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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

22 грудня 2018 року м. Київ №     146 
 
 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України  

 

 

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

України”, статей 44 та 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями, у тому числі 

шляхом використання інформації з Кредитного реєстру Національного банку 

України, Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 

червня 2016 року № 351 “Про затвердження Положення про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями” (зі змінами) такі зміни: 
 

1) підпункти 1 та 2 пункту 5 виключити; 
 

2) постанову після пункту 5¹ доповнити новим пунктом 5² такого змісту: 

“5². Банкам України під час застосування Положення про визначення 

розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2020 року: 

 

1) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитом під 

інвестиційний проект самостійно обирати порядок визначення значення 

коефіцієнта ймовірності дефолту боржника – юридичної особи з передбачених 

розділами IV та IV1 Положення про визначення розміру кредитного ризику; 

 

2) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм 

підпункту 3 пункту 107 розділу X Положення про визначення розміру 

кредитного ризику.”. 

 

2. Абзац перший пункту 129 розділу ХІ Положення про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), викласти в такій редакції:  



2 
 

“129. Банк об’єднує в групи кредити, надані боржникам – юридичним 

особам, за якими загальна сума боргу кожного з боржників не перевищує 

5 000 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату 

оцінки кредитного ризику (далі – група кредитів юридичних осіб), які є 

одночасно однорідними за:”. 

 

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова                                                                                           Яків СМОЛІЙ        

 

 

Інд. 22 

 


