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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

04 листопада 2022 року  Київ № 227 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України 

 

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 5 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“10) на здійснення виплат на відрядження працівникам державних 

підприємств, що є виконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних 

закупівель, які здійснюються відповідно до законодавства України.”; 

 

2) абзац четвертий пункту 52 доповнити словами “, з рахунків працівників 

державних підприємств, що є виконавцями державних контрактів (договорів) з 

оборонних закупівель, які здійснюються відповідно до законодавства України”; 

 

3) пункт 11 викласти в такій редакції: 

“11. Національний банк України здійснює рефінансування банків для 

підтримки ліквідності строком до одного року.”; 

 

4) третє речення абзацу другого підпункту 15 пункту 12 після слова 

“повернення” доповнити словом “/сплати”; 

 

5) пункт 1215 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:  

“22) на рахунках благодійних фондів; 

 

23) на рахунках Національного комітету спорту інвалідів України.”; 

 

6) у пункті 14: 
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друге речення підпункту 1 доповнити словами “, та/або з метою 

забезпечення виконання зобов’язань клієнта-резидента перед замовником-

нерезидентом тендера щодо експорту товарів”; 

пункт після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 101 такого змісту: 

“101) переказів національного оператора поштового зв’язку, небанківських 

фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових 

платіжних систем, у сумі, необхідній для розміщення гарантійних депозитів в 

іноземній валюті на користь цих систем. На такі перекази не поширюються 

вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;”; 

підпункт 12 після цифр “8525,” доповнити цифрами “9025,”; 

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“34) операцій з оплати державними підприємствами, які є виконавцями 

державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, реєстраційних, 

арбітражних, судових зборів, уключаючи авансові платежі на покриття 

арбітражних та судових витрат, які здійснюються в межах заходів із підготовки 

та подання позовних заяв до міжнародних комерційних арбітражів, іноземних 

судів, а також сплати авансових платежів на покриття витрат у виконавчих 

провадженнях, що здійснюються іноземними органами чи суб’єктами, 

уповноваженими здійснювати примусове виконання рішень іноземних судів у 

відповідних іноземних юрисдикціях.”; 

 

7) абзац перший пункту 145 після цифр “8525,” доповнити цифрами 

“9025,”; 

 

8) в абзаці восьмому пункту 152 слова “або заступника” замінити словами 

“або заступником”; 

 

9) абзац перший пункту 202 доповнити словами “, посвідчення офіцера, 

посвідчення генерала (адмірала)”. 

 

2. В абзаці першому підпункту 6 пункту 1 постанови Правління 

Національного банку України від 20 жовтня 2022 року № 222 “Про внесення змін 

до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року 

№ 18” слово “підпунктами” замінити словом “пунктами”. 

 

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

опублікування. 

 

 

Голова Андрій ПИШНИЙ 

 

 

Інд. 40 


