
 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 
 

 
 

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

нормативно-правових актів Національного банку 

України 

 

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

України”, з метою уникнення дублювання норм щодо здійснення контролю за 

оплатою резидентами імпорту товару Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 

 

1) постанову Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 

року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на 

користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстровану в Міністерстві 

юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами); 

 

2) абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 постанови Правління 

Національного банку України від 31 серпня 2005 року № 321 “Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2005 року за 

№ 1074/11354 (зі змінами); 

 

3) пункти 1 та 2 постанови Правління Національного банку України від 

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

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 19 вересня 2006 року за № 1060/12934; 

 

4) підпункт 1.19 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 (зі 

змінами); 
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5) постанову Правління Національного банку України від  30 жовтня  

2014 року № 685 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України” (зі змінами); 

 

6) пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 

06 листопада 2014 року № 712 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”; 

 

7) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

03 березня 2015 року № 161 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”; 

 

8) пункти 3 та 4 постанови Правління Національного банку України від 

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

актів Національного банку України”; 

 

9) постанову Правління Національного банку України від   03 червня 

2015 року № 355 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного 

банку України від 30 грудня 2003 року № 597”; 

 

10) пункт 10 постанови Правління Національного банку України від 

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

актів Національного банку України” (зі змінами); 

 

11) постанову Правління Національного банку України від 

07 червня 2016 року № 339 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”. 

 

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

до відома банків України для використання в роботі. 

 

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

опублікування. 

 

 

Голова                 В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 22 

 

 




