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22 червня 2020 року м. Київ №       79 

 

 

 

Про внесення змін до Положення про застосування  

Національним банком України заходів впливу 

 

 

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

банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, Закону України від 13 травня 2020 року № 590-IX “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів 

регулювання банківської діяльності” Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Унести до Положення про застосування Національним банком 

України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у главі 3 розділу І: 

пункт 3.5 викласти в такій редакції: 

“3.5. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу має 

містити: 

 

1) зміст (назву) заходу впливу, що застосовується до банку; 

 

2) відомості про встановлені обставини (факти) та опис порушення (із 

зазначенням норм законів України, нормативно-правових актів Національного 

банку, які порушено)/ризикової діяльності/інформації про застосування 

іноземних санкцій або вчинених дій (бездіяльності) банку, що призвели до 

порушення або до здійснення ризикової діяльності; 

 

3) кількісні, якісні оцінки та висновки Національного банку, включаючи 

висновки про наявність ознак провадження банком ризикової діяльності, що 

загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та обґрунтування 
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адекватності застосування відповідного заходу впливу, що ґрунтуються на 

встановлених обставинах (фактах); 

 

4) реквізити документа, у якому зафіксовані порушення або зазначені 

ознаки здійснення банком ризикової діяльності/який містить інформацію про 

застосування іноземних санкцій; 

 

5) відомості про результати розгляду пояснень/заперечень банку/філії 

іноземного банку або іншої особи, яка стала об’єктом перевірки Національного 

банку та щодо якого (якої) прийнято таке рішення (у разі наявності). 

Рішення Національного банку про застосування заходу впливу 

оформляється в установленому Національним банком порядку та є 

обов’язковим для виконання.”; 

главу після пункту 3.5 доповнити новим пунктом 3.6 такого змісту: 

“3.6. Національний банк у разі розгляду питання щодо застосування 

заходу впливу до банку/філії іноземного банку або іншої особи, яка стала 

об’єктом перевірки Національного банку, запрошує на засідання Правління 

Національного банку або Комітету з питань нагляду для надання 

пояснень/заперечень стосовно допущених порушень уповноважену 

(уповноважених) особу (осіб) банку/філії іноземного банку або іншу особу 

(уповноваженого представника юридичної особи), яка стала об’єктом перевірки 

Національного банку та щодо якого (якої) має бути прийнято таке рішення. 

Запрошення надсилається електронною поштою (або на паперових 

носіях) до банку/філії іноземного банку або іншої особи, яка стала об’єктом 

перевірки Національного банку, не пізніше ніж за два робочих дні до дня 

проведення засідання Правління Національного банку або Комітету з питань 

нагляду. 

Нез’явлення запрошеної особи на засідання Правління Національного 

банку або Комітету з питань нагляду не є підставою для перенесення розгляду 

питання щодо застосування заходу впливу до банку/філії іноземного банку або 

іншої особи, яка стала об’єктом перевірки Національного банку, та не є 

перешкодою для прийняття такого рішення.”. 

У зв’язку з цим пункти 3.6–3.9 уважати відповідно пунктами 3.7–3.10; 

 

2) підпункт 5 пункту 12.2 глави 12 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“5) конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації, 

виявлення фактів про будь-який вид стосунків, який суперечить інтересам 

банку, відсутність згоди та/або наявність суперечностей між органами 

управління, акціонерами банку та/або власниками істотної участі в банку, що 

негативно впливають на ефективне управління банком та/або діяльність банку, 

які можуть загрожувати інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;”. 
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2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

 

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

опублікування. 

 

 

Голова 

 

            Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


