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Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України 

 

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк 

України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного 

банку України у відповідність до постанови Правління Національного банку 

України від 19 квітня 2016 року № 269 “Про внесення змін до Класифікатора 

іноземних валют та банківських металів” Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. В абзаці другому пункту 3.5 розділу 3 Положення про відкриття та 

функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та 

нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-

нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671 (зі змінами), слова та цифри 

“(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)” замінити словами та цифрами “(у 

редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 

2016 року № 269)”. 

 

2. У пункті 6.1 глави 6 Правил вивезення з України і ввезення в Україну 

уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських 

металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного 

банку України від 06 серпня 2003 року № 327, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 2003 року за № 753/8074 (зі змінами), слова та 

цифри “від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку 

України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)]” замінити словами та цифрами “від 04 

лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку 

України  від 19 квітня 2016 року № 269)”. 
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3. В абзаці восьмому пункту 1.4 глави 1 Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання 

іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року 

№ 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року 

за № 1429/10028 (зі змінами), слова та цифри “від 04.02.98 № 34 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі 

змінами” замінити словами та цифрами “від 04 лютого 1998 року № 34 (у 

редакції постанови Правління Національного банку України  від 19 квітня 2016 

року № 269)”. 

 

4. В абзаці другому пункту 1.3 глави 1 Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на 

рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі 

змінами), слова та цифри “від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління 

Національного банку від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами” замінити словами та 

цифрами “від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України  від 19 квітня 2016 року № 269)”. 

 

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі. 

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

опублікування, але не раніше 04 травня 2016 року. 

 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Чурія О. Є. 

 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 40 
 

 

 

 




