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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

України” та з метою  реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні 

операції”  Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти 

Національного банку України, перелік яких додається. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 

 

3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про 

валюту і валютні операції”. 

 

 

В. о. Голови           Катерина РОЖКОВА  

 

 

 

 

Інд. 40 

 

 

Аркуші погодження додаються. 

 

05 лютого 2019 року м. Київ № 31 

Про  визнання такими, що  втратили чинність, деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України  



 

Додаток 

                                                                                 до постанови Правління 

        Національного банку України 

05 лютого 2019 року № 31 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, 

що втратили чинність 

 

1. Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 

1998 року № 118 “Про затвердження Положення про відкриття та 

функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-

кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671. 

2. Постанова Правління Національного банку України від 21 вересня 

1998 року № 381 “Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

04 листопада 1998 року за № 707/3147.  

3. Постанова Правління Національного банку України від 04 грудня 

1998 року № 507 “Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

23 грудня 1998 року за № 813/3253. 

4. Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 

1999 року № 122 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552.  

5. Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 

1999 року № 136 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року 

за № 338/3631.  

 

6. Постанова Правління Національного банку України від 10 червня 

1999 року № 281 “Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за 
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імпортними договорами”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

17  червня 1999 року за № 380/3673. 

7. Постанова Правління Національного банку України від 11 квітня 

2000 року № 135 “Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за  № 254/4475. 

8. Постанова Правління Національного банку України від 25 травня 

2000 року № 209 “Про внесення змін до нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

18  липня 2000 року  за № 434/4655. 

9. Постанова Правління Національного банку України від 20 липня 

2000 року № 295 “Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України  04 серпня 2000 року 

за № 476/4697. 

10.  Постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 

2000 року № 384 “Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 листопада 

2000 року за № 815/5036. 

11. Постанова Правління Національного банку України від 20 листопада 

2000 року № 457 “Про затвердження Змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 грудня 

2000 року за № 891/5112. 

12. Постанова Правління Національного банку України від 07 травня 

2001 року № 185 “Про внесення змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 травня 

2001 року за № 435/5626. 

13. Постанова Правління Національного банку України від 19 листопада 

2001 року № 482 “Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з 

організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на 

здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до 

деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 
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зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2001 року за                                   

№ 1015/6206. 

14. Підпункт 1.2 пункту 1 постанови Правління Національного банку 

України від 04 грудня 2001 року № 495 “Про приведення у відповідність до 

законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного 

банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 грудня 

2001 року за № 1022/6213. 

15.  Постанова Правління Національного банку України від 15 лютого 

2002 року № 63 “Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України  04 квітня 2002 року 

за № 333/6621. 

 

16. Постанова Правління Національного банку України від 03 квітня 

2002 року № 128 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

03  липня 2002 року за № 553/6841. 

17. Постанова Правління Національного банку України від 17 жовтня 

2002 року № 392 “Про затвердження Змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів 

в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у 

гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2002 року 

за № 865/7153. 

18. Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 

2002 року № 502 “Про затвердження Інструкції про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року  за № 21/7342. 

19. Постанова Правління Національного банку України від  29 січня 

2003 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з 

метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, зареєстрована 

в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за № 120/7441. 
 

20. Постанова Правління Національного банку України від 12  лютого 

2003 року № 54 “Про затвердження Змін до Інструкції про переміщення валюти 

України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших 

банківських документів і платіжних карток через митний кордон України”, 
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зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за 

№ 119/7440. 

21. Постанова Правління Національного банку України від 12  лютого 

2003 року № 56 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

17  лютого 2003 року за № 129/7450. 

22. Постанова Правління Національного банку України від 16 квітня 

2003 року № 153 “Про внесення зміни до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

29  квітня 2003 року за № 338/7659. 

23. Постанова Правління Національного банку України від 16 квітня 

2003 року № 154 “Про затвердження Змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів 

в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у 

гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 травня 2003 року за 

№ 390/7711. 

24. Постанова Правління Національного банку України  від 04 червня 

2003 року № 231 “Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та 

кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та 

національній валюті України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

06  червня 2003 року за № 455/7776.   

25. Постанова Правління Національного банку України  від 04 червня 

2003 року № 232 “Про внесення зміни до Інструкції про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України”,  зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України  09 червня 2003 року за № 459/7780. 

26. Постанова Правління Національного банку України від 06 серпня 

2003 року №  325 “Про затвердження Положення про здійснення 

уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за 

№  749/8070. 

27. Постанова Правління Національного банку України від 06 серпня 

2003 року № 327 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

29  серпня 2003 року за № 753/8074. 
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28.  Постанова Правління Національного банку України від 

06  листопада 2003 року № 478 “Про внесення змін до Положення про порядок 

видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти 

за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик 

України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2003 року 

за № 1059/8380. 

 

29. Постанова Правління Національного банку України від 10 листопада 

2003 року № 485 “Про внесення зміни до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

27 листопада 2003 року за № 1092/8413. 

30. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 

2003 року № 569 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 12.12.2002 № 502”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 13 січня 2004 року за № 34/8633.  

31. Абзаци третій, четвертий пункту 1 та пункт 4 постанови Правління 

Національного банку України від 23 грудня 2003 року № 571 “Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15  січня 2004 року за № 51/8650.  

32. Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 

2004 року № 166 “Про вивезення з України та ввезення в Україну готівкових 

гривень”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 травня 2004 року за 

№ 629/9228. 

33. Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 

2004 року № 173 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

13  травня 2004 року за № 609/9208.  

34. Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 

2004 року №  266 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за № 897/9496.  

35. Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 

2004 року №  270 “Про затвердження Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 
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резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484. 

36. Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 

2004 року №  271 “Про внесення змін до Правил надання уповноваженим банкам 

індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на ввезення в Україну та 

вивезення за межі України валютних цінностей і бланків чеків та на право 

переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських 

металів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за 

№  896/9495. 

37. Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 

2004 року № 281 “Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 

операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2004 року 

за № 1104/9703. 

38. Постанова Правління Національного банку України від 12 липня 

2004 року №  319 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

05  серпня 2004 року за № 981/9580. 

39. Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 

2004 року №  356 “Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі 

України валюти України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

05  серпня 2004 року за № 980/9579. 

40. Постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 

2004 року № 391 “Про внесення зміни до Положення про порядок видачі 

резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі 

України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2004 року за 

№ 1083/9682. 

41. Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 

2004 року № 483 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання 

іноземної валюти на території України як засобу платежу”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028.  

42. Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 

2004 року № 484 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між 
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резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України 

та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України”,  

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за 

№  1430/10029. 

43. Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 

2004 року № 485 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на 

рахунках за межами України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

05 листопада 2004 року за № 1413/10012. 

44. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

17  листопада 2004 року № 552 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 06 грудня 2004 року за № 1546/10145.  

45. Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 

2004 року № 554 “Про внесення змін до Правил вивезення з України і ввезення 

в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, 

банківських металів, бланків чеків”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 07 грудня 2004 року за № 1554/10153. 

46. Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 

2004 року № 623 “Про внесення змін до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

29  грудня 2004 року за № 1661/10260.  

47. Постанова Правління Національного банку України від 16 лютого 

2005 року № 48 “Про внесення зміни до Інструкції про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 258/10538.  

48. Постанова Правління Національного банку України від 22 лютого 

2005 року № 57 “Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 18 квітня 2005 року за № 411/10691. 

49. Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 

2005 року № 98 “Про внесення зміни до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-
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нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 квітня 

2005 року за № 388/10668. 

50. Абзац другий пункту 1 постанови Правління Національного банку 

України від 10 серпня 2005 року №  280 “Про врегулювання питань іноземного 

інвестування в Україну”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

29  серпня 2005 року за № 947/11227.  

51. Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 

2005 року №  281 “Про затвердження нормативно-правових актів Національного 

банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 серпня 

2005 року за №  950/11230. 

52. Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 

2005 року № 282 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на 

рахунках за межами України та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року  за № 952/11232. 

53. Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 

2005 року № 287 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації 

та здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, зареєстрована 

в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2005 року за № 1150/11430.  

54. Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 

2005 року № 288 “Про внесення зміни до Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 16 серпня 2005 року за № 893/11173. 

55. Постанова Правління Національного банку України  від 12 серпня 

2005 року № 289 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

20  вересня 2005 року за № 1075/11355.  

56. Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 

2005 року № 321 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

20  вересня 2005 року за № 1074/11354. 
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57. Постанова Правління Національного банку України від 18 листопада 

2005 року № 436 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на 

рахунках за межами України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

09  грудня 2005 року за № 1475/11755. 

58. Постанова Правління Національного банку України від 20 лютого 

2006 року № 57 “Про внесення зміни до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

10 березня 2006 року за № 254/12128. 

59. Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 

2006 року № 318 “Про внесення змін до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

07  вересня 2006 року за № 1040/12914. 

60. Постанова Правління Національного банку України від 21 серпня 

2006 року № 329 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

19  вересня 2006 року за № 1060/12934. 

61. Постанова Правління Національного банку України від 21 серпня 

2006 року № 333 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України щодо регулювання валютного ринку”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2006 року за 

№ 1041/12915. 

62. Постанова Правління Національного банку України від 23 серпня 

2006 року № 337 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації 

та здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, зареєстрована 

в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2006 року за № 1049/12923.  

63. Постанова Правління Національного банку України від 29 вересня 

2006 року № 381 “Про внесення змін до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

27  жовтня 2006 року за № 1167/13041. 

64.  Постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 

2006 року № 455 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими 
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операціями”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 січня 2007 року за 

№ 37/13304. 

 

65. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 

2006 року № 496 “Про внесення змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 січня 

2007 року за № 78/13345.  

66. Постанова Правління Національного банку України від 04 січня  

2007 року № 1 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

15  лютого 2007 року за № 133/13400. 

67. Постанова Правління Національного банку України від 03 травня 

2007 року № 156 “Про внесення зміни до Правил проведення Торговельної сесії 

та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних 

валют та банківських металів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

16  травня 2007 року  за № 507/13774. 

68. Постанова Правління Національного банку України від 23 травня 

2007 року № 192 “Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

04  червня 2007 року за № 572/13839. 

69. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 

2007 року № 199 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 червня 2007 року за 

№  595/13862. 

70. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 

2007 року № 200 “Про затвердження Правил використання готівкової іноземної 

валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 18 червня 2007 року за № 656/13923. 

71. Постанова Правління Національного банку України від 07 червня 

2007 року № 207 “Про внесення зміни до Правил проведення Торговельної сесії 

та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних 
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валют та банківських металів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

18  червня 2007 року за № 657/13924. 

72. Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 

2007 року № 235 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

20  липня 2007 року за № 842/14109. 

73. Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 

2007 року № 311 “Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

19  вересня 2007 року за № 1075/14342. 

74. Постанова Правління Національного банку України від 24 вересня 

2007 року № 343 “Про затвердження Змін до Положення про застосування 

іноземної валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 14 листопада 2007 року за № 1272/14539.  

75. Постанова Правління Національного банку України від 27 вересня 

2007 року № 350 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України з питання отримання резидентами кредитів, позик 

в іноземній валюті від нерезидентів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 12 жовтня 2007 року за № 1168/14435. 

76. Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 

2007 року № 352 “Про внесення зміни до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

05 жовтня 2007 року за № 1149/14416. 

77. Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 

2007 року № 353 “Про затвердження Змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

07 листопада 2007 року за № 1253/14520. 

78. Постанова Правління Національного банку України від 20 листопада 

2007 року № 419 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

06  грудня 2007 року за № 1353/14620. 
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79. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 

2007 року № 494 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

25  січня 2008 року за № 54/14745. 

80. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 

2007 року № 496 “Про затвердження Правил здійснення за межі України та в 

Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними 

операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-

правових актів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 лютого 

2008 року за № 74/14765. 

81. Постанова Правління Національного банку України  від 14 січня 

2008 року № 8 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за 

№  75/14766. 

82. Постанова Правління Національного банку України від 27 лютого 

2008 року № 47 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

14  березня 2008 року за № 212/14903.  

83. Постанова Правління Національного банку України від 27 березня 

2008 року № 77 “Про переоформлення рахунків”, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 16 квітня 2008 року за № 317/15008. 

84. Постанова Правління Національного банку України від 15 квітня 

2008 року № 95 “Про внесення зміни до Правил проведення Торговельної сесії 

та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних 

валют та банківських металів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

07  травня 2008 року за № 386/15077. 

85. Пункти 1, 2 постанови Правління Національного банку України від 

27 травня 2008 року № 148 “Про переміщення готівки і банківських металів через 

митний кордон України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

11  червня 2008 року за № 520/15211. 

86. Постанова Правління Національного банку України від 02 червня 

2008 року № 153 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

05  серпня 2008 року за № 722/15413.   
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87. Постанова Правління Національного банку України від 02 червня 

2008 року №  154 “Про внесення змін до Положення про здійснення 

уповноваженими банками операцій з банківськими металами”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 05 серпня 2008 року за  № 723/15414. 

88. Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 

2008 року № 171 “Про затвердження Правил резервування коштів за залученими 

уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті 

від нерезидентів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 липня 

2008 року за № 617/15308. 

89. Постанова Правління Національного банку України від 25 липня 

2008 року № 214 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 21 серпня 2008 року за № 777/15468. 

90. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

28  липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок 

виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в 

іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 01  жовтня 2008 року за № 910/15601. 

91. Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 

2008 року № 217 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

15  жовтня 2008 року за № 979/15670. 

92. Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 

2008 року № 241 “Про розрахунки за послуги з міжнародних авіаперевезень”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2008 року за 

№  816/15507. 

93. Постанова Правління Національного банку України від 22 серпня 

2008 року № 255 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 24.03.99 № 136”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

16 грудня 2008 року за № 1198/15889. 

 

94. Постанова Правління Національного банку України від 23 жовтня 

2008 року № 336 “Про внесення зміни до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

24  жовтня 2008 року за № 1025/15716. 
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95. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 

2008 року № 469 “Про запровадження Національним банком України валютних 

аукціонів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за 

№ 86/16102. 

96. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 

28  лютого 2009 року № 107 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної 

позиції банку”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 березня  

2009 року за № 268/16284. 

97. Постанова Правління Національного банку України від 28 лютого 

2009 року № 108 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

08 квітня 2009 року за № 324/16340. 

98. Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 

2009 року № 178 “Про внесення зміни до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 квітня 

2009 року за № 393/16409. 

99. Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 

2009 року № 265 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України  

06  травня 2009 року за № 407/16423. 

100. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 

21  липня 2009 року № 416 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 17 серпня 2009 року за № 775/16791. 

101. Постанова Правління Національного банку України від 06 серпня 

2009 року № 467 “Про внесення змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

03 вересня 2009 року за № 828/16844. 

102.  Постанова Правління Національного банку України від 19 серпня 

2009 року № 491 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі 
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України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2009 року за 

№ 980/16996. 

103. Постанова Правління Національного банку України від 09 вересня 

2009 року № 538  “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації 

та здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, зареєстрована 

в Міністерстві юстиції України  09 листопада 2009 року за № 1045/17061.  

104. Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 

2009 року № 678 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

10  грудня 2009 року за № 1182/17198. 

105. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

23 грудня 2009 року № 762 “Про врегулювання питань щодо здійснення та 

реєстрації іноземних інвестицій”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 березня 2010 року за № 195/17490. 

106. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

24  грудня 2009 року № 769 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 20 січня 2010 року за № 57/17352. 

107. Підпункти 1.2, 1.10, 1.11 та 1.26 пункту 1 постанови Правління 

Національного банку України від 08 жовтня 2010 року № 457 “Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за 

№  1249/18544. 

108. Постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 

2010  № 544 “Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань торгівлі 

іноземною валютою”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2010 року за № 1329/18624. 

109. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 

2010 року № 571 “Про внесення зміни до Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 85/18823. 
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110. Абзаци третій, четвертий пункту 1 та пункти 2, 3 постанови 

Правління Національного банку України від 22 грудня 2010 року № 572 “Про 

врегулювання питань щодо здійснення деяких валютних операцій”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 96/18834. 

111. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

30 грудня 2010 року № 589 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 25 лютого 2011 року за № 236/18974. 

 

112. Постанова Правління Національного банку України від 11 лютого 

2011 року № 36 “Про внесення змін до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

09  березня 2011 року за № 277/19015. 

113. Пункти 1 та 4 постанови Правління Національного банку України від 

13 квітня 2011 року № 111 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 06  травня 2011 року за № 546/19284. 

114. Підпункти 1.1, 1.5, 1.8–1.11 та 1.13 пункту 1 постанови Правління 

Національного банку України від 26 квітня 2011 року № 118 “Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2011 року за 

№ 618/19356. 

115. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 

22  червня 2011 року № 204 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 23  червня 2011 року за № 753/19491. 

116. Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 

2011 року № 233 “Про внесення змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 серпня 

2011 року за № 1004/19742. 

117. Постанова Правління Національного банку України від 25 липня 

2011 року № 250 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”, 
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зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за 

№ 988/19726. 

118. Постанова Правління Національного банку України від 11 серпня 

2011 року № 278 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації 

та здійснення валютно-обмінних операцій на території України”, зареєстрована 

в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1050/19788. 

119. Постанова Правління Національного банку України від 19 серпня 

2011 року № 290 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України щодо порядку видачі індивідуальних ліцензій”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за 

№ 1345/20083. 

120. Постанова Правління Національного банку України від 11 жовтня 

2011 року № 364 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України  

20  жовтня 2011 року за № 1214/19952. 

121. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 

2011 року № 469 “Про затвердження Положення про переміщення цінних 

паперів через митний кордон України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 24 січня 2012 року за № 105/20418. 

122. Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 

2011 року № 497 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

30  січня 2012 року за № 147/20460. 

123. Постанова Правління Національного банку України від 09 квітня 

2012 року № 132 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 року за 

№ 616/20929.  

124. Постанова Правління Національного банку України від 28 травня 

2012 року № 209 “Про врегулювання питань щодо використання гривні в 

розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту”, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за 

№ 939/21251. 
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125. Постанова Правління Національного банку України від 15 червня 

2012 року № 246 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

09  липня 2012 року за № 1138/21450. 

126. Постанова Правління Національного банку України від 19 липня 

2012 року № 308 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

09  серпня 2012 року за № 1352/21664. 

127. Постанова Правління Національного банку України від 25 липня 

2012 року № 312 “Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і 

банківських металів через митний кордон України”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1366/21678. 

128. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

03 серпня 2012 року № 327 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 27  серпня 2012 року за № 1434/21746. 

129. Постанова Правління Національного банку України від 21 серпня 

2012 року № 349 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

28  серпня 2012 року за № 1441/21753. 

130. Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 

2012 року № 364 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю за експортними, імпортними операціями”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1617/21929. 

131. Постанова Правління Національного банку України від 17 жовтня 

2012 року № 428 “Про внесення змін до Положення про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

07  листопада 2012 року за № 1870/22182. 

132. Постанова Правління Національного банку України від 29 жовтня 

2012 року № 449 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

19  листопада 2012 року за № 1934/22246. 

133. Постанова Правління Національного банку України від 29 жовтня 

2012 року № 450 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
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Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

02 листопада 2012 року за № 1844/22156. 

134. Постанова Правління Національного банку України від 16 листопада 

2012 року № 475 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній 

валюті”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року 

за № 1921/22233. 

135. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

03 грудня 2012 року № 500 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних та 

індивідуальних ліцензій”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

24 грудня 2012 року за № 2156/22468. 

 

136. Постанова Правління Національного банку України  від 14 грудня 

2012 року № 531 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

08  січня 2013 року за № 78/22610. 

137. Постанова Правління Національного банку України від 27 березня 

2013 року № 109 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України, що регулюють порядок видачі індивідуальних 

ліцензій на здійснення валютних операцій”, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 18 квітня 2013 року за № 638/23170. 

138. Постанова Правління Національного банку України від 24 квітня 

2013 року № 146 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України, що регулюють порядок переміщення валютних 

цінностей через митний кордон України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 18 травня 2013 року за № 769/23301. 

139. Постанова Правління Національного банку України від 17 травня 

2013 року № 172 “Про затвердження Змін до Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 червня 

2013 року за № 895/23427. 

140. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України  від 

04  червня 2013 року № 194 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
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актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 26 червня 2013 року за № 1078/23610. 

141. Постанова Правління Національного банку України від 06 червня 

2013 року № 208 “Про порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу 

надходжень на користь фізичних осіб із-за меж України”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 01 липня 2013 року за № 1103/23635. 

142. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

06  червня 2013 року № 212 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 05 липня 2013 року за № 1121/23653. 

143. Постанова Правління Національного банку України від 16 вересня 

2013 року № 364 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

16 вересня 2013 року за № 1591/24123. 

 

144. Постанова Правління Національного банку України  від 16 вересня 

2013 року № 365 “Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на 

поточні рахунки фізичних осіб в межах України”, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1592/24124. 

145. Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 

2013 року № 379 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення інвестиції за кордон”, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1768/24300. 

146. Постанова Правління Національного банку України від 06 лютого 

2014 року № 45 “Про внесення змін до нормативно-правового акта 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

03 березня 2014 року за № 343/25120. 

147. Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 

2014 року № 248 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

06  травня 2014 року за № 479/25256. 

148. Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 

2014 року № 249 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

07  травня 2014 року за № 480/25257. 
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149. Постанова Правління Національного банку України від 19 травня 

2014 року № 286 “Про затвердження Порядку відкриття та використання коштів 

за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що 

відкриваються в уповноважених банках”, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 05 червня 2014 року за № 596/25373. 

150.  Постанова Правління Національного банку України від 16 червня 

2014 року № 360 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

03  липня 2014 року за № 733/25510. 

151. Постанова Правління Національного банку України від 15 липня 

2014 року № 419 “Про внесення зміни до Правил резервування коштів за 

залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в 

іноземній валюті від нерезидентів”. 

152. Постанова Правління Національного банку України від 15 липня 

2014 року № 423 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

153. Постанова Правління Національного банку України від 03 вересня 

2014 року № 548 “Про внесення зміни до Положення про проведення 

Національним банком України валютних аукціонів”. 

154. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 

2014 року № 702 “Про внесення змін до Положення про проведення 

Національним банком України валютних аукціонів”. 

155. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 

2014 року № 703 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

156. Пункти 1 та 5–8 постанови Правління Національного банку 

України від 06 листопада 2014 року № 712 “Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України”. 

157. Постанова Правління Національного банку України від 09 квітня 

2015 року № 220 “Про встановлення порядку проведення операцій з купівлі 

фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення 

кредитів в іноземній валюті”. 
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158. Пункти 2, 5 постанови Правління Національного банку України від 

14 квітня 2015 року № 234 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

159. Пункти 3, 8 постанови Правління Національного банку України від 

19 червня 2015 року № 392 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

160. Постанова Правління Національного банку України від 23 червня 

2015 року № 409 “Про здійснення резидентами-позичальниками окремих 

платежів з погашення зовнішньої заборгованості за кредитами, позиками в 

іноземній валюті”. 

161. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

03  липня 2015 року № 436 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

162. Постанова Правління Національного банку України від 20 липня 

2015 року № 465 “Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”. 

163. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 

2015 року № 473 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

164. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 

2015 року № 478 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

165. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 

2015 року № 479 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на 

рахунках за межами України”. 

166. Постанова Правління Національного банку України від 01 жовтня 

2015 року № 655 “Про внесення змін до Положення про проведення 

Національним банком України валютних аукціонів”. 
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167. Постанова Правління Національного банку України від 23 жовтня 

2015 року № 721 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

168. Постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 

2015 року № 822 “Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”. 

169. Постанова Правління Національного банку України від 08 грудня 

2015 року № 870 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 16 вересня 2013 року № 365”. 

170. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 

2015 року № 983 “Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України”. 

171. Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 

2015 року № 996 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

172. Постанова Правління Національного банку України від 29 лютого 

2016 року № 123 “Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в 

Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними 

операціями та їх виплати в Україні”. 

173. Постанова Правління Національного банку України від 11 березня 

2016 року № 150 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

174. Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 

2016 року № 184 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі 

резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі 

України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”. 

 

175. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

31  березня 2016 року № 225 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

176. Постанова Правління Національного банку України від 12 квітня 

2016 року № 256 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 16 вересня 2013 року № 365”. 
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177. Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 

2016 року № 302 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

178. Пункти 1–6 та 9 постанови Правління Національного банку України 

від 28 квітня 2016 року № 303 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”. 

179. Постанова Правління Національного банку України від 24 травня 

2016 року № 331 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

180. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

07  червня 2016 року № 341 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

181. Постанова Правління Національного банку України від 16 червня 

2016 року № 347 “Про затвердження змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю за експортними, імпортними операціями”. 

182. Постанова Правління Національного банку України від 12 липня 

2016 року № 353 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

183. Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 

2016 року № 364 “Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України”. 

184. Пункти 1–4 постанови Правління Національного банку України від 

04 серпня 2016 року № 366 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

185. Постанова Правління Національного банку України від 11 серпня 

2016 року № 368 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

186. Постанова Правління Національного банку України від 23 серпня 

2016 року № 375 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 
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187. Постанова Правління Національного банку України від 14 вересня 

2016 року № 385 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

188. Постанова Правління Національного банку України від 27 жовтня 

2016 року № 396 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

189. Пункти 1, 2 постанови Правління Національного банку України від 

28 жовтня 2016 року № 397 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

190. Постанова Правління Національного банку України від 01 листопада 

2016 року № 398 “Про затвердження Змін до Положення про застосування 

іноземної валюти в страховій діяльності”. 

191. Пункти 3, 4 постанови Правління Національного банку України від 

22 листопада 2016 року № 403 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”. 

192. Постанова Правління Національного банку України від 22 листопада 

2016 року № 404 “Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 

резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”. 

193. Постанова Правління Національного банку України від 22 листопада 

2016 року № 405 “Про внесення зміни до Правил резервування коштів за 

залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в 

іноземній валюті від нерезидентів”. 

194. Постанова Правління Національного банку України від 22 листопада 

2016 року № 406 “Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”. 

195. Постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 

2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 

валютному ринках України”. 

196. Постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 

2016 року № 418 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 
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197. Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 

2016 року № 419 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю за експортними, імпортними операціями”. 

 

198. Постанова Правління Національного банку України від 05 січня 

2017 року № 1 “Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою”. 

199. Постанова Правління Національного банку України від 07 лютого 

2017 року № 7 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку 

України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

200. Постанова Правління Національного банку України від 21 лютого 

2017 року № 12 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

201. Постанова Правління Національного банку України від 22 лютого 

2017 року № 13 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

202. Постанова Правління Національного банку України від 23 лютого 

2017 року № 14 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

203.  Постанова Правління Національного банку України від 01 березня 

2017 року № 17 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 09 квітня 2015 року № 220”. 

204. Постанова Правління Національного банку України від 14 березня 

2017 року № 21 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

205. Постанова Правління Національного банку України від 14 березня 

2017 року № 22 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

206. Постанова Правління Національного банку України від 21 березня 

2017 року № 23 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 
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207. Постанова Правління Національного банку України від 21 березня 

2017 року № 24 “Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і 

банківських металів через митний кордон України”. 

208. Пункти 2–7 постанови Правління Національного банку України від 

23 березня 2017 року № 26 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

209. Постанова Правління Національного банку України від 04 квітня 

2017 року № 30 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

210. Постанова Правління Національного банку України від 13 квітня 

2017 року № 33 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

211. Постанова Правління Національного банку України від 25 травня 

2017 року № 41 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

212. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 

2017 року № 44 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

213. Постанова Правління Національного банку України від 08 червня 

2017 року № 51 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

214. Постанова Правління Національного банку України від 15 червня 

2017 року № 54 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

215. Постанова Правління Національного банку України від 15 червня 

2017 року № 55 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

216. Постанова Правління Національного банку України від 04 липня 

2017 року № 59 “Про внесення зміни до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”. 
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217. Постанова Правління Національного банку України від 10 липня 

2017 року № 61 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

218. Постанова Правління Національного банку України від 18 липня 

2017 року № 65 “Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою”. 

219. Постанова Правління Національного банку України від 03 серпня 

2017 року № 74 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

220. Постанова Правління Національного банку України від 08 серпня 

2017 року № 77 “Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”. 

221. Постанова Правління Національного банку України від 22 серпня 

2017 року № 81 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

222. Постанова Правління Національного банку України від 29 серпня 

2017 року № 82 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

223. Постанова Правління Національного банку України від 07 вересня 

2017 року № 88 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

224. Постанова Правління Національного банку України від 10 жовтня 

2017 року № 101 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

225. Пункти 1–16 постанови Правління Національного банку України від 

10 жовтня 2017 року № 102 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

226. Постанова Правління Національного банку України від 13 жовтня 

2017 року № 103 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України та проведення деяких валютних операцій”. 



                                                                      29                 Продовження додатка                     
 

 

227. Постанова Правління Національного банку України від 14 листопада 

2017 року № 112 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

228. Постанова Правління Національного банку України від 21 листопада 

2017 року № 118 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

229. Постанова Правління Національного банку України від 28 листопада 

2017 року № 120 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 16 вересня 2013 року № 365”. 

230. Постанова Правління Національного банку України від 30 листопада 

2017 року № 123 “Про внесення змін до Положення про проведення 

Національним банком України валютних аукціонів”. 

231. Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 

2017 року № 127 “Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і 

банківських металів через митний кордон України”. 

232. Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 

2017 року № 128 “Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. 

233. Постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 

2017 року № 130 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для 

оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”. 

234. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

21 грудня 2017 року № 135 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

235. Постанова Правління Національного банку України від 26 грудня 

2017 року № 142 “Про внесення змін до Інструкції про переміщення готівки і 

банківських металів через митний кордон України”. 

236. Постанова Правління Національного банку України від 26 грудня 

2017 року № 143 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 



                                                                      30                 Продовження додатка                     
 

 

237. Пункти 1–4 постанови Правління Національного банку України від 

28 грудня 2017 року № 147 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

238. Постанова Правління Національного банку України від 25 січня 

2018 року № 7 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

239. Постанова Правління Національного банку України від 15 лютого 

2018 року № 12 “Про здійснення валютних операцій за кредитами, позиками, що 

залучаються від нерезидентів на окремих умовах”. 

240. Постанова Правління Національного банку України від 01 березня 

2018 року № 19 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

241. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

29 березня 2018 року № 31 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

242. Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 

2018 року № 32 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

243. Постанова Правління Національного банку України від 26 квітня 

2018 року № 45 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

244. Постанова Правління Національного банку України від 03 травня 

2018 року № 48 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання 

іноземної валюти на території України як засобу платежу”. 

245. Постанова Правління Національного банку України від 15 травня 

2018 року № 53 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

246. Постанова Правління Національного банку України від 07 червня 

2018 року № 62 “Про затвердження Змін до Правил здійснення за межі України 

та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними 

операціями та їх виплати в Україні”. 
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247. Постанова Правління Національного банку України від 07 червня 

2018 року № 63 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

248. Пункти 1–3 постанови Правління Національного банку України від 

19 липня 2018 року № 79 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

249. Пункти 1, 2, підпункти 1, 2, 4 пункту 3, пункти 4, 5 постанови 

Правління Національного банку України від 20 липня 2018 року № 83 “Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України”. 

250. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 

2018 року № 86 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України”. 

251. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

18  вересня 2018 року № 100 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

252. Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 

2018 року № 158 “Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення 

контролю за експортними, імпортними операціями”. 

 

Директор Департаменту  

відкритих ринків 
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