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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

18 червня 2020 року м. Київ № 77 
 

 
 

Про внесення змін до Інструкції про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких нормативно-

правових актів Національного банку України 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 31, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг”, з метою забезпечення стабільної діяльності банків та 

своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками та іншими 

кредиторами Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у главі 2 розділу ІІ: 

пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

“2.1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має 

становити 200 млн грн.”; 

пункт 2.2 виключити. 

У зв’язку з цим пункт 2.3 уважати пунктом 2.2; 

у пункті 2.2 цифри та слова “2.2 цієї глави” замінити цифрами та словами 

“2.1 глави 2 розділу ІІ цієї Інструкції”; 

 

2) у розділі VIII: 

в абзаці четвертому пункту 1.1 глави 1 слова та цифри “одночасного 

дотримання вимог, передбачених пунктом 3.1 глави 3 розділу VIII цієї 

Інструкції, та зобов’язаний дотримуватися вимог, визначених главою 5 розділу 

VIII цієї Інструкції” замінити словами та цифрами “дотримання вимог, 

передбачених пунктом 3.1 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції”; 

главу 5 виключити. 



 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

 

1) постанову Правління Національного банку України від 06 серпня 

2014 року № 464 “Про приведення статутного капіталу банків у відповідність 

до мінімально встановленого розміру”; 

 

2) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

07 квітня 2016 року № 242 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”; 

 

3) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

21 грудня 2017 року № 136 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України”; 

 

4) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 

07 листопада 2019 року № 130 “Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України”. 

 

3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову. 

 

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

опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 цієї Постанови, який набирає 

чинності з 01 липня 2020 року. 

 

 

 

Голова Яків СМОЛІЙ 

 

 

Інд. 22 

 


