Офіційно опубліковано 17.11.2021

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
15 лиcтопада 2021 року

м. Київ

№№ 118

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”, на
виконання вимог статті 15 Закону України “Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та
з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України
у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного
банку України постановляє:
1. Пункт 4 постанови 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) викласти в такій редакції:
«4. Банки з метою забезпечення виконання вимог пункту 6 статті 15
Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України” (далі – Закон про тимчасово
окуповані території) мають право упродовж строку тимчасової окупації
визначати клас боржників за іпотечними кредитами, наданими особам, які
проживають на тимчасово окупованій території, визначеній згідно зі статтею 3
Закону про тимчасово окуповані території, або перемістилися з неї, якщо
об’єктом іпотеки є майно (крім нерухомого житлового майна, загальна площа
якого перевищує показники, встановлені в статті 265 Податкового кодексу
України), розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого
іпотечного договору була тимчасово окупована, та які на підставі Закону про
тимчасово окуповані території звільняються від обов’язку погашення основної
суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, виходячи з
інформації, наявної в банку на дату набрання чинності Законом України “Про
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визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про створення вільної
економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності
на тимчасово окупованій території України” та внесення змін до деяких
законодавчих актів України”.».
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) абзац другий пункту 55 розділу IV після слів “даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,” доповнити словами “або
оприлюднена у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних,”;
2) у пункті 107 розділу X:
абзац третій підпункту 2 після слова “тощо)” доповнити словами “та/або
зміна цільового призначення (використання)” ;
абзац другий підпункту 4 викласти в такій редакції:
“Банк/аутсорсер у разі отримання відомостей про ризик втрати/зміни
цільового призначення (використання) майна здійснює позачергову перевірку
наявності та стану такого забезпечення.”;
3) у додатках до Положення:
у пункті 2 додатка 2:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) ідентифікаційні дані фізичної особи у вигляді електронних
документів, отримані банком під час здійснення її ідентифікації та верифікації
одним із способів та з дотриманням вимог, визначених законодавством України
та нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового
моніторингу (далі – ідентифікаційні дані), або копія відповідних сторінок
паспорта у формі книжечки/сторін паспорта у формі ID-картки (далі – паспорт),
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (далі – РНОКПП), якщо ідентифікаційні дані/паспорт фізичної особи,
яка є резидентом, не містять даних РНОКПП та відмітки або запису про
відмову від прийняття РНОКПП;”;
підпункт 21 виключити;
у колонці 2 рядка 23 таблиці додатка 6 слова “та зміна цільового
призначення (використання)” виключити.
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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 21 листопада 2021 року.

Голова

Інд. 22

Кирило ШЕВЧЕНКО

