
Офіційно опубліковано 30.12.2014 

 
Правління Національного банку України  

 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

 
від 25 грудня 2014 року       № 862 

 
м. Київ 

 
 
 
 
 
 
 

Про         внесення         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 66, 67 Закону України “Про банки і 
банківську діяльність”, з метою підвищення ефективності та забезпечення 
стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України 
постановляє: 

 
1. Унести 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), такі зміни: 

 
1) у розділі І: 
абзаци сьомий та восьмий виключити. 
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять шостий уважати відповідно 

абзацами сьомим – двадцять четвертим; 
в абзаці дев’ятнадцятому літери та цифри “Н3, Н3-1” виключити; 
 
2) глави 2 та 3 розділу ІV виключити; 
 
3) доповнити пункт 2.2 глави 2 розділу V новим абзацом такого змісту: 
“необтяжені депозитні сертифікати Національного банку”; 
 
4) абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VIII виключити; 
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5) у розділі ІХ: 
в абзаці другому підпункту “б” пункту 1.2 глави 1 слова, літери та цифри 

“нормативи співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), 
співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1)” виключити; 

абзаци третій та четвертий пункту 2.1 глави 2 виключити; 
у пункті 3.3 глави 3: 
абзац третій доповнити словами, літерами та цифрами: 
“для нормативів Н11, Н12”; 
підпункт “а”, абзац перший підпункту “б” виключити. 
 
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення 

банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї 
постанови до відома банків України та територіальних управлінь 
Національного банку 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 першого 

заступника Голови Національного банку України Писарука О. В. 
 
 

Голова        В. О. Гонтарева  
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