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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

14 червня 2022 року Київ № 123  
 

 

Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 16 грудня 

2021 року № 142  

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про 

введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 

24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 

“Про введення воєнного стану в Україні”», з метою забезпечення проведення 

міжбанківських переказів та забезпечення роботи системи депозитарного обліку 

Національного банку України в період запровадження воєнного стану Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від              

16 грудня 2021 року № 142 “Про регламент роботи системи електронних 

платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи 

України в період завершення звітного року, а також про перенесення робочих 

днів банківської системи України у 2022 році” (зі змінами) такі зміни:  

1) пункт 2 виключити;  

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Міжбанківські перекази через систему електронних платежів 

Національного банку України (далі – СЕП) здійснюються: 

1) у період з 25 до 27 червня 2022 року датою банківського дня 27 червня 

2022 року;    

2) 28 червня 2022 року датою банківського дня 28 червня 2022 року; 

3) у період з 02 до 04 липня 2022 року датою банківського дня 04 липня 

2022 року.”; 

3) постанову після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту: 
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“31.  Система депозитарного обліку депозитарію Національного банку 

України, депозитарної установи Національного банку України та система 

кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27, 28 червня 2022 року 

працюють у звичайному режимі.”;   

4) підпункт 3 пункту 4, пункт 5 виключити. 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Олексія Шабана. 

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

опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 57 


