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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
22 жовтня 2021 року

м. Київ

№ № 111

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України “Про Національний
банк України”, статей 35, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську
діяльність”, з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України
Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до 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), що додаються.
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 01 грудня 2021 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 22
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 жовтня 2021 року № 111

Зміни до Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні
1. В абзаці третьому пункту 1.2 глави 1 розділу IV цифри “22, 23” замінити
цифрами “28, 29”.
2. Главу 1 розділу VI після пункту 20 доповнити шістьма новими пунктами
21−26 такого змісту:
“21. Банк, який є учасником банківської групи, має право виключати з
розрахунку нормативів кредитного ризику 50% від суми всіх вимог банку до
учасника кредитно-інвестиційної підгрупи цієї банківської групи (далі – учасник
КІП) та всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо учасника КІП, за
одночасного дотримання таких умов:
1) учасник КІП підлягає нагляду на індивідуальній основі з боку
Національного банку;
2) показники звітності учасника КІП підлягають включенню до
консолідованої звітності банківської групи з використанням методу повної
консолідації відповідно до Положення про порядок регулювання діяльності
банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 липня 2012 року за № 1178/21490 (зі змінами);
3) управління кредитним ризиком в учаснику КІП здійснюється відповідно
до 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), і внутрішньогрупових
документів, а саме:
розроблено та впроваджено кредитну політику, політику управління
кредитним ризиком, порядок та процедури управління кредитним ризиком;
установлено ліміти кредитного ризику та ризику концентрації в межах
лімітів, визначених відповідальною особою банківської групи;
розроблено та впроваджено процес ухвалення кредитних рішень;
здійснюється моніторинг портфеля кредитів, уключаючи розрахунок
величини кредитного ризику відповідно до вимог Положення № 351, раннє
виявлення в боржників ознак потенційної проблемності, заходи щодо
запобігання збільшенню кредитного ризику;
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здійснюється контроль за оцінкою майна, яке є заставою за наданими
кредитами;
здійснюється стрес-тестування кредитного ризику;
надаються інформація та звітність про кредитний ризик, у тому числі про
ризик концентрації відповідальній особі банківської групи;
4) оцінка кредитного ризику здійснюється учасником КІП згідно з
внутрішнім положенням, розробленим відповідно до Положення № 351, яке
погоджено відповідальною особою банківської групи;
5) система внутрішнього контролю в банківській групі забезпечує
належний контроль відповідальною особою банківської групи за дотриманням
учасником КІП умов, зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 21 глави 1 розділу VI
цієї Інструкції;
6) відповідальна особа банківської групи надає Національному банку
інформацію про активні операції учасника КІП за формою та у строки, визначені
Національним банком.
22. Банк визначає суму, що може бути виключена з розрахунку нормативів
кредитного ризику згідно з пунктом 21 глави 1 розділу VI цієї Інструкції, у такій
послідовності:
1) визначається обсяг усіх вимог банку до учасника КІП;
2) визначається обсяг усіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо
учасника КІП, зважених на відповідний коефіцієнт кредитної конверсії (CCF),
визначених у Положенні № 351;
3) визначається сума вимог та фінансових зобов’язань, зазначених у
підпунктах 1, 2 пункту 22 глави 1 розділу VI цієї Інструкції;
4) сума вимог та фінансових зобов’язань, зазначена в підпункті 3 пункту
22 глави 1 розділу VI цієї Інструкції, зменшується на суму забезпечення (але не
більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку
нормативу), визначеного в пункті 5 глави 4 розділу VI цієї Інструкції;
5) визначається сума, що може бути виключена з розрахунку нормативів
кредитного ризику, як 50% від суми, зазначеної в підпункті 4 пункту 22 глави 1
розділу VI цієї Інструкції.
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23. Банк, який має намір застосовувати норми пункту 21 глави 1 розділу VI
цієї Інструкції, зобов’язаний надіслати Національному банку письмове
повідомлення, яке має включати інформацію про:
1) дату початку застосування норми;
2) найменування учасника КІП;
3) дотримання умов, визначених у пункті 21 глави 1 розділу VI цієї
Інструкції.
24. Банк зобов’язаний на запит Національного банку надати інформацію
щодо здійснення активних операцій учасником КІП, операції з яким
виключаються з розрахунку нормативів кредитного ризику згідно з пунктом 21
глави 1 розділу VI цієї Інструкції, у встановлений Національним банком строк.
25. Банк зобов’язаний у день виключення з розрахунку нормативів
кредитного ризику операцій з учасником КІП відповідно до пункту 21 глави 1
розділу VI цієї Інструкції відобразити інформацію про суму виключених
операцій у відповідному файлі, який використовується для розрахунку
нормативів кредитного ризику.
26. Банк зобов’язаний включати до розрахунку нормативів кредитного
ризику 100% суми всіх вимог банку до учасника КІП та всіх фінансових
зобов’язань, наданих банком щодо учасника КІП, якщо за результатами
здійснення банківського нагляду та/або контролю відповідальною особою
банківської групи виявлені факти недотримання умов, визначених у пункті 21
глави 1 розділу VI цієї Інструкції, з наступного робочого дня після виявлення
таких фактів відповідальною особою банківської групи або отримання
повідомлення Національного банку.
Повідомлення Національного банку за підписом уповноваженої посадової
особи Національного банку з обґрунтованими зауваженнями надсилається банку
засобами поштового зв’язку або системи електронної пошти Національного
банку.”.
У зв’язку з цим пункти 21–23 уважати відповідно пунктами 27–29.

