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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

06 грудня 2021 року Київ  № 135 
 

 

Про внесення змін до Положення про 

 особливості  реорганізації банку за рішенням його власників 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 26, 27 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з 

метою забезпечення вимог Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

питань організації корпоративного управління в банках та інших питань 

функціонування банківської системи” Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Унести до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням 

його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) пункт 1.6 глави 1  викласти в такій редакції: 

“1.6. Банки – учасники реорганізації мають відповідати визначеним Законом 

України “Про банки і банківську діяльність” і нормативно-правовими актами 

Національного банку вимогам щодо економічних нормативів діяльності, 

управління банком, а також вимогам, яким має відповідати юридична особа для 

отримання банківської ліцензії.”; 

 

2) абзац другий підпункту 1 пункту 4.8 глави 4  викласти в такій редакції: 

“банк, що реорганізовується шляхом виділу, банк-правонаступник не 

відповідатимуть визначеним Законом про банки та нормативно-правовими 

актами Національного банку вимогам щодо економічних нормативів діяльності, 

управління банком, а також вимогам, яким має відповідати юридична особа для 

отримання банківської ліцензії;”; 

 

3) у тексті Положення та додатках до нього слово “виділення” у всіх 

відмінках замінити словом “виділ” у відповідних відмінках. 
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2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

В. о. Голови                                                                                     Юрій ГЕЛЕТІЙ  

 

 

Інд. 22 
 


