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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

07 липня 2022 року  Київ № 142 
 

 

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 3 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“5) з рахунків дипломатичних представництв, консульських установ 

іноземних держав в Україні.”; 

 

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“7)  дипломатичних представництв, консульських установ іноземних 

держав в Україні.”; 

 

3) підпункт 13 пункту 12 викласти в такій редакції: 

“13) купівлі іноземної валюти державними органами, уповноваженими 

згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, 

контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування.”; 

 

4) постанову після пункту 128 доповнити двома новими пунктами 129, 1210 

такого змісту: 

“129. Клієнт-резидент зобов’язаний куплену з 11 липня 2022 року іноземну 

валюту в установленому порядку через банк використати не пізніше ніж за два 

робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, 

зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. 
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1210. Вимоги пункту 129 цієї постанови не поширюються на іноземну 

валюту, куплену: 

 

1) резидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), 

визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення 

національної безпеки та оборони;  

 

2) державними органами згідно з підпунктом 13 пункту 12 цієї постанови;  

 

3) Державною казначейською службою України;  

 

4) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що 

приймаються відповідно до підпункту 6 пункту 14 цієї постанови.”; 

 

5) підпункт 2 пункту 14 викласти в такій редакції: 

“2) переказів резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, 

послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, 

призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 “Про окремі питання щодо 

забезпечення здійснення імпорту” (зі змінами), за умови, якщо поставка товарів 

за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року;”; 

 

6) у пункті 142 цифри “120” замінити цифрами “180”. 

 

2. Постанова набирає чинності з 09 липня 2022 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 40 


