
 

 

 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 вересня 2020 року м. Київ № 602-рш 
 

 

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 АБ “УКРГАЗБАНК” від 20 травня 2020 року 

№ 1412/14168/2020, від 16 липня 2020 року № 1412/19922/2020 та від 09 вересня 

2020 року № 1412/26537/2020 щодо можливості включення емітованих Івано-

Франківською, 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 04 серпня 2020 року № В/12-0008/54587 та від 15 

вересня 2020 року № В/12-0008/65831, Юридичного департаменту від 11 серпня 

2020 року № В/18-0007/56521, від 12 серпня 2020 року № В/18-0007/56761 та від 

18 вересня 2020 року № В/18-0007/66976, Департаменту відкритих ринків від 11 

серпня 2020 року № В/40-0007/56366 та від 18 вересня 2020 року № В/40-

0007/66834, Управління депозитарної діяльності Національного банку України 

від 25 серпня 2020 року № В/42-0008/60016 та від 16 вересня 2020 року № В/42-

0008/66267, ураховуючи те, що немає фактів несвоєчасного виконання Івано-

Франківською, 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 
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Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615, зі змінами (далі – 

Положення № 615), ураховуючи рішення Кредитного комітету Національного 

банку України від 09 вересня 2020 року № 41/1267-пк та від 23 вересня 2020 року 

№ 41/1361-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 внутрішньої місцевої позики серії D (ISIN UA4000202329) у 

кількості 10 000 штук загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 гривні, 

випущені Івано-Франківською міською радою; 

 облігації внутрішніх місцевих позик серії E (ISIN UA4000204770) у 

кількості 250 000 штук загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 гривні, 

серії F (ISIN UA4000204788) у кількості 250 000 штук загальною номінальною 

вартістю 250 000 000,00 гривні, серії G (ISIN UA4000208052) у кількості 250 000 

штук загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 гривні та серії H (ISIN 

UA4000208136) у кількості 250 000 штук загальною номінальною вартістю 

250 000 000,00 гривні, випущені Харківською міською радою; 

облігації внутрішніх місцевих позик серії I (ISIN UA4000206312) у 

кількості 300 000 штук загальною номінальною вартістю 300 000 000,00 гривні, 

серії J (ISIN UA4000209688) у кількості 300 000 штук загальною номінальною 

вартістю 300 000 000,00 гривні та серії K (ISIN UA4000210447) 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 отримання 

Управлінням фінансових та операційних ризиків засобами СЕД АСКОД 

підтвердження виконання таких умов: 

 

1) підтвердження Департаменту відкритих ринків про внесення змін до 

Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за 

стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 

листопада 2015 року № 783 (зі змінами), щодо приведення його у відповідність 

до чинної редакції Положення № 615; 

 

2) підтвердження Управління депозитарної діяльності Національного 

банку України про завершення технічних доопрацювань в Системі автоматизації 

інструментів монетарної політики щодо забезпечення можливості 

включення/виключення облігацій внутрішніх місцевих позик до/з пулу активів 
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(майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за операціями з 

рефінансування, згідно з умовами Положення № 615; 

 

3) підписання Департаментом інформаційних технологій та Управлінням 

фінансових та операційних ризиків протоколу випробування програмного 

забезпечення щодо автоматизації розрахунку справедливої вартості цінних 

паперів, зазначених у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Доручити Управлінню фінансових та операційних ризиків (Надія 

Мешенко) після набрання чинності цим рішенням довести його зміст до відома 

банків одночасно з розпорядчим актом Національного банку України про 

затвердження розміру коригуючих коефіцієнтів для відповідного випуску цінних 

паперів та забезпечити розміщення цієї інформації 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 

 

 

Інд. 41 


