
 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 
 

 

 

 

 

Про затвердження Змін до Положення про підтримку 

ліквідності Національним банком України Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до статей 6, 15, 42, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 25 Закону України  “Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб”, з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про підтримку ліквідності 

Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), що додаються. 
 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного 

опублікування довести зміст цієї постанови до відома Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб для використання в роботі. 
 

3.  Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. 
 

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

опублікування. 

 

 

В. о. Голови Я. В. Смолій 
 

Інд. 40 
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Зміни до Положення про підтримку ліквідності  

Національним банком України  

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
 

1. У главі 1: 

 

1) у пункті 1.1 слова та цифри “визначені пунктами 1, 4, 6” замінити 

словами та цифрами “визначені пунктами 1, 4”; 

 

2) пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Національний банк має право приймати рішення про продовження 

строку користування кредитом. Загальний строк користування кредитом з 

урахуванням усіх продовжень строку користування ним не може перевищувати  

п’яти років”; 

 

3) у пункті 1.6: 

у першому реченні абзацу другого слова “через два дні після строку 

погашення кредиту, за умови, що вони” замінити словами “строк погашення 

кредиту або його відповідної частини, за умови, що державні облігації 

України”; 

абзац третій після слів “числі від” доповнити словами “сплати 

регулярного та”; 

 

4) абзац перший пункту 1.7 доповнити новим реченням такого змісту: “У 

разі продовження строку користування кредитом процентна ставка за ним 

установлюється на рівні діючої процентної ставки за кредитним договором, але 

не менше облікової ставки Національного банку на дату прийняття рішення про 

продовження строку користування кредитом”; 

 

5) абзац перший пункту 1.9 після слова “кредиту” доповнити словами 

“зміну умов кредитного договору”; 

 

6) пункт 1.10 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим 

такого змісту: 

“Фонд зобов’язаний достроково (повністю або частково) повернути 

кредит, якщо залишки коштів Фонду з урахуванням вимог Закону України “Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб” на підставі щомісячного 
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розрахунку будуть перевищувати суму прогнозних витрат Фонду, розрахованих 

за формулою, зазначеною в додатку до цього Положення, з округленням до 

сотень мільйонів у меншу сторону”. 

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім. 

 

2. У главі 2: 

 

1) назву доповнити словами “та зміни умов кредитного договору”; 

 

2) абзац перший підпункту “е” пункту 2.1 після слова “із” доповнити 

словами “щоквартальною або”; 

 

3) доповнити главу двома новими пунктами такого змісту: 

“2.10. Фонд має право в разі обґрунтованої потреби звернутися до 

Національного банку з клопотанням про зміну умов кредитного договору. 

 

2.11. Клопотання про продовження строку користування кредитом, 

засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, має 

бути подане Фондом не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання строку 

виконання чергових зобов’язань за кредитом і має містити обґрунтування щодо 

необхідності продовження строку користування кредитом.  

Разом з клопотанням Фонд має подати до Національного банку такі 

документи: 

 

1) копію рішення виконавчої дирекції Фонду про необхідність 

продовження строку користування кредитом, засвідчену в установленому 

законодавством порядку; 

 

2) прогнозні графіки із щоквартальною або щомісячною розбивкою на 

строк не менше ніж на наступні 12 місяців (або на строк користування 

кредитом, якщо він закінчиться раніше ніж через 12 місяців з дати клопотання): 

надходжень, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору 

до Фонду; 

витрат Фонду, у тому числі зобов’язань, пов’язаних із виплатами, 

передбаченими пунктом 1.1 цього Положення; 

 

3) документи, визначені в підпунктах “в” – “д”, “є”, “ж” пункту 2.1 глави 

2 Положення (крім випадків, коли заставлене майно залишається незмінним)”. 
 

3. Підпункт “е” пункту 3.1 глави 3 виключити. 
 

4. Главу 4 після пункту 4.2 доповнити новим пунктом 4.3 такого змісту: 

“4.3. Національний банк, якщо строк погашення державних облігацій 

України, наданих Фондом під заставу кредиту, припадає на день повернення 
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кредиту, має право здійснювати в день погашення таких облігацій договірне 

списання коштів з поточних рахунків Фонду на погашення заборгованості за 

кредитом”. 

У зв’язку з цим пункти 4.3 – 4.5 уважати відповідно пунктами 4.4 – 4.6. 
 

5. Положення доповнити додатком такого змісту: 

“Додаток   

до Положення про підтримку 

ліквідності Національним банком 

України Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб 

(пункт 1.10 глави 1) 
 

Формула для визначення обов’язкової суми дострокового повернення кредиту 
 

СП= ЗК + ЦП + Сцп – КВ – ВВ – КР – ВЕ, 
 

де СП – сума дострокового повернення кредиту; 

ЗК – залишок коштів Фонду на рахунку в Національному банку на звітну 

дату; 

ЦП – справедлива вартість державних облігацій України в портфелі 

Фонду, не обтяжених заставою на звітну дату; 

Сцп – сума погашення державних облігацій України, які є предметом 

застави за кредитом Національного банку, протягом 92 днів від звітної дати; 

КВ – прогнозні кошторисні витрати Фонду протягом 92 днів від звітної 

дати; 

ВВ – прогнозні витрати Фонду на виплату вкладникам 

неплатоспроможних банків із розрахунку 100% витрат за банками, що віднесені 

до категорії неплатоспроможних менше ніж за рік до звітної дати, та 50% 

витрат за іншими банками; 

КР – прогнозні витрати Фонду на погашення кредитів Національного 

банку та сплату процентів за ними протягом 92 днів від звітної дати; 

ВЕ – прогнозні витрати Фонду на сплату процентів за векселями Фонду 

протягом 92 днів від звітної дати”. 
 

Директор Департаменту  

відкритих ринків                                             С. В. Пономаренко 
 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови   

Національного банку України 

_______________ О. Є. Чурій    
      (підпис) 

______________ 2017 року 
        (дата) 




