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19 квітня 2022 року Київ № № 190-рш 
 

 
 

Про застосування коригуючих коефіцієнтів для 

облігацій внутрішніх державних позик в умовах 

запровадження воєнного стану 

Відповідно до статей 7, 15, 17, 25, 42 та 56 Закону України “Про 

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

діяльність”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 

Україні”», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про 

введення воєнного стану в Україні”, 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), з метою реалізації стандартних 

інструментів регулювання ліквідності банківської системи в умовах 

запровадження воєнного стану Правління Національного банку України 

вирішило: 

1. Затвердити такі розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів 

(майна), які приймаються Національним банком України як забезпечення 

виконання зобов’язань за операціями з рефінансування та операціями прямого 

репо: 

1) коригуючий коефіцієнт для облігацій внутрішніх державних позик, 

номінованих у гривні, розрахований із застосуванням стандартного підходу, – 

100% від вартості цінного папера, розрахованого відповідно до Порядку оцінки 

за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у 

власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення 

виконання зобов’язань, схваленого постановою Правління Національного банку 

України від 26 жовтня 2015 року № 732 (зі змінами) (далі – Порядок); 

2) коригуючий коефіцієнт для облігацій внутрішніх державних позик, 

номінованих в іноземній валюті, розрахований із застосуванням стандартного 

підходу, – 100% від вартості цінного папера, розрахованого відповідно до 

Порядку; 
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3) коригуючий коефіцієнт, розрахований із застосуванням індивідуального 

підходу, для інших облігацій внутрішніх державних позик України. 

Справедлива вартість цінного папера з урахуванням коригуючого 

коефіцієнта не повинна перевищувати номінальної вартості цінного папера 

(індексованої вартості для облігацій внутрішніх державних позик з індексованою 

вартістю). 

2. Департаменту ризик-менеджменту (Сергій Демиденко) довести до відома 

банків України інформацію про прийняття цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національного банку України Кирила Шевченка. 

4. Рішення набирає чинності з 04 травня 2022 року та діє на період дії 

воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після припинення або 

скасування воєнного стану в Україні. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
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