
   

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

 
 

 
 

 

 

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. У підпункті “б” пункту 4.5 розділу IV Положення про здійснення 

операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року     

№ 497), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за 

№ 749/8070), 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)”. 
 

2. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, 

позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в 

іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), 

такі зміни: 

 

1) у главі 1 розділу І: 

 абзац четвертий пункту 1.11 викласти в такій редакції: 

“Національний банк установлює окремим рішенням Правління 

Національного банку України максимальні процентні ставки за договорами в 

іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських 

металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

  28 квітня 2016 року                         м. Київ №       303       

Офіційно опубліковано 29.04.2016



2 

 

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

банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі – Класифікатор), та 

договорами в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора”; 

пункт 1.14 доповнити словами “Правління Національного банку 

України”; 

 

2) у другому реченні пункту 1.8 глави 1 розділу ІІ слова “окремої 

постанови” замінити словами “окремого рішення”. 
 

3. В абзаці третьому пункту 1.1 глави 1 Положення про порядок 

іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227 (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. Унести до розділу І Положення про порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230  (зі змінами), такі зміни: 

 

1) в абзаці  дванадцятому пункту 4 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)”;  

 

2) абзац шостий пункту 37 викласти в такій редакції: 

“Правління Національного банку приймає  рішення з питань, зазначених 

в абзацах другому – п’ятому цього пункту”;  

 

3) в абзаці п’ятому пункту 38 слова “окремої постанови Правління” 

замінити словами “окремого рішення Правління”. 
 

5. Унести до  глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження 

угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку 

України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з 

іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою 

Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року  № 281, 
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зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за              

№ 951/11231  (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у пункті 1  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 “(у редакції постанови Правління Національного банку 

України  від 19 квітня 2016 року № 269)”; 

 

2) у другому реченні абзацу другого пункту 4 слова “нормативно-

правовим актом” замінити словами “рішенням Правління”. 
 

6. Унести до Правил резервування коштів за залученими уповноваженим 

банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 

18 червня 2008 року № 171, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

09 липня 2008 року за № 617/15308 (зі змінами), такі зміни:  

 

1) у пункті 2 слова “розпорядчим документом” замінити словами 

“рішенням Правління”; 

 

2) в абзаці першому пункту 4 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)”. 
 

7. В абзаці другому пункту 2 постанови Правління Національного банку 

України від 03 листопада 2014 року № 699 “Про застосування окремих норм 

валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території 

вільної економічної зони “Крим” (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”. 
 

8. В абзаці двадцятому пункту 2 постанови Правління Національного 

банку України від 03 березня 2016 року № 140 “Про врегулювання ситуації на 

грошово-кредитному та валютному ринках України” (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 
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“(у редакції постанови Правління Національного банку України  від 19 квітня 

2016 року № 269)”. 

 

9. Зобов’язати уповноважені банки провести інвентаризацію власних 

кореспондентських рахунків щодо відповідності їх вимогам 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). 

Кореспондентські рахунки, які не відповідають цим вимогам, мають бути 

закриті уповноваженими банками до 05 серпня 2016 року. До моменту закриття 

таких рахунків уповноваженим банкам дозволяється використовувати їх у 

режимі функціонування, що діяв до дати набрання чинності постановою 

Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269 “Про 

внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів”.  

 

10. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст 

цієї постанови до відома банків України для використання в роботі. 

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

опублікування, але не раніше 04 травня 2016 року. 

 

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника 

Голови Національного банку України Чурія О. Є. 

 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 

 

Інд. 40 
 




