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Правління Національного банку України  

 

ПОСТАНОВА 

27 листопада 2014 року                                                                        № 752 

м.Київ 

 

 

 

Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Національного банку України  

 

 

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 55, 56, 71 та 73 Закону України “Про 

Національний банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і 

банківську діяльність” з метою ефективного використання інструментів 

регулювання ліквідності банків, створення умов для забезпечення стабільної 

діяльності банків України Правління Національного банку України 

постановляє: 

 
1. Унести до розділу VI Положення про регулювання Національним 

банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за 

№ 410/16426 (зі змінами), такі зміни:  

 

1) пункт 1.4 викласти в такій редакції: 

“1.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої 

заборгованості банку здійснювати списання коштів з кореспондентського 

рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП за окремими 

кореспондентськими рахунками (далі – кореспондентський рахунок). Якщо 

немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку, то 

Національний банк уживає заходів щодо задоволення в повному обсязі своїх 

вимог за операціями з регулювання ліквідності відповідно до укладених 

договорів і вимог законодавства України, у тому числі шляхом продажу 

предмета застави (операції) та/або переведення його за справедливою вартістю 

у свою власність. 

 

 



  

Здійснення таких заходів не виключає можливості безспірного списання 

коштів з банківських рахунків до повного погашення всієї заборгованості 

банку”; 

 

2) пункт 1.7 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 1.8, 1.9 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8. 

 

2. Пункт 9.25 глави 9 розділу ІІ Положення про застосування 

Національним банком України заходів впливу за порушення банківського 

законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 вересня 2012 року за № 15900/21902 (зі змінами), доповнити після 

підпункту “г” новим абзацом восьмим такого змісту: 

“Національний банк не застосовує до банку, віднесеного до категорії 

проблемних, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення 

економічних нормативів та/або лімітів загальної (довгої, короткої) валютної 

позиції, та/або порядку формування та зберігання обов’язкових резервів”. 

У зв’язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев’ятим. 

 

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики 

(Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних 

управлінь Національного банку України та банків України для використання в 

роботі. 

 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. 

 
 

Голова                                                                                           В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 29-1 

 

Аркуш погодження з Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку додається. 

 


