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Правління Національного банку України 

 

ПОСТАНОВА 
 

                                                                                  

ління  

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України 

 

Відповідно до статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 

19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю”, а також з метою вдосконалення нормативно-правових 

актів Національного банку України Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим 

установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій 

на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), 

такі зміни:  

 

1) у пункті 3.3 глави 3 слова “або уповноваженої ним посадової особи 

Національного банку, яка за розподілом  функціональних обов’язків здійснює 

загальне керівництво Департаментом контролю, методології та ліцензування 

валютних операцій” замінити словами “або уповноваженої  особи 

Національного банку”; 

 

2) у пункті 4.4 глави 4 слова “Департаменту контролю, методології та 

ліцензування валютних операцій” замінити словами “Національного банку”; 

 

3) у додатках 2, 5, 6 до Положення слова “або уповноважена ним посадова 

особа Національного банку України, яка за розподілом  функціональних 

обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, 

методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами “або 

уповноважена особа Національного банку України”; 
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4) у додатку 5 до Положення слова “Департаменту контролю, методології 

та ліцензування валютних операцій” замінити словами “Департаменту  

реєстраційних питань та ліцензування”. 

 

2. Унести до  Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних 

ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою 

придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого  

постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року   

№ 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за 

№ 120/7441 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у пункті 1.5 глави 1 слова “Департамент контролю, методології та 

ліцензування валютних операцій Національного банку (далі – Департамент)” 

замінити словами “Національний банк”; 

 

2) в абзаці другому пункту 4.6 глави 4 слова “Управлінні діловодства” 

замінити словами “управлінні діловодства та забезпечення діяльності 

Правління Національного банку України Департаменту з корпоративних 

питань”; 

 

3) у додатках 2, 3, 6 до Положення слова “або уповноважена ним посадова 

особа Національного банку України, яка за розподілом  функціональних 

обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, 

методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами “або 

уповноважена особа Національного банку України”; 

 

4) у додатку 7 до Положення слова “Департамент контролю, методології та 

ліцензування валютних операцій” замінити словами “Департамент 

реєстраційних питань та ліцензування”; 

  

5) у тексті Положення слово “Департамент” у всіх відмінках замінити 

словами “Національний банк” у відповідних відмінках. 

 

3. Пункт 6 постанови Правління Національного банку України від 30 

грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та 

іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за              

№ 159/8758 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:  

“переказування благодійними організаціями благодійної допомоги та 

переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України для 

оплати лікування фізичних осіб на підставі документів, що підтверджують 

необхідність такого лікування в іноземному медичному закладі”.  

 

4. Унести до Положення про порядок видачі резидентам погодження 

Національного банку України на проведення окремих операцій, затвердженого  

постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року 
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№ 597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за 

№ 159/8758 (зі змінами), такі зміни: 

 

       1) у главі 1: 

у пункті 1.1 слова “Погодження видається” замінити словами 

“Національний банк України (далі – Національний банк) видає погодження”;   

        пункти 1.4 та 1.5 виключити; 

 

2) у пункті 3.2 глави 3 слова “Управлінні діловодства Національного банку 

(управлінні, відділі діловодства Управління)” замінити словами “управлінні 

діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного банку  

України Департаменту з корпоративних питань”; 

         

       3) у главі 4: 

у пункті 4.3 слово “(Управління)” виключити; 

в абзаці другому пункту 4.7 слова “Управлінні діловодства Національного 

банку (управлінні, відділі діловодства Управління)” замінити словами 

“управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного 

банку України Департаменту з корпоративних питань”; 

в абзаці третьому пункту 4.8 слова “резидент самостійно подає оригінал 

погодження до Управління” замінити словами “оригінал погодження 

використовується”; 

пункт 4.9 викласти в такій редакції:  

“4.9. У разі втрати або пошкодження погодження Національний банк видає 

його дублікат. Дублікат погодження оформляється на бланку Національного 

банку та підписується Головою Національного банку (уповноваженою  особою 

Національного банку). Дублікат погодження у верхньому правому кутку 

містить слово “Дублікат”, його текст ідентичний тексту погодження”; 

 

4) в абзаці другому пункту 5.4 глави 5 слово “Департамент” у всіх 

відмінках замінити словами “Національний банк” у відповідних відмінках, а 

слово “Управлінню” – словами “територіальному управлінню Національного 

банку”; 

 

5) у додатках до Положення слова “(територіальне управління)” 

виключити; 

 

6)  у додатках 4, 5, 6, 7, 9 до Положення слова “Голова або вповноважена 

ним особа [Начальник територіального управління або вповноважена ним 

особа]” замінити словами “Голова Національного банку України або 

уповноважена особа Національного банку України”;  

 

7) у тексті Положення слова “Департамент (Управління)” у всіх відмінках 

замінити словами “Національний банк” у відповідних відмінках. 
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5. Унести до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 

банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року 

№ 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за 

№ 1054/19792 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у пункті 4.3 розділу IV слова “ним посадової” виключити; 

 

2) у додатках 2, 3, 6, 7 до Положення слова “або уповноважена ним 

посадова особа Національного банку України, яка за розподілом  

функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом 

контролю, методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами 

“або уповноважена особа Національного банку України”; 

 

3) у додатку 6 до Положення слова “Департаменту контролю, методології 

та ліцензування валютних операцій” замінити словами “Департаменту 

реєстраційних питань та ліцензування”. 

 

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління 

Національного банку України від 29 січня 2003 року № 36 “Про здійснення 

операцій з цінними паперами українських емітентів”, зареєстровану в 

Міністерстві юстиції України 05 лютого 2003 року за № 90/7411 (зі змінами). 

 

7. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови 

до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків 

України для використання в роботі. 

 

        8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на  

першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.  

 

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

опублікування. 

 

 

Голова                                               В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 22-01 

 

 

 

 

 


