
 

 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 м. Київ   
 

 

 
Про включення емітованих міськими радами облігацій внутрішніх місцевих 

позик до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками 
зобов’язань за операціями з рефінансування 

 
Розглянувши клопотання АТ “АЛЬФА-БАНК” від 08 жовтня 2020 року 

№ 85633-21.2-б/б та АБ “УКРГАЗБАНК” від 30 грудня 2020 року 
№ 1412/40349/2020 щодо можливості включення емітованих Харківською та 

Львівською міськими радами облігацій внутрішніх місцевих позик до пулу 
активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за 

операціями з рефінансування, презентаційні матеріали Департаменту 
супроводження кредитів, висновки Управління фінансових та операційних 
ризиків від 30 грудня 2020 року № В/12-0008/96958, від 15 січня 2021 року 

№ В/12-0008/3339 та від 16 січня 2021 року № В/12-0008/3671, Юридичного 
департаменту від 13 січня 2021 року № В/18-0007/2565 та від 16 січня 2021 

року № В/18-0007/3403, Департаменту відкритих ринків від 23 грудня 2020 
року № В/40-0007/94750 та від 15 січня 2021 року № В/40-0008/3213, 

ураховуючи те, що немає фактів несвоєчасного виконання Харківською та 
Львівською  міськими радами (далі – емітенти) своїх зобов’язань за 

випущеними ними облігаціями внутрішніх місцевих позик протягом п’яти 
останніх років, встановлені Бюджетним кодексом України вимоги/обмеження 

щодо здійснення місцевих запозичень, позитивну динаміку темпів приросту 
власних доходів (без урахування трансфертів з інших бюджетів) у складі 

бюджетів емітентів протягом 2019–2020 років, прийнятні значення коефіцієнтів 
боргового навантаження емітентів, фактичне виконання дохідної частини 
бюджетів емітентів упродовж 2018–2019 років на рівні не менше 90 відсотків 

від планового, керуючись статтями 7, 15, 56 Закону України “Про 
Національний банк України”, пунктами 21, 211, 52 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 (далі 
– Положення № 615), ураховуючи рішення Кредитного комітету Національного 
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банку України від 11 лютого 2021 року № 41/337-пк, Правління Національного 

банку України вирішило: 
 

1. Включити до пулу активів (майна), що забезпечують виконання 
банками зобов’язань за операціями з рефінансування, та переліку цінних 

паперів, що можуть бути предметом проведення операцій прямого репо  згідно з 
умовами Положення № 615: 

облігації внутрішніх місцевих позик серії I (ISIN UA4000210371) у 

кількості 600 000 штук загальною номінальною вартістю 600 000 000,00 гривні 
та серії J (ISIN UA4000211965) у кількості 400 000 штук загальною 

номінальною вартістю 400 000 000,00 гривні, випущені Харківською міською 
радою; 

облігації внутрішньої місцевої позики серії L (ISIN UA4000212849) у 
кількості 300 000 штук загальною номінальною вартістю 300 000 000,00 гривні, 

випущені Львівською міською радою. 
 

2. Рішення набирає чинності з третього робочого дня після його 
прийняття. 

 
3. Начальникові Управління фінансових та операційних ризиків Сергію 

Демиденку після набрання чинності цим рішенням довести його зміст до відома 

банків та забезпечити розміщення на відповідній сторінці офіційного Інтернет-
представництва Національного банку України. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови 

Національного банку України Юрія Гелетія та директора Департаменту 
супроводження кредитів Олега Новаковського. 

 
 

 
Голова                                                               Кирило ШЕВЧЕНКО 
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