
 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 

 

 
 

 

Про внесення змін до Положення про порядок 

формування та зберігання обов’язкових резервів 

банками України та філіями іноземних  

банків в Україні 

 

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

України”, у зв’язку з розподілом функцій між структурними підрозділами 

центрального апарату Національного банку України Правління Національного 

банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про порядок формування та зберігання 

обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, 

затвердженого  постановою  Правління  Національного банку України від             

11 грудня 2014 року № 806 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у розділі IІІ: 

у пункті 2 слова “, відкритий у територіальному управлінні Національного 

банку (далі – територіальне управління)” виключити; 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

“4. Відповідний структурний підрозділ центрального апарату 

Національного банку, який виконує функцію щодо контролю за повнотою та 

своєчасним виконанням банками вимог щодо дотримання нормативів 

обов’язкового резервування (далі – структурний підрозділ), протягом трьох 

робочих днів після закінчення періоду утримання здійснює заходи, пов’язані з 

поверненням банку з окремого рахунку надлишкової суми коштів, що не підлягає 

резервуванню  в  період  утримання, що настав (у тому числі готує 

розпорядження з фінансових питань).  

Відповідний структурний підрозділ центрального апарату Національного 

банку, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, протягом двох 

робочих днів із дня отримання розпорядження з фінансових питань повертає 

банку з окремого рахунку надлишкову суму коштів”; 

у пункті 5 слово “трьох” замінити  словом “чотирьох”; 
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2) у розділі ІV: 

пункт 2 викласти в такій редакції: 

“2. Банк за допомогою відповідного програмного забезпечення щодня 

протягом періоду утримання подає Національному банку додаткові дані для 

розрахунку обов’язкових резервів (далі – додаткові дані). У разі заміни даних 

щоденного балансу, які впливають на розрахунок резервної бази та нормативів 

обов’язкового  резервування, банк зобов’язаний  подати оновлені додаткові 

дані”; 

в абзаці першому пункту 4 слово “статистичних” виключити. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома  банків України для використання в роботі. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова                                                                                        В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 40 

 

 

 




