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Правління Національного банку України 

 

ПОСТАНОВА 
 

24 березня 2016 року  м. Київ  № 184 

 

Про внесення змін до Положення про порядок видачі резидентам 

індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з 

метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України 

 

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, 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 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 главі 4: 

пункти 4.1, 4.12 викласти в такій редакції: 

“4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після перевірки 

Національним банком правильності та повноти платежу за послуги щодо 

видачі ліцензії (змін до ліцензії). Резидент здійснює оплату за видачу ліцензії 

(змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами 

Національного банку”; 

“4.12. Національний банк у разі втрати або пошкодження ліцензії (змін до 

ліцензії) видає дублікат ліцензії (дублікат змін до ліцензії), оформлення і 

видача якого здійснюється в порядку, визначеному в пунктах 4.5, 4.7 глави 4 

цього Положення. Дублікат ліцензії (дублікат змін до ліцензії) у верхньому 

правому кутку містить слово “Дублікат”, його текст ідентичний тексту ліцензії 

(змін до ліцензії).  

Резидент здійснює оплату за надання дубліката ліцензії (дубліката змін до 

ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами 

Національного банку”; 

доповнити пункт 4.13 новим абзацом такого змісту: 

“ліквідація юридичної особи або скасування державної реєстрації фізичної 

особи-підприємця згідно із законодавством України”. 
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2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника 

Голови Національного банку України Рожкову К. В. 

 

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

опублікування. 

 

 

Голова                 В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 22-01 


