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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

  18 серпня 2020 року     м. Київ № 118 
 

 

 

Про особливості виконання вимог деяких нормативно-

правових актів Національного банку України з питань оцінки 

кредитного ризику 

 

 

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

України”, статей 44, 49, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

з метою забезпечення адекватної оцінки розміру кредитного ризику за 

активними банківськими операціями з урахуванням положень Закону України 

від 21 липня 2020 року № 810-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії” Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Банкам України під час виконання вимог: 

 

1) 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) (далі – Положення № 351), дозволити не застосовувати ознаки, 

визначені в підпунктах 2, 9, 18, 19 пункту 165, підпунктах 2, 3 пункту 166 

розділу XVIII Положення № 351, під час визначення класу боржників/ 

контрагентів, основним видом діяльності яких є виробництво електричної 

енергії з альтернативних джерел енергії, за одночасного дотримання таких 

умов: 

укладення договорів/внесення змін до умов укладених договорів, 

уключаючи зміни, пов’язані з реструктуризацією, здійснено з урахуванням 

вимог Закону України від 21 липня 2020 року № 810-ІХ “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії”; 

укладення договорів/внесення змін до умов укладених договорів, 

уключаючи  зміни,  пов’язані  з  реструктуризацією,  здійснено  до  28  лютого 

2021 року; 
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зміни до умов укладених договорів, уключаючи зміни, пов’язані з 

реструктуризацією, не призводять до зменшення суми чистої теперішньої 

вартості очікуваних грошових потоків за активом, розрахованої відповідно до 

нормативно-правових актів Національного банку України з питань 

бухгалтерського обліку, більше ніж на 10% порівняно із сумою, визначеною за 

умовами договору, що діяли на дату набрання чинності цією постановою; 

 

2) пункту 80 розділу VI, пункту 90 розділу VIІ, пункту 112 розділу VIІІ 

Положення про організацію процесу управління проблемними активами в 

банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 18 липня 2019 року № 97, застосовувати найбільш прийнятні з 

визначених у додатку 5 до цього положення інструменти реструктуризації 

заборгованості боржників/контрагентів незалежно від класу, визначеного згідно 

з Положенням № 351. 

 

 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     Кирило ШЕВЧЕНКО   

 

 

 

Інд. 22 
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