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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

15 листопада 2021 року м. Київ № №№ № 119 
 

 

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України 

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

України” та з метою реалізації вимог Закону України від 01 липня 2021 року 
№ 1618-ІХ “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про 

створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та внесення 

змін до деяких законодавчих актів України” Правління Національного банку 
України постановляє: 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 
 

1) постанову 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”»; 

 
2) постанову Правління Національного банку України від 16 грудня 2014 

року № 810 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку 
України від 03 листопада 2014 року № 699”; 

 
3) постанову Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 

року № 303 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України”; 

 
4) постанову Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 

року № 147 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України”; 

 
5) підпункт 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку 

України від 05 лютого 2019 року № 32 “Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України”; 
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6) постанову Правління Національного банку України від 17 березня 2020 

року № 31 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку 
України від 03 листопада 2014 року № 699”. 

2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного 
опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї  

постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 
Національного банку України Юрія Гелетія. 

4. Постанова набирає чинності з 21 листопада 2021 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
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