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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

 
 

 
 

Про вимоги до договорів на зберігання та втрату 

чинності нормативно-правових актів Національного 

банку України 

 

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 від 05 липня 2018 року                 

№ 2491-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функціонування фінансового сектору в Україніˮ, Законів України 

“Про виконавче провадженняˮ та “Про банки і банківську діяльністьˮ Правління 

Національного банку України постановляє:  

 

1. Банки України на підставі договору, укладеного з відповідним органом 

державної виконавчої служби або приватним виконавцем, здійснюють 

зберігання цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а 

також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт.  

 

2. Договір про зберігання має містити такі обов’язкові реквізити та 

необхідні умови: 

 

1) місце складання;  

 

2) дату складання; 

 

3) повне найменування сторін договору; 

 

4) прізвище, ім’я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених 

підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження; 

 

5) предмет договору; 

 

6) права та обов’язки сторін відповідно до законодавства України; 
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7) порядок обміну сторін договору інформацією; 

 

8) відповідальність сторін за неналежне виконання зобов’язань за 

договором; 

 

9) строк зберігання та строк дії договору; 

 

10) порядок унесення змін до договору та розірвання договору; 

 

11) місцезнаходження та платіжні реквізити сторін. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти 

Національного банку України згідно з переліком, що додається. 

 

4. Юридичному департаменту (Олег Заморський) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови для використання в роботі. 

 

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

опублікування. 

 

 

Голова                    Яків СМОЛІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 18 

 

 

Аркуш погодження додається. 

 



                                                                                                                                

Додаток 

до постанови Правління 

Національного банку України 
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Перелік 

нормативно-правових актів Національного банку України,  

що втратили чинність 

 

1. Постанова Правління Національного банку України від 04 жовтня       

1999 року № 489 “Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання 

цінних паперів, на які накладено арештˮ, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 29 жовтня 1999 року за № 740/4033. 

 

2. Постанова Правління Національного банку України від 19 вересня      

2002 року № 351 “Про внесення змін до Положення про порядок і умови 

зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, 

ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів 

платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин 

таких виробів, на які накладено арештˮ, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 03 жовтня 2002 року за № 808/7096. 

 

3. Постанова Правління Національного банку України від 23 грудня       

2003 року № 581 “Про внесення змін до Положення про порядок і умови 

зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, 

ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів 

платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин 

таких виробів, на які накладено арештˮ, зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 14 січня 2004 року за № 40/8639. 

 

4. Постанова Правління Національного банку України від 02 листопада 

2005 року № 409 “Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання 

ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів 

платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин 

таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих нормативно-

правових актів Національного банку Україниˮ, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 22 грудня 2005 року за № 1551/11831. 

 

5. Підпункт 1.1 пункту 1 постанови Правління Національного банку 

України від 08 жовтня 2010 року № 457 “Про внесення змін до деяких 
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нормативно-правових актів Національного банку Україниˮ, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за № 1249/18544. 

 

6. Постанова Правління Національного банку України від 26 травня        

2011 року № 167 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку Україниˮ, зареєстрована в Міністерстві юстиції України   

16 червня 2011 року за № 707/19445. 

 

7. Постанова Правління Національного банку України від 23 червня 

2011 року № 207 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку Україниˮ, зареєстрована в Міністерстві юстиції України   

11 липня 2011 року за № 837/19575. 

 

8. Постанова Правління Національного банку України від 30 серпня       

2017 року № 83 “Про затвердження змін до Положення про порядок і умови 

зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і 

металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і 

окремих частин таких виробів, на які накладено арештˮ. 

 

9. Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 

2017 року № 115 “Про внесення змін до Положення про порядок і умови 

зберігання цінних паперів, на які накладено арештˮ. 

 
 

 

 


