіжної інструкції; 

 порядок виконання надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів на рахунках 

користувачів. 

В межах реалізації 
норм Закону України 

«Про платіжні 
послуги» 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_162
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29072022_162
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Про затвердження Положення про 
порядок емісії та еквайрингу платіжних 
інструментів 164 29/07/2022 

  
НБУ визначив в цьому документі : 

 вимоги до емісії платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, передплачених платіжних 
інструментів; 

 обов’язкові умови договорів, що, зокрема укладаються між емітентами та еквайрами, емітентами 

та користувачами; 

 порядок використання платіжних інструментів для ініціювання платіжних операцій; 

 порядок еквайрингу платіжних інструментів; 

 загальні правила документообігу за операціями з використанням платіжних інструментів; 

 особливості використання платіжних інструментів у платіжних системах; 

 загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій з використання платіжних 
інструментів. 

 

В межах реалізації 
норм Закону України 

«Про платіжні 
послуги» 

 
Про особливості регулювання та 
нагляду за здійсненням діяльності з 

торгівлі валютними цінностями в 
готівковій формі в період дії воєнного 
стану та внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України 

в ід 06 березня 2022 року № 39 165 29.07.2022 

НБУ посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які 

здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). 

Внесено наступні зміни: 

1. Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має розміщуватись у 
вигляду копії наказу (розпорядження) виключно в касах установ та їх структурних підрозділів.  

2. Відновлено обов’язок подання установами інформації до Реєстру приміщень, в яких 
здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або 
іноземній валютах. Висувається низка вимог до приміщень, в яких здійснюється купівля та 
продаж валютних цінностей. Зокрема, з метою підвищення безпеки центробанк перегляне 

технічні вимоги до кас 
  

3.  Процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням 

відеоспостереження. 
  

4. Для посилення контролю за додержанням вимог щодо  здійснення купівлі та продажу валют 
винятково із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) інформація про 

використовувані РРО передаватиметься до НБУ 

Мінімізація 
спекуляцій на 
валютному ринку в 

умовах війни 
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Про внесення змін до Правил з 
організації захисту приміщень 
небанківських установ в Україні 166 29.07.2022 

НБУ оновив та посилив вимоги до правил організації захисту приміщень  небанківських установ в Україні. 

Зокрема, регулятор передбачив:   

 обов’язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами 

відеоспостереження; 

 обов’язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою 
працює небанківська установа; 

 обов’язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів 

готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних 
конструкцій; 

 обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище. 

Підвищення безпеки 
здійснення 

валютних операцій в 
умовах воєнного 
стану 
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