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Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом березня-квітня 2018 року
Документ
Постанова №18 «Про затвердження Інструкції
про організацію розгляду звернень та
особистого прийому громадян у Національному
банку України»
Постанова №19 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»

Дата
прийняття

01.03.2018

01.03.2018
Постанова №20 «Про внесення змін до
Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу»

01.03.2018
Постанова №21«Про внесення зміни до Тарифів
на послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком України в
системі електронних платежів та у сфері
розрахунково-касового обслуговування»

01.03.2018

Сутність
НБУ затвердив нову інструкцію щодо роботи зі зверненнями громадян.
Звернення може подаватись особисто (в тому числі, на прийомі), через
уповноважену особу, засобами поштового, електронного та телефонного зв’язку
(гаряча лінія), а також через органи державної влади та ЗМІ . НБУ реєструє та
класифікує звернення. Відповідь на звернення надається протягом місяця.
Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам
дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн дол. США на місяць незалежно від
періоду, за який було нараховано ці дивіденди.
Крім того, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення
кредитів нерезидентам в межах щомісячного ліміту $2 млн. (для одного
позичальника в межах одного банку).
Крім того, НБУ розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не
поширюється вимога щодо обов’язкового продажу. Відтепер вимога щодо
продажу не застосовується до коштів, які компанія-резидент залучила у формі
зовнішніх кредитів чи позик для рефінансування свого існуючого боргу.
Було уточнено вимоги до керівника підрозділу фінансового моніторингу.
Необхідно призначити на цю посаду окремого працівника та ввести його до
Правління банку (при цьому сумісництво з іншими керівними посадами банку не
припускається). Його кандидатура погоджується з НБУ. Кандидат повинен мати
стаж роботи на посаді керівника відповідного підрозділу не менше 1 року або
не менше 3 років досвіду роботи на інших посадах за даним напрямом .
Зміни тарифів стосуються Купівлі-продажу валютних коштів для клієнтів
НБУ, які фінансуються з Державного бюджету. Комісія за купівлю іноземної
валюти встановлюється в розмірі 0,1 % від суми гривень, спрямованої
на купівлю валюти. Комісія за продаж валюти-0,05% від суми гривень, отриманої
від продажу.

Мета/вплив

Удосконалення
організації роботи зі
зверненнями громадян

Пом`якшення валютного
регулювання

Вдосконалення фінансового
моніторингу
Сприяння виконанню
зобов’язань України за
міждержавними та
міжурядовими угодами
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Постанова №22 «Про внесення змін до Тарифів
на послуги з реєстрації та ліцензування, що
надаються Національним банком України»
01.03.2018
Постанова №23 « Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

Зміни стосуються тарифів на узгодження правил платіжних систем
(внутрішньодержавних та міжнародних), платіжною організацією яких є
резидент
Цим документом вносяться зміни до Положення про встановлення вимог до
кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування,
затвердженого постановою НБУ №50 від 08.06.2017.

Приведення переліку послуг
у відповідність до вимог
нормативно-правових актів
НБУ

НБУ зменшив вимоги до кредитних посередників, а саме :
 скасував вимоги щодо розміщення на веб-сторінці банку фотографій
працівників кредитного посередника, а також реквізитів кожного
посередницького договору;
● зменшив вимоги до працівників кредитних посередників, які
здійснюють обслуговування споживачів
● передбачив для фізичних осіб можливість пред’явлення у різні банки
однієї довідки про відсутність податкової заборгованості;
● надав можливість банку не здійснювати перевірку дотримання
фізичними особами – працівниками кредитного посередника
встановлених вимог за умови, що цим кредитним посередником є інший
банк/юридична особа, які забезпечують такий контроль;
● установив вимогу щодо виключення посередника з переліку кредитних
посередників у разі нездійснення відповідної діяльності протягом року з
дати включення до переліку (замість вимоги про розірвання банком
посередницького договору).

05.03.2018

Окрім того, були унесені зміни до Положення про надання банками НБУ
інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення
переліку кредитних посередників.

Пом’якшення вимог до
кредитних посередників
банків
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Постанова №24 «Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку
України від 01 жовтня 2015 року № 654»

15.03.2018
Постанова №25 «Про оптимізацію обігу монет
дрібних номіналів»
15.03.2018

НБУ продовжує реалізацію санкцій до наступних банків :
 ПАТ "Сбербанк";
 ПАТ "Промінвестбанк";
 ПАТ "ВТБ Ба
 ПАТ "БМ Банк".
Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які
передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на
користь пов’язаних з банками осіб.
Постановою також уточнюються строки подання інформації за формою
статистичної звітності № 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на
цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані
обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій
такими особами/на користь таких осіб.
НБУ з 01 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг
монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок . При розрахунках буде застосовуватись
заокруглення суми.

Захист інтересів клієнтів, які
обслуговуються в
зазначених банках.
Унеможливлення виведення
цими банками капіталів з
України на користь
материнських банків та
інших пов'язаних з ними
осіб
Мінімізація витрат на
підтримання готівкового
обігу
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НБУ вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру
кредитного ризику, затвердженого постановою Правління НБУ № 351 від
30 червня 2016 року, а саме :






Постанова №26 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»
Постанова №27 «Про затвердження Змін до
Положення про порядок реєстрації та
ліцензування банків, відкриття відокремлених
підрозділів»

привів у відповідність дату початку відліку з датою початку
запровадження нових підходів до визначення "непрацюючих"
активів;
уточнив порядок, обсяг та термін урахування банками вартості
застави за "непрацюючими" кредитами;
надав банкам право припиняти визнання дефолту боржників,
кредити яких реструктуризовані відповідно до Закону України "Про
фінансову реструктуризацію", без застосування мінімального
періоду знаходження боржників у дефолтному класі (180/365 днів);
відтермінував дату набуття чинності норми Положення № 351, що
встановлює критерії для суб’єктів оціночної діяльності, які
здійснюють оцінку застави для банків.

16.03.2018

26.03.2018

Постанова №28 «Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових актів
Національного банку України»

27.03.2018

Постанова №29 «Про внесення зміни до
постанови Правління Національного банку
України від 12 січня 2018 року № 1»

28.03.2018

Зміни та уточнення стосуються порядку оформлення документів для отримання
ліцензії, вимог до кандидатур керівника банку та керівника служби внутрішнього
аудиту та порядку їх узгодження з НБУ .

Доповнення Плану рахунків та інструкції до нього рахунками для обліку операцій
за ф’ючерсними контрактами
До 30.06.2018 було подовжено термін, протягом якого НБУ не буде
застосовувати до банків заходи впливу в зв’язку з порушенням ними нормативів
та правил статистичної звітності,якщо вони пов’язані з перекласифікацією та
зміною оцінки фінансових інструментів відповідно до МСФО 9.

З метою приведення
нормативної бази у
відповідність до
практичного досвіду
стягнення проблемної
заборгованості
Вдосконалення порядку
створення та реєстрації
банків та ліцензування їх
діяльності
Вдосконалення
нормативно-правових актів,
які встановлюють порядок
ведення рахунків
бухгалтерського обліку

Продовження процесу
запровадження МСФО 9
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Постанова №30 «Про внесення змін до
Положення про підтримку ліквідності
Національним банком України Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб»

29.03.2018

Змінами було підсилено захист прав НБУ при кредитуванні Фонду гарантування
вкладів.
Зокрема, перелік документів на отримання Фондом кредиту від НБУ було
доповнено
прогнозом
надходжень
від
продажу
майна
(активів)
неплатоспроможних банків.
Також до кредитного договору між НБУ та Фондом повинен включатися пункт
щодо можливості здійснення НБУ ( у разі наявності у Фонду простроченої
заборгованості ) договірного списання коштів не тільки з поточного рахунку
Фонду гарантування, а й з інших рахунків, що обслуговуються в НБУ

Підвищення ефективності
підтримки
ліквідності Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб та
забезпечення захисту
інтересів вкладників банків
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Постанова №31 «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів»

29.03.2018

Скасовано ліміт на сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та
банківських металів протягом одного робочого дня
Збільшено ліміти відкритої валютної позиції : З 1 травня ліміт загальної
довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) збільшено з 1% до 3%,
ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) –
зменшено з 10% до 8%.
Продовжено послаблення обмежень на дострокове погашення
українськими компаніями зовнішніх кредитів та позик в іноземній
валюті: резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове
погашення кредитів нерезидентам, акціонерами яких є іноземна
держава або іноземний банк з акціонером – іноземною державою
розширено перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не
поширюється вимога щодо обов’язкового продажу валюти : під неї не
підпадають кошти, які надійшли за кредитом від нерезидента, одним з
акціонерів якої є іноземна держава з рейтингом не нижче А.
спрощення для бізнесу перерахування валюти за кордон для здійснення
платежів, пов’язаних із процесами судочинства : резиденти-боржники,
які мають індивідуальну ліцензію на перерахування коштів за кордон,
зможуть без обмежень за сумою перераховувати за межі України валюту
на виконання судових рішень, рішень міжнародних комерційних
арбітражів, вимог про стягнення судових, виконавчих або
адміністративних зборів, а також витрат судового та виконавчого
проваджень, що покладаються на особу боржника згідно законодавства
іноземної держави.

Послаблення валютних
обмежень, що не створює
ризиків дестабілізації ринку

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»
м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/
6

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
НБУ змінює підхід до пріоритезації форм валютних інтервенцій. Він буде
надавати пріоритет тим формам інтервенцій, за якими Національний банк не
пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну.
Такими формами інтервенції, є валютний аукціон та інтервенція за найкращим
курсом. Крім того, НБУ планує найближчим часом перейти до здійснення
валютних інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для
укладання
угод
в
торговельно-інформаційних
системах
(Bloomberg, Thomson Reutersтощо).
НБУ має намір використовувати функціонал Matching для проведення
інтервенцій за двома формами:
●

Постанова №32 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»

за найкращим курсом (у такому випадку НБУ виступатиме "прайстейкером", обираючи найкращу з цін, анонімно запропонованих
учасниками ринку),
● за єдиним курсом (у такому випадку НБУ виступатиме "прайсмейкером", анонімно пропонуючи ринку ціну).
Разом з функціоналом Matching Національний банк планує продовжити у разі
необхідності здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що
використовувалися досі. Зокрема, відтепер у Положенні передбачено
можливість проведення інтервенції за найкращим курсом двома шляхами.
Перший –– шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в
суб’єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із
суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну. Другий – шляхом вибору найкращої
ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних в торговельно-інформаційних
системах котирувань суб’єктів ринку, та укладення угод із суб’єктом ринку, який
запропонував цю ціну (тобто через функціонал Matching).
Аналогічно, інтервенція за єдиним курсом відтепер зможе здійснюватися не
лише шляхом збирання заявок суб’єктів ринку на купівлю/продаж іноземної
валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного
задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, як це відбувалося
досі. В Положенні передбачено і новий спосіб проведенні інтервенції за єдиним
курсом - через функціонал Matching.
29.03.2018

Для
підвищення ринковості та
прозорості курсоутворення
гривні
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Постанова №33 «Про затвердження Змін до
Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні»

Постанова №182-рш «Про внесення змін до
Стратегії валютних інтервенцій Національного
банку України на 2016 – 2020 роки»

Постанова №184-рш «Про встановлення лімітів
відкритої валютної позиції банку»

Постанова №185-рш «Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку
України від 02 червня 2008 року № 152»

30.03.2018

29.03.2018

29.03.2018

29.03.2018

Зміни переважно стосуються особливостей розрахунку обсягу непокритого
кредитного ризику.
Валютні інтервенції можуть здійснюватись в таких формах :
 валютний аукціон;
 інтервенція за єдиним курсом;
 інтервенція за найкращим курсом;
 адресна інтервенція
Здійснюючи валютні інтервенції, НБУ надає пріоритет тим формам інтервенцій,
за якими не пропонує, а приймає ціни, запропоновані іншими учасниками
ринку.
Було встановлено наступні ліміти відкритої валютної
позиції:
 ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) – не
більше 3%;
 ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) –
не більше 8%.
Внесення змін до Постанови «Про встановлення часу функціонування Системи
підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України
Національного банку України та зміну терміну подання заявки на участь у цій
Системі». Відтепер НБУ встановлює час подачі банками заявок на участь у
Системі підтвердження угод в повідомленні про здійснення валютної
інтервенції, яке надсилається уповноваженим банкам засобами електронної
пошти НБУ.

Вдосконалення
регулювання діяльності
банків

Забезпечення ефективного
функціонування
міжбанківського валютного
ринку

Забезпечення стабільності
на валютному
ринку України

Вдосконалення порядку
проведення деяких
валютних операцій
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Постанова №34 «Про затвердження змін до
Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків
України»

Постанова №35 «Про затвердження Змін до
Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України»
Постанова №36 «Про внесення змін до Правил
організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України в умовах
особливого періоду»
Постанова №37 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких нормативно –
правових актів Національного банку України»

04.04.2018

04.04.2018

04.04.2018

11.04.2018

В Постанові уточнено порядок оформлення консолідованої звітності .
Крім того, Інструкцію доповнено новим розділом щодо складання «Звіту про
Управління», що подається разом з річною фінансовою звітністю.
Банк розкриває у Звіті про управління інформацію, що характеризує
фінансовий стан, результати діяльності та перспективи розвитку банку,
основні ризики й невизначеності, які можуть ставити під сумнів здатність
продовження його діяльності. Банки, у яких на звітну дату середня кількість
працюючих перевищує 500 осіб, крім економічних, екологічних та соціальних
аспектів зобов’язані розкрити питання зайнятості, поваги до прав людини,
боротьби з корупцією.
Зміни стосуються складання окремих форм фінансової звітності, а саме :
 форми № 410 “Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих
клієнтами рахунків”;
 форми № 600 “Звіт про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями”;
 форми № 601 “Звіт про кредитні операції банку з боржником –
фізичною/юридичною особою”;
 форми № 613 “Звіт про концентрацію ризиків за активними
операціями банку з контрагентами та пов’язаними з банком
особами»;
 форми № 618 «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках
та залучені від інших банків»
 форм № 747 та 748 “Звіт про касові обороти банку”
Внесено деякі зміни та уточнення до Правил організації статистичної звітності,
затверджених постановою Правління НБУ від 01.03.2016 р.№ 130, зокрема,
наголошено на необхідності застосування електронно-цифрового підпису при
наданні форм звітності небанківськими фінансовими установами та Укрпоштою.
Було скасовано ряд документів НБУ, що стосуються нагляду за санаційним
банком: Постанову № 471 від 23.12.2011, Постанову №2 від 08.01.2013, та п.5
Постанови №517 від 11.08.2015

Дотримання міжнародних
стандартів фінансової
звітності

Забезпечення виконання
Національним
банком України
регулятивних та наглядових
функцій
Для забезпечення
виконання НБУ
регулятивних та наглядових
функцій в умовах
особливого періоду
У зв’язку з відкликанням
ліцензії та ліквідацією
санаційного банку
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Постанова №38 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»

11.04.2018

Постановою було затверджено нову редакцію Положення про порядок
здійснення банками операцій за акредитивами” (зміни було внесено до
постанови Правління НБУ № 514 від 03.12.2003). Крім того, зміни було
внесено до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженої постановою Правління НБУ № 22 від 21.01. 2004 р.

Постановою затверджено зміни до наступних тарифів затверджених
постановою Правління НБУ від 12 серпня 2003 року № 333:


Постанова №39 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»

Постанова №40 «Про внесення змін до
Положення про надання Національним банком
України стабілізаційних кредитів банкам
України»

12.04.2018

17.04.2018

Тарифів на послуги , що надаються НБУ в системі електронних
платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування.
 Тарифів на послуги, які надаються Засвідчувальним центром НБУ
 Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг
НБУ визначено додаткові умови прийняття окремих видів майна у заставу чи
іпотеку за стабілізаційними кредитами. Нові умови полягають у страхуванні
окремих видів майна страховиком, який відповідає визначеним Національним
банком критеріям, зокрема:
 страховик не може бути пов’язаною з банком особою;
 страховик має чинний договір облігаторного перестрахування з
провідним міжнародним перестраховиком;
 страховик дотримується законодавства з питань фінансового
моніторингу;
 страховик не має рішень Нацкомфінпослуг про тимчасове зупинення
(обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності
хоча б за одним із основних видів страхування.

Удосконалення порядку
здійснення банками
операцій за
документарними
акредитивами та з
урахуванням сучасних
тенденцій на ринку
таких операцій
У зв’язку з переглядом
тарифної політики
на послуги, що надаються в
окремих сферах діяльності
НБУ, метою сприяння
виконанню зобов’язань
України за міжнародними
договорами та з
обслуговування і
погашення державного
зовнішнього боргу України

Мінімізація кредитних
ризиків та упередження
випадків неповернення чи
повернення не в повному
обсязі наданих банкам таких
кредитів
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Постанова №41 «Про внесення змін до
Положення про створення, зберігання та
використання Національним банком України та
банками, які залучаються до роботи в
особливий період, резерву матеріальнотехнічних засобів для роботи в особливий
період»

Постанова №225-рш «Про затвердження
Порядку погодження внутрішніх положень
банків щодо оцінки активів та розрахунку
розміру кредитного ризику в частині підходів до
визначення значень коефіцієнтів імовірності
дефолту боржника/контрагента»

Постанова №42 «Про затвердження Положення
про систему електронної пошти Національного
банку України»
Постанова №43 «Про затвердження Змін до
Положення про здійснення небанківськими
фінансовими установами фінансового
моніторингу в частині надання ними фінансової
послуги щодо переказу коштів»

З метою
забезпечення
безперебійного
функціонування
НБУ та
банків, які залучаються до
роботи в особливий період

17.04.2018

Затверджено нову редакцію Положення про створення, зберігання та
використання резерву матеріально-технічних засобів для роботи в
особливий період (затвердженого Постановою Правління НБУ №534 від
08.11.2004 р).
Погодження необхідне у випадках,коли банком встановлюється нижче значення
коефіцієнту ймовірності дефолту (PD), ніж середні значення в межах діапазонів ,
передбачені Постановою НБУ №351 від 30.06.2016.
Для отримання погодження банк повинен надати клопотання, а також текст
внутрішнього положення та розрахунки і дані, що використовувались при його
розробці.
Для отримання погодження внутрішнє положення повинно відповідати певним
вимогам, викладеним в Постанові № 225- рш . Розгляд документів та прийняття
рішення про погодження/непогодження положення приймається НБУ в строк
до 30 календарних днів .

17.04.2018

Постановою затверджено нову версію Положення про систему електронної
пошти НБУ (замість Положення, затвердженого Постановою №689 від 29.12.2004
року). Положення визначає порядок та умови підключення абонентів до системи
ЕП, а також гарантії абонентам та порядок вирішення спорів

З
метою
встановлення
загальних підходів до оцінки
та
погодження
НБУ
внутрішніх положень банків
З метою створення
інформаційного
середовища для
автоматизації банківської
діяльності та ефективного
використання засобів обміну
інформацією в
електронному вигляді

20.04.2018

Зміни та доповнення внесені до Положення, затвердженого постановою
Правління НБУ від 15 вересня 2016 року № 388. Вони стосуються,переважно,
вимог до працівників небанківських установ, що призначаються відповідальними
за фінансовий моніторинг

Вдосконалення системи
фінансового моніторингу

17.04.2018
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Постанова №44 «Про затвердження змін до
Положення про застосування Національним
банком України стандартних інструментів
регулювання ліквідності банківської системи та
скасування постанови Правління Національного
банку України від 27 грудня 2017 року № 144»

Постанова №45 «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України»

17.04.2018

26.04.2018

Було внесено уточнення до деяких визначень та викладено в новій редакції
розділ II, присвячений операціям рефінансування банків, а також внесено зміни
до Розділу III, присвяченому операціям прямого репо. Зміни набирають чинності
з 01.08.2018
НБУ удосконалив порядок ліцензування валютних операцій для банків,
населення та бізнесу, а саме :
 спрощено порядок видачі електронних ліцензій на здійснення
фізичними особами валютних операцій (розширено перелік документів
для підтвердження джерел походження коштів)
 унормовано можливість отримання електронної ліцензії за рахунок
коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя
 банкам дозволено здійснювати операції з розміщення за кордоном
валютних цінностях без індивідуальної ліцензії на будь-яких власних
рахунках, а не лише на кореспондентських, як це було раніше
 встановлено виключення із загального порядку контролю за
дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми
кредитами/позиками в іноземній валюті. Виключення стосується коштів,
які залучаються резидентами-позичальниками від нерезидентів для
кредитних проектів, що реалізуються за участі іноземної держави;
 уточнено перелік документів, необхідних для отримання індивідуальної
ліцензії на розміщення юридичними особами чи фізособамипідприємцями коштів на рахунках за межами України. Перелік
доповнено документами, що містять інформацію про рахунки, відкриті
резидентом в уповноважених банках, та про його структуру власності і
кінцевих бенефіціарних власників.

З метою ефективного
використання стандартних
інструментів регулювання
ліквідності банківської
системи

Удосконалення порядку
видачі індивідуальних
валютних ліцензій, та
розширення доступу
резидентів до зовнішніх
кредитних ресурсів
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Постанова №46 «Про внесення зміни до
Положення
про
підтримку
ліквідності
Національним
банком
України
Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб»
Постанова №234-рш «Методика розрахунку
економічних нормативів регулювання
діяльності банків в Україні»

26.04.2018

27.04.2018

Зміни стосуються незастосування вимог щодо дострокового погашення фондом
кредиту у випадку, коли обсяг майбутніх надходжень від погашення державних
облігацій України, наданих Фондом під заставу кредиту, є достатнім для покриття
кредиту, який Фонд має погасити в строки, визначені графіком погашення
Методика, розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
НБУ № 368 від 28.08.2001 року

Підвищення ефективності
підтримки
ліквідності Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб та
забезпечення захисту
інтересів вкладників банків
Вдосконалення
пруденційного нагляду

Громадська організація «Центр економічних досліджень і прогнозування« Фінансовий Пульс»
м.Київ, пров. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 http://finpuls.com/
13

