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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України 

 

 

З метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської 

системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів, керуючись статтями 6, 7, 15, 

42, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Постанову Правління Національного банку України від 13 липня 

2010 року № 327 “Про затвердження Положення про надання Національним 

банком України стабілізаційних кредитів банкам України”, зареєстровану в 

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

доповнити новим пунктом 5 такого змісту: 

“5. Банк під час здійснення оцінки вартості заставленого майна, 

зазначеного в пунктах 10, 12 – 15 додатка 1 до Положення, яке є забезпеченням 

виконання зобов’язань за діючим кредитним договором, забезпечує укладення 

тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, 

суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком України”. 

У зв’язку з цим пункти 5 – 10 уважати відповідно пунктами 6 – 11.  

 

2. Унести до глави 2 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 за 

№ 540/17835 (зі змінами), такі зміни: 

у пункті 2.7: 

слово “нової” виключити; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

“Оцінка вартості заставленого майна, зазначеного в пунктах 10, 12 – 15 

додатка 1 до цього Положення, здійснюється на підставі тристороннього 
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договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, суб’єктом 

оціночної діяльності та Національним банком, укладення якого ініційовано 

банком перед Національним банком”; 

у пункті 2.8  слово “нової” виключити; 

пункт 2.11 викласти в такій редакції: 

“2.11. Національний банк у разі погашення банком частини заборгованості 

за стабілізаційним кредитом має право прийняти рішення про виведення 

частини заставленого майна за умови подання банком клопотання з 

відповідним обґрунтуванням”. 

 

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови 

до відома банків України для використання в роботі. 

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Чурія О. Є. 

 

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 
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