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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

17 квітня 2020 року м. Київ № 52 
 

 

Про внесення  змін до Положення про організацію процесу 

управління проблемними активами в банках 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 підвищення ефективності управління банками України проблемними 

активами Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про організацію процесу управління 

проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97, такі зміни: 

 

1) абзац дев’ятий підпункту 7 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції: 

“списання/часткове списання знецінених фінансових активів за рахунок 

оціночних резервів під очікувані кредитні збитки (далі – списання 

заборгованості) відповідно до законодавства України, нормативно-правових 

актів Національного банку України (далі – Національний банк)  та міжнародних 

стандартів фінансової звітності;”; 

 

2) пункт 24 розділу ІІІ після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 51 

такого змісту: 

“51)  затверджує положення про списання заборгованості.”; 

 

3) у підпункті 1 пункту 43 розділу IV слова “ключові показники” замінити 

словами “цільові показники стратегії управління проблемними активами у 

короткостроковому (до одного року) прогнозному періоді в щоквартальному 

розрізі, ключові показники”; 

 

4) у підпункті 3 пункту 119 розділу VІІІ слова “боржника/контрагента 

відповідно до законодавства України та внутрішньобанківських документів” 

виключити; 

 

5) у розділі X: 

назву розділу викласти в такій редакції: 

“X. Списання заборгованості”; 
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пункт 131 викласти в такій редакції: 

“131. Банк з урахуванням вимог законодавства України, нормативно-

правових актів Національного банку, міжнародних стандартів фінансової 

звітності та цього Положення розробляє та впроваджує положення про списання 

заборгованості, яке, щонайменше, включає: 

 

1) критерії  відсутності обґрунтованих очікувань щодо відновлення 

фінансового активу, встановлені  нормативно-правовим актом Національного 

банку щодо визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів за 

рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки (основні критерії); 

 

2) інші додаткові (за потреби) критерії для списання знецінених 

фінансових активів. 

Банк не має права визначати більш сприятливі критерії щодо списання 

знецінених фінансових активів для боржників/контрагентів, які є пов’язаними із 

банком особами, ніж для інших боржників/контрагентів банку за аналогічними 

активами; 

 

3) порядок ухвалення рішення щодо списання заборгованості.”. 

 

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. 

 

 

 

Голова                  Яків СМОЛІЙ 

 

 

Інд. 22 

  


