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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

02 березня 2022 року Київ № № 31 
 

 

Про внесення зміни до постанови Правління 

Національного банку України від 24 лютого 2022 

року № 20 

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

України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, 

з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування системи 

депозитарного обліку депозитарію Національного банку України Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 

2022 року № 20 “Про роботу депозитарію Національного банку України в період 

запровадження воєнного стану” викласти в такій редакції: 

“1. Із 00.00 24 лютого 2022 року зупинити проведення операцій в системі 

депозитарного обліку депозитарію Національного банку України, крім таких: 

1) операцій, необхідних для здійснення Національним банком України 

грошово-кредитної (монетарної) політики;  

2) операцій, необхідних для здійснення Міністерством фінансів України 

операцій з обслуговування державного боргу; 

3) відкриття нових рахунків у цінних паперах;  

4) облікових операцій щодо державних цінних паперів згідно з додатком до 

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 

2022 року № 137 “Про порядку проведення окремих операцій на ринках 

капіталу”; 

5) завершення в системі депозитарного обліку депозитарію Національного 

банку України операцій щодо ОЗДП та державних деривативів, що були 

прийняті до виконання депозитарієм Національного банку України до 00.00 24 

лютого 2022 року та підтвердження про виконання яких було отримано 

депозитарієм Національного банку України від іноземного депозитарію після 

00.00 24 лютого 2022 року; 
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6) операцій з розблокування державних цінних паперів у системі 

депозитарного обліку депозитарію Національного банку України, що були 

заблоковані клієнтами депозитарію для здійснення/забезпечення розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів із дотриманням принципу “поставка цінних 

паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються особами, 

які провадять клірингову діяльність (крім державних цінних паперів, що 

заблоковані для здійснення/забезпечення розрахунків за операціями репо).”. 

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності 

Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування 

довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку 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 дня її офіційного опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
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