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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

21 березня 2022 року Київ № 57 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України  

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 9, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX  

«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 

Україні”», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  

“Про введення воєнного стану в Україні”, з метою мінімізації негативного 

впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та 

сприяння стабільності банківської системи України Правління Національного 

банку України постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

25 лютого 2022 року № 23 “Про деякі питання діяльності банків України та 

банківських груп” (зі змінами) такі зміни:  

 

1) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 2
1
 такого змісту: 

“2
1
. Не застосовувати вимог розділу IX Положення про плани відновлення 

діяльності банків України та банківських груп, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (зі 

змінами), до планів відновлення діяльності банків/банківських груп, 

розроблених у 2021 році.”; 

 

2) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:  

“1) здійснення активних операцій із пов’язаними з банком особами в 

частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком 

фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних 

договорів щодо: 

збільшення сум кредитів та фінансових зобов’язань; 

збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що 

передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу 

позичальників);”; 
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3) постанову після пункту 5
1
 доповнити новим пунктом 5

2
 такого змісту: 

“5
2
. Не застосовувати до банків заходів впливу за порушення порядку 

формування та зберігання обов’язкових резервів, установленого Положенням 

про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України 

та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 11 грудня 2014 року № 806 (зі змінами) 

(далі – Положення № 806), якщо такі порушення сталися під час дії воєнного 

стану та спричинені негативним впливом військової агресії Російської 

Федерації проти України. 

Повторне подання щомісячних файлів статистичної звітності щодо даних 

розрахунку обов’язкових резервів за період утримання 11 лютого – 10 березня 

2022 року та за потреби за наступні періоди утримання, що подаються 

відповідно до вимог Положення № 806, має бути здійснено банком за потреби 

протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану.”. 

 

2. Унести до Правил роботи банків у зв’язку з введенням в Україні 

воєнного стану, затверджених постановою Правління Національного банку 

України від 25 лютого 2022 року № 23 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у пункті 2: 

підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“кількості календарних днів визнання активу непрацюючим під час 

визначення відсотка, який застосовується до вартості застави/забезпечення на 

підставі права довірчої власності/активу, переданого банком у фінансовий 

лізинг (оренду), під час розрахунку розміру кредитного ризику за 

непрацюючими активами відповідно до пунктів 120, 121 розділу X Положення 

№ 351. Банк продовжує відлік зазначених у пунктах 120, 121 розділу X 

Положення № 351 строків починаючи з 91 календарного дня від дня 

припинення чи скасування воєнного стану з урахуванням часу, що минув 

станом на 24 лютого 2022 року;”; 

у підпункті 3: 

абзац перший після слова “боргу” доповнити словами 

“(короткостроковою/довгостроковою)”; 

абзац четвертий після слова “здійснення” доповнити словом 

“довгострокової”; 

абзац п’ятий після слів “пов’язані з” доповнити словом “довгостроковою”; 

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту: 

“4) під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки його 

фінансового стану не застосовують  вимог підпункту 1
1
 пункту 82 та пункту 85 

розділу VI Положення № 351 у частині дотримання банком-боржником 

економічних нормативів, установлених Національним банком України; 

5) під час застосування вимог підпункту 2 пункту 132 розділу XI, 

підпункту 2 пункту 132
1
 розділу XI

1
 Положення № 351 включають кредити, 
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умовами договору за якими передбачено, що періодичність та/або обсяг сплати 

боргу боржником є рідшими, ніж щомісяця або щокварталу, та/або в обсязі 

меншому, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з нормативно-

правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку; 

 

6) використовують під час розрахунку розміру кредитного ризику чинний 

станом на 24 лютого 2022 року кредитний рейтинг України за міжнародною 

шкалою, визначений рейтинговими агентствами “Standard&Poor’s” або “Fitch 

Ratings”, або “Moody’s Investors Service”.”; 

 

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Банки під час застосування вимог Положення про організацію процесу 

управління проблемними активами в банках України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року 

№ 97 (зі змінами) (далі – Положення № 97): 

 

1) протягом періоду дії воєнного стану та 30 календарних днів після його 

припинення чи скасування: 

не застосовують вимог підпункту 5 пункту 70 розділу VI та підпункту 1 

пункту 93 розділу VII Положення № 97 у частині використання інформації з 

Кредитного реєстру Національного банку України;  

мають право застосовувати до боржників/контрагентів, які відповідають 

критеріям і умовам, установленим у підпункті 3 пункту 2 цих Правил, 

інструменти довгострокової реструктуризації без передавання заборгованості 

таких боржників/контрагентів до підрозділу роботи з непрацюючими активами; 

 

2) здійснюють актуалізацію стратегії управління проблемними активами та 

оперативного плану реалізації стратегії управління проблемними активами 

(щорічний перегляд яких передбачений у підпункті 1 пункту 24 розділу ІІІ 

Положення № 97) не пізніше 90 календарного дня після припинення чи 

скасування воєнного стану; 

 

3) установлюють у стратегії управління проблемними активами цільовий 

рівень для непрацюючих активів (установлення якого передбачено в пункті 36 

розділу IV Положення № 97) на підставі сформованого банком судження.”; 

 

3) Правила доповнити двома новими пунктами такого змісту: 

“5. Банкам/відповідальним особам банківських груп під час застосування 

вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках 

України та банківських групах, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами) (далі – 

Положення № 64), здійснювати стрес-тестування ризиків, передбачене в пункті 

185 глави 23 розділу ІІ, пункті 218 глави 32 розділу ІІІ, пункті 248 глави 37 

розділу IV, пункті 270 глави 42 розділу V Положення № 64, та верифікацію 
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вартості майна, передбачену в главі 21 розділу ІІ Положення № 64, починаючи 

з наступного кварталу після припинення чи скасування воєнного стану. 

 

6. Банкам/відповідальним особам банківських груп протягом періоду дії 

воєнного стану та 30 календарних днів після його припинення чи скасування 

застосовувати вимоги Положення про плани відновлення діяльності банків 

України та банківських груп, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (зі змінами) (далі – 

Положення № 95), з урахуванням таких особливостей: 

 

1) вимоги пункту 24 розділу ІІІ Положення № 95 застосовувати лише в 

частині інформування Національного банку України про прийняття рішення 

щодо реалізації варіантів відновлення (у разі активації плану відновлення 

діяльності банку/банківської групи). Таке інформування здійснювати не пізніше 

п’ятого робочого дня з дня прийняття відповідного рішення; 

 

2) під час застосування вимог пунктів 27, 28 розділу V Положення № 95 

використовувати лише один сценарій, який ураховує наслідки військової агресії 

Російської Федерації проти України.”. 

 

3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 22 

 


