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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 
 
 

28 липня 2016 року м. Київ № 359 
 

 

Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного 

банку України щодо реалізації майна, набутого у власність у рахунок 

погашення боргу за кредитами, наданими банкам України 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56, 71 Закону України “Про Національний 

банк України”, з метою забезпечення відчуження в найкоротший строк майна, 

набутого у власність Національним банком України в рахунок погашення боргу 

за кредитами, наданими банкам України, та за кредитами інших осіб, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України 

від 16 квітня 2014 року № 218 “Про затвердження Положення про відчуження 

Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок 

погашення боргу за кредитами, наданими банкам України”, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2014 року за № 543/25320, такі зміни: 

 

1) у назві та пункті 1 слова “кредитами, наданими банкам України” 

замінити словом “кредитами”; 

 

2) у пункті 2 слова “наданими банкам України кредитами” замінити 

словами “кредитами, наданими банкам України, та за кредитами, за якими 

право вимоги та забезпечення перейшло до Національного банку України”. 

 

2. Унести до Положення про відчуження Національним банком України 

майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, 

наданими банкам України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 16 квітня 2014 року № 218, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2014 року за № 543/25320 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року 

№ 487) (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у назві слова “кредитами, наданими банкам України” замінити словом 

“кредитами”; 
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2) у пункті 2 та підпункті 5 пункту 3 розділу І слова “банків України за 

наданими кредитами” замінити словами “за кредитами, наданими банкам 

України, та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до 

Національного банку”. 

 

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

опублікування. 

 

Голова 

                                                

В. О. Гонтарева 
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