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05 січня 2023 року Київ №7-рш  
 

 
 

Про внесення змін  

до рішення Правління Національного банку України  

від 23 листопада 2017 року № 752-рш 

Відповідно до статей 7, 15, 25, 26 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов’язкових 

резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим 

постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року 

№ 806 (зі змінами), протоколом засідання Ради з фінансової стабільності від 

08 грудня 2022 року № 4, з метою підвищення ефективності регулювання 

грошово-кредитного ринку під час воєнного стану та сприяння уникненню 

фінансування бюджетного дефіциту через емісійні джерела Правління 

Національного банку України вирішило: 

1. Пункт 1 рішення Правління Національного банку України від 

23 листопада 2017 року № 752-рш “Про формування та зберігання обов’язкових 

резервів” (зі змінами) доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“5) банки зараховують у покриття обов’язкових резервів у періоді 

утримання, який починається 11 січня 2023 року, і в подальших періодах 

утримання облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) з 

міжнародним ідентифікаційним номером цінного папера ISIN UA4000227045 за 

умови, що вони перебувають у власності банку та не обтяжені будь-якими 

зобов’язаннями. 

Сума ОВДП, що зараховується в покриття обов’язкових резервів у періоди 

утримання, визначені в абзаці першому підпункту 5 пункту 1 цього рішення: 

визначається як середньоарифметичне значення сум залишків ОВДП, 

визначених в абзаці першому підпункту 5 пункту 1 цього рішення, за кожний 

день періоду утримання; 

не може покривати більше 50% від суми коштів обов’язкових резервів 

згідно з установленими нормативами (резервної бази) для відповідного періоду 

утримання; 
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6) банки розраховують суму ОВДП, що зараховується в покриття 

обов’язкових резервів, а також показники, що розраховуються з її 

використанням, один раз у кінці періоду утримання як середньоарифметичне 

значення. Щоденний розрахунок та контроль за сумою ОВДП, що зараховується 

в покриття обов’язкових резервів, та показниками, які розраховуються з її 

використанням, не здійснюються.”. 

2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) довести до відома банків 

України інформацію про прийняття цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови 

Національного банку України Юрія Гелетія. 

4. Рішення набирає чинності з 10 січня 2023 року. 

 

 

Голова Андрій ПИШНИЙ 

 

Інд. 40 


