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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

03 липня 2018 року м. Київ № 73 

 

Про внесення змін до постанови  

Правління Національного банку України  

від 01 жовтня 2015 року № 654  

 

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

України”, Закону України “Про санкції”, Указу Президента України від 

21 червня 2018 року № 176/2018 “Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)” Правління Національного банку України постановляє:     

      

1. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України 

від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу 

ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)” (зі змінами) такі зміни:     

 

1) у підпункті 1:  

після слів та цифр “(далі – Указ Президента України від 14 травня 

2018 року № 126/2018)” доповнити словами та цифрами “, рішенні Ради 

національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про 

застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента 

України від 21 червня 2018 року № 176/2018 (далі – Указ Президента України від 

21 червня 2018 року № 176/2018)”;   

слова та цифри “та від 14 травня 2018 року № 126/2018” замінити словами 

та цифрами “, від 14 травня 2018 року № 126/2018, від 21 червня 2018 року 

№ 176/2018”;   

 

2) у підпункті 7:  

абзац десятий після цифр “№ 126/2018” доповнити словами та цифрами “, 

від 21 червня 2018 року № 176/2018”; 



2 

 

абзац одинадцятий після слова “документа” доповнити словами “, який 

передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути 

виведення капіталів за межі України”.         

  

2. Банкам України до 06 липня 2018 року (включно) подати Національному 

банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила 

організації статистичної звітності, що подається до Національного банку 

України, відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих 

рахунках фізичних та юридичних осіб, наведених у рішеннях Ради національної 

безпеки і оборони України, зазначених у підпункті 1 пункту 1 постанови 

Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про 

забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами).     

 

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

опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій. 

  

Голова Я. В. Смолій 

 

Інд. 18      


