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Правління Національного банку України  

 

ПОСТАНОВА 

 

14 липня 2016 року  м.Київ  № 356 
 

 

 

Про внесення змін до Положення про  

застосування Національним банком України  

стандартних інструментів регулювання ліквідності  

банківської системи 
 

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України “Про 

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

діяльність”, з метою ефективного використання стандартних інструментів 

регулювання ліквідності банківської системи] Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України 

стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), такі зміни: 

 
1) у розділі ІІ: 

у главі 3: 

у пункті 22 слова “яка є не нижчою, ніж облікова ставка Національного 

банку” замінити словами “що визначається відповідно до нормативно-

правового акта Національного банку з питань процентної політики 

Національного банку”; 

пункт 221 викласти в такій редакції: 

“221. Національний банк може надати банку кредит овернайт та/або 

кредит рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт 

та/або кредитів рефінансування під заставу державних облігацій України та/або 

депозитних сертифікатів, якщо банк подав заявку на одержання кредиту 

овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, 

проведення якого припадає на строк погашення кредиту овернайт та/або 

кредитів рефінансування.  
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Національний банк може надати банку кредит рефінансування під заставу 

іноземної валюти на погашення раніше отриманого кредиту рефінансування під 

заставу іноземної валюти, яка розміщена банком на рахунку Національного 

банку як гарантійний депозит, якщо банк подав заявку на участь у тендері з 

підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк погашення 

кредиту рефінансування. 

Банк погашає частину кредитів, для остаточного погашення яких 

планується отримати новий кредит овернайт та/або кредит рефінансування без 

одночасного часткового вивільнення заставлених активів (майна). 

Кількість разів одержання банком кредиту овернайт та/або кредиту 

рефінансування на погашення раніше отриманих кредитів не обмежується. 

Банк може отримати кредит овернайт та/або кредит рефінансування на 

погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або кредитів 

рефінансування в сумі, більшій або, яка дорівнює залишку кредитів, строк 

погашення яких настав за умови надання банком достатнього обсягу 

заставлених активів (майна), за рахунок якого Національний банк має право 

задовольнити свої вимоги за кредитом у повному обсязі. 

Національний банк не задовольняє заявку банку на одержання кредиту 

овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (на 

одержання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або 

кредитів рефінансування), якщо банк до визначеного часу не сплатив 

нараховані проценти за кредитами, що погашаються, та ту частину кредиту 

овернайт та/або кредитів рефінансування, яку він не має наміру погашати за 

рахунок коштів нового кредиту”; 

пункт 43 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Рівень граничної процентної ставки визначається відповідно до 

нормативно-правового акта Національного банку з питань процентної політики 

Національного банку”; 

 

2) у розділі ІV: 

абзац шостий пункту 62 глави 8 викласти в такій редакції: 

“Для окремих операцій з розміщення депозитних сертифікатів 

овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів можуть 

установлюватися додаткові обмеження щодо їх потенційних власників”; 

пункт 80 глави 9 виключити.  

 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі. 
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3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Чурія О. Є. 

 

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

опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, 

який набирає чинності з  05 вересня 2016 року. 

 

 

Голова  В. О. Гонтарева  

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


