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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

18 листопада 2021 року м. Київ № № 121 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк 
України”, статей 35, 44, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 
з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління 
Національного банку України постановляє: 

 
1. Пункт 1.2 глави 1 розділу IV 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), доповнити 
чотирма новими абзацами такого змісту: 

“Банки включають до розрахунку нормативу достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу (Н2) мінімальний розмір операційного ризику із 
застосуванням таких коефіцієнтів: 

 
1)  до 30 грудня 2021 року (включно) – 0; 
 
2)  із 31 грудня 2021 року – 0,5;  
 
3)  із 30 грудня 2022 року – 1.”. 
 
2. Унести до Положення про порядок визначення банками України 

мінімального розміру операційного ризику, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156, такі 
зміни:  

 
1) в абзаці першому пункту 4: 
слова “не пізніше останнього робочого дня травня поточного року” 

виключити; 
абзац після слова “аудитором,” доповнити словами “і додаткових даних”; 
 
2) пункт 7 викласти в такій редакції: 
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“7. Банк подає до Національного банку дані про мінімальний розмір 
операційного ризику відповідно до Правил організації статистичної звітності, що 
подається до Національного банку України, затверджених постановою 
Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі 
змінами).”; 

 
3) у пункті 8: 
в абзаці першому слова, літери, цифру “на підставі річних даних файлів 

А4Х” виключити; 
в абзаці другому слова, літери, цифру “, ґрунтуючись на річних даних 

файлів А4Х” виключити. 
 
3. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 

грудня 2019 року № 157 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України” такі зміни:  

 
1) у пункті 1 слова, цифри “(далі – Інструкція № 368)” виключити; 
 
2) пункт 3 виключити. 
 
4. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 
інформацію про прийняття цієї постанови. 

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

опублікування. 
 
 
 
Голова Кирило ШЕВЧЕНКО   
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