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Про незастосування заходів впливу за недотримання 

вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами кредитних спілок, у зв’язку із 

запровадженням карантину 

 

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 28, 29, 39 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, статей 26, 27 Закону України “Про 

кредитні спілки”, у зв’язку з установленням постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) карантину шляхом 

продовження дії карантину, установленого постановами Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020 року № 392 “Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2” (зі змінами) та від 22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) з метою мінімізації негативного 

впливу встановленого карантину та запроваджених обмежувальних 

протиепідемічних заходів на діяльність кредитних спілок Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Національний банк України не застосовує до кредитних спілок заходів 

впливу, передбачених у пункті 1–71 частини першої статті 40 Закону України 

“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, за 

недотримання вимоги, що обмежує ризики за операціями з фінансовими 

активами щодо частки непродуктивних активів, яка не має перевищувати 
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розміру основного капіталу кредитної спілки, установленої в пункті 6 розділу V 

Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують 

ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2019 року № 1840, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за 

№ 1186/34157 (далі – Положення), якщо: 

 

1) недотримання такої вимоги відбулося під час дії карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, установлених 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (далі – установлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів); 

 

2) недотримання цієї вимоги викликано встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів; 

 

3) частка таких непродуктивних активів кредитної спілки відповідно до 

вимоги, установленої Положенням, перевищує розмір її основного капіталу не 

більше ніж на 15 відсотків, а для об’єднаних кредитних спілок − не більше ніж 

на 30 відсотків; 

 

4) у кредитної спілки немає порушень інших вимог, що обмежують ризики 

за операціями з фінансовими активами, та фінансових нормативів, установлених 

Положенням; 

 

5) кредитна спілка надала обґрунтований план заходів стосовно усунення 

в строк до 30 червня 2022 року порушення вимоги, що обмежує ризики за 

операціями з фінансовими активами щодо частки непродуктивних активів (далі 

– план заходів). 

Національний банк протягом семи робочих днів із дня отримання плану 

заходів має право надіслати кредитній спілці лист із зауваженнями до плану 

заходів, які є обов’язковими для врахування. 

Кредитна спілка зобов’язана протягом семи робочих днів із дня отримання 

листа Національного банку подати йому доопрацьований план заходів; 

 

6) кредитна спілка виконує поданий до Національного банку план заходів. 

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Ярослава Матузку. 
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3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування, та діє до 30 червня 2022 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 33 


