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19 липня 2018 року м. Київ № 81 

 

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 використання зовнішніх інформаційно-торговельних 

систем під час моніторингу міжбанківського кредитного ринку України 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 

 

1) постанову Правління Національного банку України від 21 січня 2004 

року № 20 “Про затвердження Положення про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку”, зареєстровану в Міністерстві 

юстиції України 06 лютого 2004 року за № 170/8769; 

 

2) постанову Правління Національного банку України від 31 березня 2005 

року № 103 “Про затвердження Змін до Положення про надання банками 

України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у 

національній валюті на міжбанківському кредитному ринку”, зареєстровану в 

Міністерстві юстиції України 18 квітня 2005 року за № 416/10696; 

 

3) постанову Правління Національного банку України від 25 грудня 2007 

року № 474 “Про внесення змін до Положення про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку”, зареєстровану в Міністерстві 

юстиції України 14 січня 2008 року за № 21/14712; 

 

4) постанову Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 

року № 515 “Про внесення зміни до Положення про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку”, зареєстровану в Міністерстві 

юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2168/22480; 
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5) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 10 

квітня 2013 року № 131 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 07 травня 2013 року за № 709/23241; 

 

6) постанову Правління Національного банку України від 12 листопада 

2015 року № 785 “Про внесення змін до Положення про надання банками 

України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у 

національній валюті на міжбанківському кредитному ринку”; 

 

7) постанову Правління Національного банку України від 04 грудня 2017 

року № 125 “Про внесення змін до Положення про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку”. 

 

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

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

 

3. Постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року. 

 

 

Голова                                                      Я. В. Смолій 

 

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


