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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
22 червня 2017 року

м. Київ

№ 57

Про затвердження Змін до Положення про порядок
ідентифікації та визнання 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 здійснення нагляду на
консолідованій основі Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ідентифікації та визнання
банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 квітня 2012 року за № 708/21021 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного
опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови
Національного банку України Рожкову К. В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
В. о. Голови
Інд. 22

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 червня 2017 року № 57

Зміни до Положення про порядок ідентифікації та
визнання банківських груп
1. У розділі І:
1) пункт 5 доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
“Структура власності банківської групи має відповідати вимогам щодо
прозорості, визначеним цим Положенням.
Структура власності банківської групи є прозорою, якщо:
1) визначені всі учасники банківської групи;
2) у структурі власності немає трастових конструкцій, номінальних
(довірчих) власників, які використовуються для приховування зв’язків
(контролера);
3) визначено характер взаємовідносин між особами та види діяльності
учасників групи”;
2) абзац четвертий пункту 8 виключити;
3) після пункту 8 доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:
“9. Документи, які складені іноземною мовою, для подання Національному
банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису
перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову
документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту
українською мовою.
У разі неможливості дотримання вимог щодо оформлення документів,
виданих в іноземній державі, з незалежних від особи причин, заявник подає до
Національного банку зазначені документи мовою оригіналу з дотриманням
строків, визначених цим Положенням, а також обґрунтовані пояснення.
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Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній
державі, оформлені без дотримання вимог щодо оформлення, визначених
пунктами 8, 9 розділу I цього Положення, якщо визнає пояснення заявника
поважними та не матиме сумнівів щодо достовірності документів та викладеної
в них інформації”.
У зв’язку з цим пункти 9 – 17 уважати відповідно пунктами 10 – 18;
4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“19. Національний банк має право вимагати від банку, відповідальної
особи, контролера банківської групи надання інформації та документів, що
підтверджують (спростовують) існування банківської групи, склад учасників
банківської групи, характер взаємовідносин між особами, види діяльності
учасників банківської групи.
Банк, відповідальна особа, контролер банківської групи зобов’язані
надати на вимогу Національного банку відповідну інформацію та документи у
строки, визначені в запиті”.
2. У розділі II:
1) у главі 2:
пункт 2.1 викласти в такій редакції:
“2.1. Контролер банківської групи ідентифікує банківську групу
відповідно до вимог статті 2 Закону про банки та з урахуванням ознак,
установлених у главі 4 розділу ІІ цього Положення.
Датою створення банківської групи є дата, після якої група юридичних
осіб відповідає терміну “банківська група”, визначеному в статті 2 Закону про
банки, зокрема дата набуття контролю або дата внесення запису про юридичну
особу до відповідного державного реєстру, або дата, станом на яку діяльність з
надання фінансових послуг визначено як переважний вид діяльності.
Контролер банківської групи, здійснивши ідентифікацію банківської
групи, протягом 20 календарних днів із дати створення банківської групи
зобов’язаний забезпечити подання учасниками банківської групи до
відповідальної особи, визначеної відповідно до статті 9 Закону про банки та
пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення, інформації, документів і
фінансової звітності, необхідних для подання відповідальною особою до
Національного банку відомостей про банківську групу згідно з вимогами,
визначеними главою 2 розділу II цього Положення”;
в абзаці першому пункту 2.2 слова “набуття ним контролю над
банківською групою” замінити словами “створення банківської групи”;
пункт 2.5 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
“Національний банк має право продовжити строк подання пакета
документів або строк розгляду пакета документів за обґрунтованим
клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк
розгляду, але не більше ніж на 30 календарних днів. Рішення щодо
продовження строку приймає уповноважена особа Національного банку.
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Відповідальна особа має право відкликати поданий пакет документів для
його оновлення з наступним поданням його до Національного банку в
установлений Національним банком строк”;
2) у главі 3:
пункт 3.1 доповнити словами та цифрами “з урахуванням ознак та умов,
установлених у главі 4 розділу ІІ цього Положення”;
пункт 3.3 викласти в такій редакції:
“3.3. Національний банк здійснює визнання банківської групи на підставі
наявної інформації, якщо контролер банківської групи не забезпечив подання
відповідальною особою/уповноваженою особою або якщо відповідальна
особа/уповноважена особа не подала в належному вигляді у визначений
Національним банком строк:
1) відомості про банківську групу;
2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення існування
банківської групи”;
3) розділ доповнити новою главою такого змісту:
“Глава 4. Ознаки, які можуть свідчити про наявність контролю
1. Ознаками, які можуть свідчити про наявність контролю між особами
або про наявність в осіб спільного контролера, зокрема є:
1) особа самостійно або спільно з іншими особами володіє найбільшою
часткою статутного капіталу та/або права голосу в юридичній особі;
2) основним джерелом фінансування діяльності юридичної особи є кошти
іншої особи;
3) юридичні особи здійснюють свою господарську діяльність переважно з
одними і тими самими особами, що мають спільного контролера;
4) члени виконавчого органу або ради (спостережної ради) або керівник
юридичної особи є пов’язаними особами з іншою особою;
5) більшість членів виконавчого органу або ради (спостережної ради) або
керівник юридичної особи, які мають можливість керувати основними видами
економічної діяльності, або їх асоційовані особи є працівниками або колишніми
працівниками іншої особи;
6) юридичні особи мають
спільну або дуже близькі
адреси
місцезнаходження та/або спільну адресу мережі Інтернет (найменування вебсайта/доменне ім’я/посилання на веб-сайт) (далі – електронна адреса) або
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електронну адресу, що є складовою електронної адреси, або
включає
повне/часткове найменування електронної адреси іншої юридичної особи
та/або спільну бренд-платформу (схоже комерційне найменування та/або знак
для товарів і послуг та/або будь-які інші позначення, за яким товари та послуги
особи відрізняються від товарів та послуг інших юридичних осіб (наприклад
слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), що дає змогу
вирізнити юридичну особу з-поміж інших та зіставляти діяльність цієї особи з
діяльністю іншої юридичної особи);
7) юридичні особи мають у спільному використанні банківські
інформаційно-телекомунікаційні системи та/або розроблені однією з них, разом
адмініструють чи управляють ними;
8) юридична особа є компанією, спеціально створеною для виконання
конкретних завдань іншої юридичної особи;
9) юридична особа залежить від іншої особи в питаннях надання важливих
послуг, технології, матеріалів та/або на умовах, що не є поточними ринковими
умовами;
10) основна діяльність юридичної особи здійснюється за участю іншої
особи або від її імені;
11) ціни, за якими відбувся продаж активів та/або надання послуг
юридичною особою іншій юридичній особі суттєво відрізняються від ринкових;
12) ціни, за якими відбувся викуп активів та/або отримання послуг
юридичною особою від іншої юридичної особи суттєво відрізняються від
ринкових;
13) послуги зі страхування предметів застави або надання гарантій, порук
за зобов’язаннями значної кількості клієнтів однієї юридичної особи надані
іншою особою;
14) одна особа гарантує виконання переважної частини зобов’язань іншої
особи.
2. Ознаки, визначені в пункті 1 глави 4 розділу II цього Положення,
застосовуються принаймні за однієї із умов:
1) інформація про структуру власності юридичної особи не дає змоги
встановити контролера особи, у тому числі, якщо структура є непрозорою або
невиправдано складною;
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2) наявність систематизованих та/або документованих, та/або публічно
оголошених, та/або іншим чином поширених відомостей про наявність
контролю над юридичною особою;
3) немає підтвердженої інформації про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, уключаючи інформацію про його ділову репутацію, види
його господарської діяльності”.
3. У розділі III:
1) пункти 1.1 – 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
“1.1. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи
на підставі:
1) відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами глави 2
розділу II цього Положення;
2) інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним
банком банківської групи згідно з вимогами глави 3 розділу II цього
Положення.
1.2. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи
протягом трьох місяців із дня отримання повного пакета документів,
визначених главою 2 розділу II цього Положення.
1.3. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи
на підставі інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним
банком банківської групи, якщо відповідальна особа/уповноважена особа в
строк, установлений Національним банком, не подала або подала в
неналежному вигляді:
1) відомості про банківську групу;
2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення існування
банківської групи.
Національний банк приймає таке рішення протягом одного місяця після
закінчення строку, установленого для подання документів.
1.4. Національний банк протягом п’яти робочих днів із дати прийняття ним
рішення про визнання банківської групи надсилає повідомлення про визнання
банківської групи відповідальній особі.
Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської групи
стосовно визнання банківської групи Національним банком”;
2) у главі 2:
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в абзаці третьому пункту 2.2 слова “страхові компанії” замінити словами
“дві і більше страхових компаній”;
пункт 2.4 викласти в такій редакції:
“2.4. Відповідальна особа визначає в межах банківської групи підгрупи та
склад їх учасників відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Відповідальна особа подає до Національного банку інформацію про склад
учасників підгруп банківської групи під час подання відомостей про створення
банківської групи та про зміни структури власності банківської групи.
Інформація подається за такою формою:
1) національна банківська група – таблиці 1 – 3 пункту 1.4 додатка 9 до
цього Положення,
2) іноземна банківська група – таблиці 1 – 3 пункту 3.1 додатка 10 до цього
Положення”.
4. У розділі IV:
1) главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
“1.4. Якщо внаслідок зміни структури власності банківської групи
погоджена Національним банком відповідальна особа не є більше учасником
банківської групи, то до дня погодження Національним банком відповідальної
особи відповідальною особою є банк – учасник банківської групи з найбільшим
значенням активів за останній звітний період (квартал)”;
2) абзац третій пункту 2.1 глави 2 виключити.
5. У розділі V:
1) абзац другий пункту 1 глави 2 доповнити словами та цифрами “з
урахуванням ознак та умов, установлених у главі 4 розділу II цього
Положення”;
2) у главі 3:
у назві глави, абзаці першому пункту 1 та пункті 2 слова “Погодження”,
“погодження” замінити відповідно словами “Визнання”, “визнання”;
пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Національний банк приймає рішення про визнання змін структури
власності банківської групи на підставі інформації, отриманої під час
здійснення банківського нагляду, якщо відповідальна особа в строк,
установлений Національним банком, не подала або подала в неналежному
вигляді:
1) відомості про зміну структури власності банківської групи;
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2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення такої зміни.
Національний банк приймає таке рішення протягом одного місяця після
закінчення строку, установленого для подання документів”;
у пункті 4:
слово “погодження” замінити словом “визнання”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської
групи стосовно визнання Національним банком зміни структури власності
банківської групи”;
у пункті 5:
слова “в погодженні” замінити словами “у визнанні”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“У разі прийняття Національним банком рішення про відмову у визнанні
зміни структури власності банківської групи, структура власності банківської
групи є такою, що не зазнала змін”;
у пункті 6:
слова “в погодженні” замінити словами “у визнанні”;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської
групи стосовно відмови у визнанні Національним банком зміни структури
власності банківської групи”.
6. У розділі VI:
1) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
“8. Національний банк приймає рішення про відмову в припиненні
визнання банківської групи в разі подання відповідальною особою документів,
за результатом аналізу яких неможливо підтвердити припинення існування
такої банківської групи”.
У зв’язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 9, 10;
2) у пункті 9 слово “припинення” замінити словами “припинення/відмову в
припиненні”;
3) у пункті 10 слова “припинення”, “особи” замінити відповідно словами
“припинення/відмову в припиненні”, “особи/відповідальну особу”;
4) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:
“11. Якщо банківська група припинила своє існування під час розгляду
Національним банком документів про її створення, то відповідальна особа
подає документи, визначені пунктом 6 розділу VI цього Положення.
Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні банківської
групи у зв’язку з припиненням її існування.
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12. Припинення визнання банківської групи не перешкоджає ідентифікації
такої банківської групи надалі, якщо для цього виникають підстави”.
7. У додатку 8 до Положення слова “(дата набуття контролю)” виключити.
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