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Про внесення змін до рішення Правління 

Національного банку України від 23 листопада 2017 

року № 752-рш 

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

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

метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку під 

час воєнного стану шляхом зменшення структурного профіциту ліквідності 

банківської системи Правління Національного банку України вирішило: 

1. Пункти 1 та 2 рішення Правління Національного банку України від 

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

резервів” (зі змінами) викласти в такій редакції: 

“1. Установити: 

1) 11 число місяця є першим днем періоду утримання обов’язкових 

резервів, а 10 число наступного місяця є останнім днем періоду утримання 

обов’язкових резервів; 

2) період визначення резервної бази передує періоду утримання 

обов’язкових резервів; 

3) банки України резервують і зберігають кошти обов’язкових резервів на 

кореспондентському рахунку банку, відкритому в Національному банку 

України;  

4) залишки коштів у грошовій одиниці України, які розміщені на рахунку 

1202 “Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному 

банку України”, зараховуються під час розрахунку покриття обов’язкових 

резервів та уважаються коштами обов’язкових резервів, що сформовані та 

зберігаються належним чином. 

2. Формування обов’язкових резервів здійснюється за такими нормативами 

обов’язкового резервування:  
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1) у національній валюті: 

кошти на вимогу і кошти на поточних рахунках юридичних і фізичних     

осіб  – 5; 

строкові кошти і вклади (депозити) юридичних (крім інших банків) і 

фізичних осіб – 0; 

кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших банків-

нерезидентів та кредити, що отримані від міжнародних (крім фінансових) та 

інших організацій-нерезидентів, – 5;   

 

2) в іноземній валюті: 

кошти на вимогу і кошти на поточних рахунках юридичних і фізичних    

осіб  – 15; 

строкові кошти і вклади (депозити) юридичних (крім інших банків) і 

фізичних осіб – 10; 

кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших               

банків-нерезидентів та кредити, що отримані від міжнародних (крім фінансових) 

та інших організацій-нерезидентів, – 15.”. 

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. 

 

В. о. Голови Катерина РОЖКОВА 

 

Інд. 40 


