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Що вже зроблено

 Ухвалено усі необхідні нормативно-правові акти

 Банкам направлені для підписання додаткові угоди до Генеральних

кредитних договорів з НБУ

Надання банкам довгострокових кредитів 

рефінансування: основне

Наступні кроки

1. Розгляд на засіданні Комітету монетарної політики та затвердження

Правлінням Національного банку України обсягів, строків та параметрів

надання таких кредитів (орієнтовний термін – квітень 2020)

2. Доопрацювання програмного забезпечення (квітень 2020)

3. Укладення з банками додаткових угод до Генеральних кредитних договорів

(квітень 2020)

Сприяння банкам в підтримці важливих для економіки України проектів в 

період посилення ризиків, пов’язаних із поширенням короновірусу



Довгострокові кредити рефінансування: практичні

питання

Нормативна база

 Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів 

регулювання ліквідності банківської системи, затверджене постановою Правління НБУ від 

17.09.2015 № 615

 Технічний порядок проведення Національним банком України операцій за стандартними 

інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затверджений постановою 

Правління НБУ від 12.2015 № 783

Механізм 

надання

 проведення тендерів з підтримання ліквідності банків строком від одного до п’яти років

 вимагає внесення змін в генеральні кредитні договори

Процентна 

ставка

 встановлюється на рівні не нижче ніж облікова ставка НБУ плюс стала величина у 

процентних пунктах, яка діє на день видачі кредиту. Стала величина є незмінною протягом 

всього строку користування кредитом

 підлягає коригуванню в разі зміни облікової ставки НБУ

Періодичність

 пул активів (майна), що надаються банком для забезпечення виконання зобов'язань за 

генеральним кредитним договором. Може складатись з ДОУ, депозитних сертифікатів НБУ, 

облігацій міжнародних фінансових організацій, іноземної валюти  
Застава

 визначається Правлінням НБУ після розгляду Комітетом з монетарної політики НБУ

Зміна 

процентної 

ставки ставка

 НБУ не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової 

ставки надсилає банку повідомлення про зміну процентної ставки 

 банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни 

процентної ставки  надсилає НБУ повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки

 НБУ ініціює дострокове виконання банком зобов’язань за кредитом у разі 

неотримання/несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни 

процентної ставки або відмови банку від зміни процентної ставки 

 НБУ з третього робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки НБУ 

нараховує проценти за новою процентною ставкою 


