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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
11 грудня 2020 року

м. Київ

№ № 158

Про внесення змін до Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний
банк України”, статей 30, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську
діяльність”, з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного
виконання ними зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами
Правління Національного банку України постановляє:
1. Абзаци восьмий – сімнадцятий підпункту “e” пункту 1.3 глави 1
розділу ІІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), викласти в такій редакції:
“балансової вартості активів (необоротних активів, утримуваних для
продажу; майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя; основних
засобів), які не використовуються банком під час здійснення видів діяльності,
визначених статтею 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,
інвестиційної нерухомості (далі – непрофільні активи), крім:
житлової нерухомості, отриманої у власність до 30 грудня 2021 року
(включно), яка утримується не більше трьох років, та отриманої у власність із
31 грудня 2021 року, яка утримується не більше двох років;
інших активів, отриманих у власність до 30 грудня 2021 року (включно),
які утримуються не більше трьох років, та отримані у власність із 31 грудня
2021 року, які утримуються не більше одного року.
Банки зменшують розмір основного капіталу на суму балансової вартості
непрофільних активів з урахуванням абзаців дев’ятого, десятого підпункту “е”
пункту 1.3 глави 1 розділу II цієї Інструкції із застосуванням таких
коефіцієнтів:
до 13 січня 2021 року (включно) – 0;
із 14 січня 2021 року – 0,25;
із 31 грудня 2021 року – 0,5;
із 30 грудня 2022 року – 0,75;
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із 29 грудня 2023 року – 1.
Банк визначає балансову вартість непрофільних активів, на яку
зменшується основний капітал, відповідно до Методики розрахунку
економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, установленої
Національним банком.”.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія
Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України
інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
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