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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 

 

04 жовтня 2019 року м. Київ № 119 
 
 

 

Про затвердження Змін до Положення про екстрену 

підтримку Національним банком України  

ліквідності  банків  

 

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 66, 67, 71 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, з метою сприяння стабільності фінансової системи України шляхом 

ефективної екстреної підтримки банків Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним 

банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами), що 

додаються. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) 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 Олега Чурія. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

 

Голова                                                                                             Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 40 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

                                              04 жовтня 2019 року №119            

 

                                    

Зміни до Положення про екстрену підтримку  

Національним банком України ліквідності банків  

  

1. У розділі ІІІ:  

 

          1) у пункті 22 цифри “7, 8” замінити цифрами “7‒16”; 

 

2) у пункті 27: 

у підпункті 1 слово та цифру “рядку 7” замінити словом та цифрами 

“рядках 7, 8”. 

у підпункті 2 слово та цифру “рядку 8” замінити словом та цифрами 

“рядках 9‒16”; 

 

3) у пункті 28 цифри “7, 8” замінити цифрами “7, 9‒11, 13‒15”; 

 

4) у пункті 29 цифри “9, 10” замінити цифрами “17‒26”; 

 

5) в абзацах першому та другому пункту 31 цифри “7, 8” замінити 

цифрами “7‒16”; 

 

6) в абзаці першому пункту 311 слово та цифру “рядку 7” замінити словом 

та цифрами “рядках 7, 8”; 

 

7) у пункті 33: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“33. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку у разі зменшення 

вартості майна/гарантій, що забезпечує(ють) виконання зобов’язань за 

кредитним договором, та/або невідповідності такого майна/гарантій вимогам, 

установленим у розділі III цього Положення та в додатках 1 та/або 2 до цього 

Положення, повернути в термін, визначений кредитним договором та/або 

генеральним договором, частину заборгованості за кредитом пропорційно 

розміру зменшення вартості майна/гарантій або поповнити чи замінити їх 

(за погодженням із Національним банком) майном/гарантіями, визначеним(ми) 

у додатку 1 до цього Положення, у розмірі, достатньому для задоволення вимог 

Національного банку за кредитним договором з урахуванням коригуючих 

коефіцієнтів.”; 

в абзаці другому цифри “ 9, 10” замінити цифрами “17‒26”; 

в абзаці третьому цифри “8‒10” замінити цифрами “9‒26”. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0411500-16/print#n51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0411500-16/print#n184
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2. У пункті 431 розділу V цифри “8‒10” замінити цифрами “9‒26”. 

 

3. У першому реченні пункту 68 розділу ІХ слова та цифру “критеріям 

прийнятності”, “додатка 1” замінити відповідно словами та цифрою “вимогам”, 

“додатка 2”. 

 

          4. У додатках до Положення: 

1) у колонці 3 таблиці додатка 2:        

у рядку 8: 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

          “4. Немає прострочення погашення боргу за діючими кредитними 

договорами боржника у банку – позичальнику (на дату передавання майнових 

прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом 

строку дії договору застави).”; 

           рядок доповнити новим пунктом такого змісту: 

           “6. Немає інформації про прострочення погашення боргу за діючими 

кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання 

майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та 

протягом строку дії договору застави).”; 

у рядку 9: 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

“4. Немає прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими 

кредитними договорами боржника у банку – позичальнику (на дату 

передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному 

банку та протягом строку дії договору застави).”; 

рядок доповнити новим пунктом такого змісту: 

“6. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше 7 днів за 

діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату 

передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному 

банку та протягом строку дії договору застави).”; 

           у рядку 10: 

           пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Немає прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими 

кредитними договорами боржника у банку – позичальнику (на дату 

передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному 

банку та протягом строку дії договору застави).”; 

рядок доповнити новим пунктом такого змісту: 

“5. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше 7 днів за 

діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату 

передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному 

банку та протягом строку дії договору застави).”; 
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2) у додатку 6: 

      у пункті 4 слово та цифру “рядку 7” замінити словом та цифрами “рядках 

7, 8”; 

      у пункті 5 цифри “7, 8” замінити цифрами “7‒16”; 

          у пункті 6 цифри “8‒10” замінити цифрами “9‒26”; 

          в абзаці першому пункту 7 цифри та слова “8 (за всіма боржниками), 9, 

10” замінити цифрами та словами “9‒ 16 (за всіма боржниками), 17‒26”; 

        у пункті 8 слово та цифри “рядках 9, 10” замінити словом та цифрами 

“рядках 17‒26”; 

 

        3) у додатку 7: 

       у пункті 7 слово та цифру “рядку 7”, “рядком 7” замінити відповідно 

словом та цифрами “рядках 7, 8”, “рядками 7, 8”; 

       у пункті 8 слово та цифру “рядком 7” замінити словом та цифрами 

“рядками 7, 8”; 

           у пункті 9 слова та цифру “в рядку 8” замінити словом та цифрами 

“рядками 9‒16”; 

           у пункті 10 цифри “8‒10” замінити цифрами “9‒26”; 

           в абзаці першому пункту 11 цифри та слова “8 (за всіма боржниками), 9, 

10” замінити цифрами та словами  “9‒16 (за всіма боржниками), 17‒26”; 

           у пункті 12 слово та цифри “рядках 9, 10” замінити словом та цифрами 

“рядках 17‒26”; 

           у пункті 13 цифри “8‒10” замінити цифрами “9‒26”. 

  

 

 

Директор Департаменту 

відкритих ринків                  Сергій ПОНОМАРЕНКО   
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

_____________О. ЧУРІЙ 
      (підпис) 

_____ ____________ 2019 року 
                  (дата) 


