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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

13 серпня 2021 року м. Київ № 87 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України 

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

України”, статей 44, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

з  метою забезпечення врегулювання практичних аспектів визначення банками 

України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Постанову Правління Національного банку України від 30  червня 2016 

року № 351 “Про затвердження Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями” (зі 

змінами) після пункту 5
6
 доповнити новим пунктом 5

7
 такого змісту: 

“5
7
. Банкам України, які під час запровадження змін до Положення про 

визначення розміру кредитного ризику, унесених постановою Правління 

Національного банку України від 26 січня 2021 року № 8 “Про затвердження 

Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями”, ґрунтуючись на судженні 

банку, здійснили розформування груп фінансових активів з однорідними 

характеристиками з їх тимчасовим переведенням на оцінку на індивідуальній 

основі для подальшого переведення на оцінку за спрощеним підходом, під час 

прийняття рішення про переведення таких активів на оцінку кредитного ризику 

за спрощеним підходом дозволити до 01 жовтня 2021 року не застосовувати: 

1) ознаку дефолту, визначену в підпункті 17 пункту 165 розділу XVIII 

Положення про визначення розміру кредитного ризику; 

 

2) інформацію про 10 клас боржника – юридичної особи в Кредитному 

реєстрі Національного банку України внаслідок визнання банком дефолту за 

ознакою, визначеною в підпункті 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про 

визначення розміру кредитного ризику.”. 

 

2. Унести до Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого 



 

 

постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року 

№ 351 (зі змінами), такі зміни:  

 

1) перше речення абзацу першого пункту 102 розділу IX доповнити 

словами “або за спрощеним підходом”;  

 

2) в абзаці другому підпункту 4 пункту 123 розділу XI слова “кредиту 

під інвестиційний проєкт” замінити словами “боржника – юридичної особи за 

спеціалізованим кредитом”; 

 

3) у пункті 132
1
 розділу XI

1
: 

в абзаці першому слова “кредиту під інвестиційний проєкт” замінити 

словами “боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом”; 

у підпункті 4 слова та цифру “у банку та”, “/5 клас боржника – фізичної 

особи” виключити; 

абзац сьомий після слова “активу” доповнити словами 

“боржника/контрагента (юридичної особи)”; 

 

4) у першому реченні абзацу першого пункту 139 розділу XIII слова “на 

індивідуальній основі або груповій основі” замінити словами “на 

індивідуальній, груповій основі або за спрощеним підходом”; 

 

5) у підпункті 10 пункту 166 розділу XVIII цифри “67
3
” замінити 

цифрами “67
5
”. 

 

3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

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

опублікування.  

 

 

 

 

Голова                                                                                        Кирило ШЕВЧЕНКО   
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