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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

24 липня 2020 року м. Київ № 105 
 

 

Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 26 березня 2020 року № 39 

 

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

України”, статей 44, 49, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, 

у зв’язку з продовженням дії карантину та запровадженням обмежувальних 

заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

установлених постановою 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), з 

метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, 

фінансову стабільність та економіку України Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. У пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 

26 березня 2020 року № 39 “Про особливості застосування вимог Положення    

про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів”:  

 

1) абзаци третій та четвертий  підпункту 4 викласти в такій редакції: 

“реструктуризація боргу боржників/контрагентів здійснена банком у 

період з 12 березня до 30 вересня 2020 року та/або 

реструктуризація боргу боржників/контрагентів (крім боржників – 

фізичних осіб за кредитами, застави за якими немає або предметом застави є 

майно інше, ніж предмет іпотеки та/або придбані транспортні засоби, що 

відповідають критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення) 

здійснена банком у період з 01 жовтня до 30 листопада 2020 року;”; 

 

2) пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 

“5) під час застосування  підпункту 2 пункту 132 розділу ХІ Положення 

включати кредит, до договору про надання якого унесені зміни, пов’язані з 

реструктуризацією боргу, що відповідає умовам, визначеним у підпункті 4 

пункту 1 цієї постанови, які передбачають, що періодичність та/або обсяг      

сплати боргу боржником є рідшими, ніж щомісяця або щокварталу, та/або в 



2 

 

обсязі меншому, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з 

нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку; 

 

6) до 04 січня 2022 року під час визначення класу боржника – бюджетної 

установи не застосовувати інформацію щодо фактичного виконання дохідної 

частини бюджету  від планового впродовж 2020 року.”. 

 

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. 

 

 

 

 

Голова        Кирило  ШЕВЧЕНКО  

 

 

 

Інд. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


