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Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
12 червня 2015 року

№ 371
м.Київ

Про внесення змін до Положення про порядок
формування та зберігання обов’язкових резервів банками
України та філіями іноземних банків в Україні

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк
України”, у зв’язку з розподілом функцій між структурними підрозділами
центрального апарату Національного банку України Правління Національного
банку України постановляє:
1. Унести до Положення про порядок формування та зберігання
обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
11 грудня 2014 року № 806, такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 3 розділу ІІ формулу викласти в такій редакції:
L1  L 2  L3  ...  Ln
”;
“Ld =
n

2) пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
“4. Територіальне управління на підставі інформації структурного
підрозділу Національного банку, який виконує функцію щодо контролю за
повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання
нормативів обов’язкового резервування (далі – структурний підрозділ),
протягом трьох робочих днів після закінчення періоду утримання повертає
банку з окремого рахунку надлишкову суму коштів, що не підлягає
резервуванню в період утримання, що настав”;

2
3) у розділі IV:
в абзаці першому пункту 2 та в пунктах 3 – 5 слова “територіальне
управління” в усіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ” у
відповідних відмінках;
пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
“6. Структурний підрозділ на третій робочий день після періоду
утримання надає відповідному структурному підрозділу Національного банку,
який здійснює управління грошово-кредитним ринком, інформацію щодо
достовірності звітів про залучені банками кошти і розрахунок обов’язкових
резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
та в разі виявлення причин недотримання банками нормативів обов’язкового
резервування повідомляє про них протягом п’яти робочих днів після закінчення
періоду утримання.
7. Cтруктурний підрозділ протягом п’яти робочих днів після закінчення
періоду утримання застосовує адекватні заходи впливу, якщо банк порушує
вимоги щодо дотримання порядку формування та зберігання обов’язкових
резервів за період утримання та/або більше встановленої граничної кількості
випадків (уключаючи вихідні і святкові дні) не дотримується визначеного
Національним банком щоденного на початок операційного дня обсягу коштів
протягом визначених періодів утримання поспіль (незалежно від дотримання
ним вимог обов’язкового резервування за ці періоди утримання в цілому)”;
4) у пункті 1 розділу V слова “територіальне управління” замінити
словами “структурний підрозділ”.
2. Департаменту відкритих ринків довести зміст цієї постанови до відома
банків України для використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
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