
 

 
 

Правління Національного банку України 
 

П О С Т А Н О В А 
 

 

 

Від  19  лютого 2015 року                  № 121 

м. Київ 

 

 
 

Про внесення  змін до 

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні  

 

 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної 

діяльності банків України Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни: 

у розділі VІ: 

абзац другий підпункту “б” пункту 2.5 глави 2 доповнити словами та 

цифрами: “або іншій вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора 

іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року 

№ 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за 

№ 841/7129) (зі змінами)”; 

абзац другий пункту 4.5 глави 4 доповнити словами та цифрами: “або 

іншій вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та 

банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами)”. 
 

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

до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку 

України для використання в роботі. 

Офіційно опубліковано 20.02.2015



 

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

опублікування. 
 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Писарука О. В. 
 

 

Голова        В. О. Гонтарева  
 

Інд. 22-01 
 

 

 




