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Про внесення змін до Положення про порядок і  

умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт 

 

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

Україниˮ, з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку 

України у відповідність до вимог Закону України “Про виконавче 

провадженняˮ Правління Національного банку України постановляє:  

 

1. Унести до Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, 

на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 04 жовтня 1999 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 жовтня 1999 року за № 740/4033 (зі змінами), такі зміни:  

 

1) у преамбулі слова та цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 

12 вересня 1999 №1744 “Про затвердження Порядку накладення арешту на 

цінні папери” та” виключити;  

 

2) у розділі 1: 

у пункті 1.2: 

          абзац перший викласти в такій редакції: 

“1.2. Відповідальне зберігання майна, визначеного в пункті 1.1 розділу 1 

цього Положення, здійснюється відділами (управлінням) грошового обігу  

Департаменту грошового обігу, які є в регіонах (далі – підрозділи грошового 

обігу), на підставі письмового договору, укладеного з відповідними органами 

державної виконавчої служби або приватним виконавцем. Договір повинен 

містити такі обов’язкові реквізити та необхідні умови:”; 

       абзац дев’ятий  виключити;  

       у пункті 1.4 слова “державною виконавчою службою” замінити словами 

“органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем”; 

 

       3) абзац третій пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції: 

 



2 

 

“- назва відповідного органу державної виконавчої служби/прізвище ім’я 

та по батькові приватного виконавця;”;  

 

4) у тексті Положення слова “угода”, “орган державної виконавчої 

служби”, “державний виконавець”, “територіальне управління”, “керівник 

територіального управління” у всіх відмінках та числах замінити відповідно 

словами “договір”, “орган державної виконавчої служби або приватний 

виконавець”, “державний/приватний виконавець”, “підрозділ грошового обігу”, 

“представник Національного банку України в регіоні або інший працівник на 

підставі наказу Національного банку України” у відповідних відмінках та 

числах. 

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В. 

 

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

опублікування. 

 

 

В. о. Голови        Я. В. Смолій 

 

 

Інд. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуш погодження додається. 


