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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

04 листопада 2022 року Київ № 228  
 

 

Про внесення змін до постанови  

Правління Національного банку України 

від 24 лютого 2022 року № 22 та окремі питання 

щодо форми укладання договорів 

 

 

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), 

з метою ефективного регулювання грошово-кредитного ринку в період воєнного 

стану Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

24 лютого 2022 року № 22 “Про особливості підтримання ліквідності банків у 

період дії воєнного стану” (зі змінами) такі зміни: 

 

1)  у пункті 1:  

пункт після слів “операції з рефінансування” доповнити словами “строком 

до одного року”;  

слова “бланкові”, “(кредити овернайт та кредити рефінансування бланкові) 

(далі – бланкове рефінансування)” виключити; 

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

“Банки мають право подавати до Національного банку генеральні кредитні 

договори та додаткові договори до них у паперовій або електронній формі. 
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Вимога абзацу другого пункту 1 цієї постанови поширюється на всі укладені 

починаючи з 24 лютого 2022 року генеральні кредитні договори (за наявності) та 

додаткові договори до них.”; 

 

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Рішення щодо періодичності проведення тендерів з підтримання 

ліквідності банків, параметрів операцій з рефінансування приймається 

посадовою особою, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл 

функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює 

діяльність підрозділів, пов’язану з регулюванням грошово-кредитного ринку на 

підставі пропозицій Департаменту відкритих ринків, Департаменту монетарної 

політики та економічного аналізу.  

Уключення цінних паперів, що пропонуються банком до пулу активів 

(майна), здійснюється шляхом блокування в заставу цінних паперів на рахунку в 

цінних паперах на користь Національного банку без унесення відповідних 

відомостей про їх обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна 

(далі – ДРОРМ), а також без перевірки в ДРОРМ відсутності інших обтяжень на 

активи (майно), що пропонуються банком для включення до пулу. Вимоги  

абзацу другого пункту 3 цієї постанови поширюються на дії Національного 

банку без реєстрації в ДРОРМ, які були вчинені, починаючи з 02 березня 2022 

року. 

Відповідальність за відсутність в ДРОРМ інших обтяжень на активи 

(майно), що пропонуються банком для включення до пулу та передавання їх у 

заставу, покладається на банк. 

Цінні папери враховуються у вартості пулу активів (майна) до настання 

строку їх погашення. 

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: 

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 
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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.”; 

 

3) пункти 6, 61, 62, 9 виключити. 

 

2. Банки мають право подавати до Національного банку генеральні 

договори про проведення операцій своп процентної ставки, укладені відповідно 

до Положення про проведення Національним банком України на 

міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року 

№ 67 (зі змінами), та додаткові договори до них у паперовій або електронній 

формі. 

Вимога  абзацу першого пункту 2 цієї постанови поширюється на всі 

укладені починаючи з 24 лютого 2022 року генеральні договори про проведення 

операцій своп процентної ставки (за наявності) та додаткові договори до них. 

3. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Юрія Гелетія. 

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

опублікування. 

 

 

Голова Андрій ПИШНИЙ 

 

 

Інд. 40 


