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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 

 

 

23 липня 2020 року м. Київ № 104 

 

 

Про внесення змін до  

постанови Правління Національного банку України 

 від 04 червня 2020 року № 73  

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 9, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, у зв’язку з установленням 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) карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою 

мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, 

фінансову стабільність та економіку України Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

04 червня 2020 року № 73 “Про деякі питання діяльності банків та банківських 

груп” такі зміни: 

 

1) постанову після пункту 3 доповнити новим пунктом 31 такого змісту: 

“31. Банк/відповідальна особа банківської групи, який/яка на підставі 

судження визначив/визначила ймовірність виникнення порушень, зазначених у 

пунктах 1, 2 цієї постанови, має право подати до Національного банку України 

до дня виникнення порушення План заходів/Програму капіталізації, який/яка 

має відповідати вимогам, визначеним у пункті 3 цієї постанови. 

Разом із Планом заходів/Програмою капіталізації подається обґрунтоване 

судження про причини та розмір очікуваного порушення.”; 

 

2) постанову після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту: 
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“41. Банк/відповідальна особа банківської групи, що подав/подала План 

заходів/Програму капіталізації згідно з пунктом 31 цієї постанови, не подає 

його/її відповідно до пункту 3 цієї постанови, якщо: 

План заходів/Програма капіталізації є прийнятним/прийнятною; 

не змінилися причини порушення; 

розмір фактичного порушення не перевищує розмір очікуваного 

порушення.  

Банк/відповідальна особа банківської групи подає План заходів/Програму 

капіталізації згідно з пунктом 3 цієї постанови, якщо не виконується одна з 

умов, визначених у пункті 41 цієї постанови.”; 

 

3) підпункт 2 пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту: “Для 

банку/відповідальної особи банківської групи, що подав/подала прийнятний 

План заходів/Програму капіталізації згідно з пунктом 31 цієї постанови, першим 

звітним періодом є місяць, у якому виникло порушення.”. 

 

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія 

Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови.  

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.  

 

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

опублікування. 

 

 

 

В. о. Голови       Катерина РОЖКОВА 

 

Інд. 22 

 

 


