
 

 
 

Правління Національного банку України 

 

П О С Т А Н О В А 

 

 23 травня 2016 року    м. Київ     № 330 

 

 

 

Про внесення  змін 

до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп 

 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України “Про Національний 

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

діяльність”, з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної 

діяльності банківських груп Правління Національного банку України 

постановляє: 

 

1. Унести 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), такі зміни: 

 

1) у пункті 1.3 глави 1 розділу III слова та цифри “19.03.2003 № 124, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 (далі – 

Правила № 124)” замінити словами та цифрами “01 березня 2016 року № 129 

(далі – Правила № 129)”; 

 

2) у розділі IV: 

пункт 2.7 глави 2 виключити; 

пункт 4.5 глави 4, пункт 5.5 глави 5, пункт 6.5 глави 6 доповнити новим 

реченням такого змісту: “Під час включення вимог та фінансових зобов’язань 

банків – учасників банківських груп ураховуються вимоги пунктів 5, 6 глави 4 

розділу VI Інструкції № 368”; 

 

3) у розділі VI: 

у пункті 1.3 глави 1 цифри “124” замінити цифрами “129”; 

пункт 2.3 глави 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим 

такого змісту: 

“Проміжна, річна консолідована звітність банківської групи та 

субконсолідована звітність банківської підгрупи складаються відповідальною 
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особою банківської групи з дати створення банківської групи/підгрупи 

банківської групи до дати припинення її існування”. 

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім; 

главу після пункту 2.8 доповнити новим пунктом 2.9 такого змісту: 

“2.9. Відповідальна особа банківської групи складає проміжну 

консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану 

звітність підгруп банківської групи за I – III квартали звітного року, що 

включають: 

Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан 

(Консолідований баланс); 

Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід (Консолідований звіт про фінансові результати). 

До складу проміжної консолідованої звітності банківської групи та 

проміжної субконсолідованої звітності підгруп банківської групи можуть 

включатися також:  

Консолідований проміжний скорочений звіт про зміни у власному 

капіталі (Консолідований звіт про власний капітал); 

Консолідований проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів; 

пояснювальні примітки до консолідованої проміжної скороченої 

звітності”. 

У зв’язку з цим пункти 2.9, 2.10 уважати відповідно пунктами 2.10, 2.11; 

 

4) у рядках 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1 колонки 2 додатка слово 

“позабалансових” замінити словом “фінансових”. 

 

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови 

до відома банків України для використання в роботі. 

 

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

опублікування. 

  

 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника 

Голови Національного банку України Рожкову К. В. 

 

 

 

 

Голова         В. О. Гонтарева 

 

 

 

Інд. 22 

 

 




