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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

28 грудня 2018 року м. Київ № 161 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів            

Національного банку України 

Відповідно до вимог статей 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України “Про 

Національний банк України” та з метою вдосконалення нормативно-правових 

актів Національного банку України Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Пункт 6.1 глави 6 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), викласти в такій редакції: 

“6.1. Власник ліцензії (юридична особа/фізична особа-підприємець) 

зобов’язаний надсилати щомісячно (першим звітним місяцем є календарний 

місяць, протягом якого була видана ліцензія) до Національного банку України: 

інформацію про операції за рахунком відповідно до вимог Правил 

організації статистичної звітності, що подається до Національного банку 

України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 

13 листопада 2018 року № 120 (файл із показниками статистичної звітності 2РХ 

“Дані про фінансові операції з нерезидентами”); 

розшифровки за всіма проведеними операціями за рахунком та копії 

банківських виписок за рахунком (на паперових носіях) не пізніше 11 робочого 

дня місяця, наступного за звітним”. 

 

2. У пункті 10 Положення про порядок встановлення Національним банком 

України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням 

уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), слова, цифри 

та літеру “форми звітності № 1Д “Баланс банку”, передбаченої”, “від 01 березня 

2016 року № 129” замінити відповідно  словами, цифрами та літерою “файла 01X 

“Дані про залишки на рахунках”, передбаченого”, “від 13 листопада 2018 року 

№ 120”. 



 

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови.  

 

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року. Пункт 1 цієї постанови 

діє до дня уведення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”. 

 

 

 

 

Голова Яків СМОЛІЙ 

 

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


