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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

16 березня 2018 року м. Київ № 26 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 вдосконалення порядку 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” доповнити 

новим пунктом 5¹ такого змісту:   

“5¹. Банки під час застосування норм Положення про визначення розміру 

кредитного ризику визначають кількість днів визнання активу непрацюючим 

починаючи з 03 січня 2017 року.”. 

 

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) пункт 29 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“29. Банк установлює значення коефіцієнтів PD, виходячи з визначеного 

класу боржника/контрагента, ґрунтуючись на судженні банку.  

Банк має право застосовувати нижчі (кращі) значення коефіцієнтів PD, ніж 

середні значення діапазонів, визначені цим Положенням для відповідних класів 

боржника/контрагента, ґрунтуючись на власному досвіді банку щонайменше за 

п’ять років.”; 

 

2) у пункті 120 розділу Х: 

у підпункті 1 цифри “1095” замінити цифрами “730”; 

у підпункті 2: 
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слова та цифри “від 1096 до 1460”, “60” замінити відповідно словами та 

цифрами “від 731 до 1095”, “70”; 

у підпункті 3 слова та цифри “від 1461 до 1825” замінити відповідно 

словами та цифрами “від 1096 до 1460”; 

у підпункті 4 цифри “1826” замінити цифрами “1461”; 

 

3) у розділі ХVIII: 

в абзаці першому підпункту 2 пункту 165 слова “унесені зміни до умов 

договору” замінити словами “унесені зміни до умов договору/умови укладеного 

договору”;    

пункт 167 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Банк має право не застосовувати норми підпунктів 1 та 1¹ пункту 167 

розділу ХVIII цього Положення під час ухвалення рішення про припинення 

визнання дефолту боржника після внесення змін до умов договору/укладення 

договору, пов’язаних/пов’язаного з реструктуризацією боргу, здійсненою 

відповідно до вимог Закону України “Про фінансову реструктуризацію”.”. 

 

3. Пункт 5 постанови Правління  Національного  банку України  від  

23  січня  2018 року № 3 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових  

актів Національного банку України” викласти в такій редакції: 

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

опублікування, крім: 

абзаців першого, четвертого та п’ятого пункту 2, підпункту 4 пункту 4, 

пункту 11, абзацу  п’ятого  підпункту 1 пункту 12, підпунктів 5 та 6 пункту 13 

змін до Положення, які набирають чинності з 20 березня 2018 року; 

абзаців другого – дев’ятого підпункту 1 пункту 7 змін до Положення, які 

набирають чинності з 02 травня 2018 року; 

абзаців другого та третього пункту 2 змін до Положення, які набирають 

чинності з 20 червня 2018 року.”. 

 

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного 

опублікування  довести  до  відома  банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Рожкову К. В.  

 

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

опублікування.  

 

Голова                                                                                          Я. В. Смолій        

 

Інд. 22 


