
 

Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 

03 березня 2016 року  м. Київ  № 139 

 

 

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України  

від 23 лютого 2015 року № 124 

 

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 44, 56 

Закону України “Про Національний банк України”, статей 11 та 13 Декрету 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення 

порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від  

23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних 

операцій” (зі змінами) викласти в такій редакції: 

“4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на 

імпортні операції резидентів з купівлі: 

товарів за рахунок коштів, залучених безпосередньо цими резидентами за 

кредитами, позиками відповідно до міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних 

фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних 

фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася 

забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним 

фінансовим організаціям; 

товарів військового призначення, товарів подвійного використання та 

послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом 

України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання”; 

нафти, що класифікується в товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з 

УКТЗЕД; 

газу природного, що класифікується в товарних підкатегоріях 

2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД; 

неопромінених паливних елементів (твелів), що класифікуються в 

товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД; 

електроенергії, що класифікується в товарній підкатегорії 2716 00 00 00 

згідно з УКТЗЕД; 
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бензинів, мазуту та дизпалива, що класифікуються в товарній позиції 

2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 

2710 99 00 00. 

Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за 

імпортними операціями, зазначеними в цьому пункті, з дотриманням вимог 

підпункту 2 пункту 1 цієї постанови”. 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам 

України – до відома їх клієнтів. 

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

опублікування. 

 

 

Голова          В. О. Гонтарева 

 

 

 

 

 

Інд. 40 




