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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
19 квітня 2022 року

Київ

№№№ № 76

Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України
від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк
України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про
введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24
лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України
“Про введення воєнного стану в Україні”», Положення про регулювання
Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в
умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою
ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності
банківської системи Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24
лютого 2022 року № 22 “Про особливості підтримання ліквідності банків у
період дії воєнного стану” (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
“Банк може отримати бланкове рефінансування в обсязі, що не перевищує
30% залишків коштів фізичних осіб станом на 23 лютого 2022 року, за умови
фактичного відпливу коштів фізичних осіб з 23 лютого 2022 року в розмірі 5% і
більше станом на останню звітну дату, що передує даті звернення за отриманням
бланкового рефінансування, та відсутності на момент подання банком заявки на
отримання бланкового рефінансування заблокованих на продаж, а також
необтяжених іншими зобов’язаннями державних облігацій України, що можуть
бути запропоновані банком у заставу пулу активів (майна) за операціями з
рефінансування.”;
пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“Національний банк не задовольняє заявку банку на отримання бланкового
рефінансування, якщо згідно з даними статистичної звітності банку не
спостерігався відплив залучених коштів фізичних осіб з 23 лютого 2022 року в
розмірі 5% і більше станом на останню звітну дату, що передує даті звернення за
отриманням бланкового рефінансування, та/або у власності банку є державні

Шаблон
Шаблон

2
облігації України, які не є заблокованими або заблоковані для продажу на
момент подання банком заявки на отримання бланкового рефінансування.
Національний банк відхиляє задоволені заявки банків на отримання
бланкового рефінансування, які є не виконаними на день набрання чинності цією
постановою, якщо згідно з даними статистичної звітності банку не спостерігався
відплив залучених коштів фізичних осіб з 23 лютого 2022 року в розмірі 5% і
більше станом на останню звітну дату, що передує даті звернення за отриманням
бланкового рефінансування, та/або у власності банку є державні облігації
України, які не є заблокованими або заблоковані для продажу на момент подання
банком заявки на отримання бланкового рефінансування.”;
2)
пункт 6 замінити трьома новими пунктами 6-62 такого змісту:
“6. Департаменту фінансової стабільності (Первін Дадашова) довести до
відома Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк),
Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін), Департаменту кредитного
аналізу та підтримки ліквідності (Ігор Пронін) інформацію щодо 30% залишків
коштів фізичних осіб станом на 23 лютого 2022 року.
61. Департаменту банківського нагляду (Наталія Дегтярьова) щодня
надавати до 18.00 інформацію Департаменту інформаційних технологій
(Володимир Нагорнюк) щодо зміни залишків коштів фізичних осіб у банках (у
процентному співвідношенні) з 23 лютого 2022 року станом на дату надання
такої інформації.
62. Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк)
забезпечувати наступного робочого дня використання інформації, зазначеної в
пункті 61 цієї постанови, під час перевірки в автоматизованому режимі засобами
відповідного програмно-технологічного забезпечення заявок банків на участь в
операціях з рефінансування щодо дотримання банками вимог пункту 3 цієї
постанови.”;
3) постанову після пункту 91 доповнити новим пунктом 92 такого змісту:
“92. Банкам рекомендовано з метою забезпечення належного управління
ризиками здійснювати управління своєю ліквідністю з урахуванням положень
цієї постанови та привести операції з рефінансування до вимог цієї постанови.”.
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного
опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї
постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови
Національного банку України Юрія Гелетія.
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4. Постанова набирає чинності через 14 календарних днів із дня її
офіційного опублікування.
Голова
Інд. 40

Кирило ШЕВЧЕНКО

