
 

 

 

 

  

Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

 м. Київ   
 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

нормативно-правових актів 

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

України”, статей 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України від 01 липня 2021 року 

№ 1601-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою” та з метою приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до законодавства Правління Національного банку України 

постановляє: 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09 жовтня 2012 року № 1671 

“Про затвердження Вимог щодо участі страхових компаній (страховиків) у 

страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за 

№ 1714/22026; 

2) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 

“Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

26 листопада 2012 року за № 1970/22282; 

3) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 грудня 2012 року № 2677 

“Про затвердження Порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого 

(індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської 



2 

 

продукції з державною підтримкою”, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2012 року за № 2206/22518; 

4) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року № 1501 

“Про деякі питання здійснення страхування посівів та майбутнього врожаю 

озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 02 липня 2014 року за № 715/25492; 

5) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 24 вересня 2015 року № 2285 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 

року за № 1242/27687; 

6) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 24 вересня 2015 року № 2284 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових 

сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 року за № 1235/27680; 

7) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10 грудня 2015 року № 3050 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового 

буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 грудня 

2015 року за № 1672/28117; 

8) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 квітня 2016 року № 718 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування”, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за 

№ 649/28779; 

9) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 16 червня 2016 року № 1276 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на 
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зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року 

за № 966/29096; 

10) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 червня 2016 року № 1430 

“Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року 

за № 1023/29153; 

11) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29 листопада 2016 року 

№ 2957 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за 

№ 1655/29785. 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 33 

 

 

Аркуші погодження додаються. 


