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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

02 вересня 2022 року Київ  №199 
 

 

Про внесення змін до постанови  
Правління Національного банку України 

від 24 лютого 2022 року № 22 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 
України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про 
введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 
24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 
“Про введення воєнного стану в Україні”», Положення про регулювання 
Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в 
умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, постанови 
Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18 “Про 
роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами), 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 
2022 року № 1053 “Про впорядкування провадження професійної діяльності на 
ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану”, 
з метою сприяння банкам у підтримці їх ліквідності в період воєнного стану 
Правління Національного банку України постановляє: 

1. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 
24 лютого 2022 року № 22 “Про особливості підтримання ліквідності банків у 
період дії воєнного стану” (зі змінами) після абзацу сьомого доповнити п’ятьма 
новими абзацами такого змісту: 

“Вартість пулу активів (майна), переданого банком у заставу, у разі 
належного виконання ним умов генерального кредитного договору та 
враховуючи, що банк за всіма кредитами, наданими Національним банком, не 
має простроченої заборгованості (основна сума кредиту, проценти за 
користування ним), починаючи з 19 вересня 2022 року розраховується за такою 
формулою: 
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Вп= Впсв *К + Впнв * (1 – К), 
 
де     Вп − вартість пулу активів (майна); 

Впсв − вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням 
справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів 
(майна), та коригуючих коефіцієнтів; 

Впнв − вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням 
номінальної вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна); 

К – частка основної заборгованості за кредитами,  отриманими банком після 
19 вересня 2022 року, включаючи кредити, надані на повернення раніше 
отриманих кредитів, у загальній сумі основної заборгованості за кредитами, 
отриманими банком за генеральним кредитним договором.  

Визначення достатності забезпечення під час опрацювання заявок на 
включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну 
активів (майна) у пулі здійснюється із застосуванням справедливої вартості 
цінних паперів та коригуючих коефіцієнтів, якщо заявки призводять до 
зменшення вартості пулу активів (майна), розрахованої із застосуванням 
справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів 
(майна), та коригуючих коефіцієнтів.”. 

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий уважати відповідно абзацами 
тринадцятим, чотирнадцятим. 

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 19 вересня 2022 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
 
 
Інд. 40 


