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Правління Національного банку України 
 

П О С Т А Н О В А 

 
від  30 жовтня 2014 р.                    № 691 

м. Київ 

Про внесення змін до Положення  

про надання Національним банком України  

стабілізаційних кредитів банкам України 
 

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55 Закону України “Про Національний банк 

України” та статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з 

метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, 

захисту інтересів вкладників і кредиторів Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Унести до Положення про надання Національним банком України 

стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року № 540/17835 (зі змінами), такі 

зміни: 
 

1) в абзаці другому пункту 2.1 глави 2, у підпунктах “є”, “ж” пункту 3.1 глави 

3 цифри “1.10” замінити цифрами “1.11”;  
 

2) у підпункті “е” пункту 3.1 глави 3 слово та цифри “та 1.9” замінити  

цифрами “1.9, 1.10”; 
 

3) пункт 1 додатка 1 після підпункту 1.8 доповнити новим підпунктом  

1.9 такого змісту: 

“1.9. Облігації підприємств (крім цільових), розміщення яких здійснено під 

гарантію Кабінету Міністрів України, за умови, якщо: 

строк погашення облігацій настає не раніше ніж через 10 днів після строку 

повернення  кредиту;  

облігації випущені або переведені в бездокументарну форму, вільно 

обертаються на фондовому ринку і їх розміщення та обіг обслуговуються 

депозитарною системою відповідно до законодавства. 

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,9”. 

У зв’язку з цим підпункти 1.9 – 1.11 уважати відповідно підпунктами 1.10 – 

1.12. 



 

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського 

регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома 

територіальних управлінь Національного банку України та банків України для 

використання в роботі. 
 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника 

Голови Національного банку України Писарука О. В. 

 

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

опублікування.  

 

 

 

Голова              В. О. Гонтарева 
 

 

 

Інд. 40  
 

 


