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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А  

23 квітня 2020 року м. Київ № 54 
 

 

Про внесення змін до Положення про застосування 

Національним банком України стандартних 

інструментів регулювання ліквідності банківської 

системи 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42, 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 главі 3 розділу ІІ: 

пункт 21 доповнити трьома новими абзацами такого змісту: 

“5) облігації підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію 

Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті 

України;    

 

6) облігації місцевих позик. 

Уключення до пулу активів (майна)  цінних паперів, визначених у 

підпунктах 5, 6 пункту 21 глави 3 розділу II цього Положення, здійснюється на 

підставі рішення Правління Національного банку за рекомендацією 

Кредитного комітету Національного банку.”; 

у пункті 22: 

абзац перший після слів “фінансових організацій” доповнити словами “, 

облігації підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету 

Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті України, 

облігації місцевих позик”; 

пункт доповнити новим абзацом такого змісту: 
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“Облігації міжнародних фінансових організацій, облігації підприємств, 

розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України та 

підтверджено коштами в Державному бюджеті України, мають обліковуватися 

в Національному банку  як у депозитарній установі.”; 

у першому реченні абзацу першого пункту 24 слова “Державні облігації 

України, облігації міжнародних фінансових організацій” замінити словами 

“Цінні папери”; 

 

2) у розділі ІІІ: 

у пункті 52 глави 6: 

перше речення абзацу першого після слів “державними облігаціями 

України” доповнити словами “, облігаціями підприємств, розміщення яких 

здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в 

Державному бюджеті України, облігаціями місцевих позик”; 

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого 

змісту: 

“Облігації підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію 

Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті 

України, облігації місцевих позик можуть бути предметом проведення 

операцій прямого репо відповідно до рішення Правління Національного банку 

за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку.”. 

У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами 

третім, четвертим; 

абзац четвертий після слів “міжнародних фінансових організацій” 

доповнити словами “, облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під 

гарантію Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному 

бюджеті України, облігаціями місцевих позик”; 

у пункті 59 глави 7 слова “з державними облігаціями України та 

облігаціями міжнародних фінансових організацій” виключити. 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) 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 Олега Чурія. 

 

4. Постанова набирає чинності з 27 квітня 2020 року. 

 

 

Голова Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 40 


