
 
 

Правління Національного банку України 

 
П О С Т А Н О В А 

 

29 грудня  2015 року                 м. Київ                                        № 986 

 

 
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Національного банку України 

 

 

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

банк України”, статей 66, 67, 73 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 постанови Правління Національного банку України від 

24 лютого 2015 року № 129 “Про деякі питання діяльності банків” (зі змінами) 

такі зміни: 

 

1) пункт 3 викласти в такій редакції: 

“3. Дозволити банкам, що виконують погоджений Національним банком 

України план заходів щодо усунення порушень, зазначених у пункті 2 цієї 

постанови, здійснювати: 

розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (Н6) без 

урахування факту реструктуризації кредитів, здійсненої до 01 січня 2017 року; 

активні операції з кредитування підприємств реального сектору 

економіки в обсягах, що не перевищують нормативне значення нормативу 

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), 

розрахованого до розміру регулятивного капіталу банку на кінцеву дату 

виконання програми капіталізації, передбаченої цим планом заходів”; 

 

2) пункт 7 доповнити словами “та щомісячної інформації про здійснені 

банком активні операції, визначені в абзаці третьому пункту 3 цієї 

постанови”. 

 

2. Затвердити Зміни 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), що додаються. 
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3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі. 
 

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

опублікування. 
 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Писарука О. В. 

 

 

 

Голова         В. О. Гонтарева  
 

 

Інд. 22  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

29 грудня 2015 року № 986 

 

 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання  

діяльності банків в Україні 
 

 

1. У пункті 1.2 глави 1 розділу ІV: 
 

1) в абзаці третьому слова “та виключається величина непокритого 

кредитного ризику” виключити; 
 

2) в абзаці п’ятому слова “(але не більше ніж основна сума боргу за 

окремою кредитною операцією)” замінити словами “(але не більше ніж сума за 

окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)”; 
 

3) абзац шостий доповнити словами “та виключається величина 

непокритого кредитного ризику”. 
 

2. В абзаці першому пункту 1.3 глави 1 розділу V слова “(але не більше ніж 

основна сума боргу за окремою кредитною операцією)” замінити словами “(але 

не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку 

нормативів ліквідності)”. 
 

3. У розділі VІ: 
 

1) у пункті 1.13 глави 1 слова “(але не більше ніж основна сума боргу за 

окремою кредитною операцією)” замінити словами “(але не більше ніж сума за 

окремою операцією, яка включається до розрахунку нормативів кредитного 

ризику)”; 
 

2) в абзаці першому пункту 2.5 глави 2 слова “(але не більше ніж основна 

сума боргу за окремою операцією)” замінити словами “(але не більше ніж сума 

за окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)”; 
 

3) в абзаці першому пункту 5 глави 4 слова “(але не більше ніж основна 

сума боргу за окремою операцією)” замінити словами “(але не більше ніж сума 

за окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)”. 

 

 

 

Директор Департаменту методології                                    Н. В. Іваненко 




