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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

 

Про внесення  

змін до постанови Правління Національного банку України  

від 01 жовтня 2015 року № 654 

 

Відповідно до Закону України “Про санкції”, статей 15, 56 Закону України 

“Про Національний банк України”, указів Президента України від 16 вересня 

2015 року № 549/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, від 29 березня 2016 

року № 121/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

25 березня 2016 року “Про застосування персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до 

протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра 

Кольченка” Правління Національного банку України постановляє: 

  

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу 

ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)” такі зміни:  

 

1)  у пункті 1: 

у підпункті 1: 

після слова “(санкцій)” доповнити словами та цифрами “та додатку до 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2016 року 

“Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій 

щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка”;  

після цифр “№ 549/2015” доповнити словами та цифрами “та Указом 

Президента України від 29 березня 2016 року № 121/2016 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 25 березня 2016 року “Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії 

Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка (далі – Указ Президента 

України від 29 березня 2016 року № 121/2016)”;  

21 квітня 2016 року м. Київ № 276 
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в абзаці десятому підпункту 7: 

слово “Указ” замінити словом “укази”;  

після цифр “№ 549/2015” доповнити словами та цифрами “і від 29 березня 

2016 року № 121/2016”;  

 

2) у тексті постанови слова “санкційний список” у всіх відмінках 

замінити словами “санкційні списки” у відповідних відмінках. 

 

2. Юридичному департаменту (Заморський О. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома підрозділів Національного банку України, банків України, 

небанківських установ, національного оператора поштового зв’язку, які є 

платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних 

систем та/або їх учасниками, для використання в роботі. 

 

3. Банкам України в триденний строк із дня набрання чинності цією 

постановою надати Національному банку України відомості про наявність 

банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних осіб, 

зазначених у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 25 березня 2016 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, 

причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та 

Олександра Кольченка”, уведеного в дію Указом Президента України від 

29 березня 2016 року № 121/2016, до яких застосовані санкції, зазначені в 

підпункті 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 

01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу 

ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)”.     

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. 

 

5. Ця постанова набирає   чинності   з   дня,   наступного   за   днем її 

офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій. 

 

  

Голови     В. О. Гонтарева 

 

Інд. 18     
 


