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Правління Національного банку України 
 

П О С Т А Н О В А 
 

від  09  жовтня 2014 р.                                    № 655 

м. Київ 
 

Про заходи щодо зміни умов користування кредитами рефінансування та 

операціями репо 
 

З метою підтримки стабільності банківської системи, що є необхідною 

умовою для виконання Національним банком України своєї основної 

конституційної функції щодо забезпечення стабільності грошової одиниці 

України, зважаючи на значні внутрішні та зовнішні ризики, для сприяння 

забезпечення вчасного виконання зобов’язань банків України перед 

вкладниками, створення стимулів для повернення коштів у банківську систему, 

керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 13, 15, 42, 55 Закону 

України “Про Національний банк України”, пунктом 4 рішення Ради 

Національного банку України від 11 вересня 2014 року № 27 “Про стан 

виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив 

на соціально-економічний розвиток України”, Правління Національного банку 

України постановляє: 

 

1. У разі звернення банку щодо неможливості  належного виконання ним 

зобов’язань перед Національним банком України за операціями рефінансування 

та операціями репо в строки, визначені  кредитними договорами та договорами 

репо, укладеними відповідно до умов Положення про регулювання 

Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року 

№ 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за 

№ 410/16426 (зі змінами), здійснювати  продовження строку та зміну інших 

умов користування отриманими кредитами на умовах та в порядку, визначених 

Положенням про надання Національним банком України стабілізаційних 

кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління Національного 

банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами) (далі – 

Положення № 327), шляхом унесення відповідних змін до таких кредитних 

договорів, договорів застави та договорів репо. 

2. У разі наявності в банку простроченої заборгованості за нарахованими 

процентами за операціями рефінансування на момент прийняття цієї постанови 

наявна сума боргу включається до загального обсягу заборгованості банку за 

цими операціями. Стягнення пені, нарахованої за несвоєчасну сплату 

процентів, та штрафів, накладених за порушення умов відповідних кредитних 

договорів, не здійснюється. 
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3. У разі недостатності забезпечення за кредитами, зазначеними в 

пункті 1 цієї постанови, банк повинен повернути частину заборгованості 

пропорційно розміру зменшення вартості забезпечення або поповнити чи 

замінити його забезпеченням, визначеним у Положенні № 327, у розмірі, 

достатньому для задоволення вимог за кредитним договором з урахуванням 

коригуючого коефіцієнта. 

Здійснювати в разі потреби заміну та/або надання додаткового 

забезпечення за кредитами. 

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Писарука О. В., директора 

Генерального департаменту банківського нагляду Шульгу А. А. та директора 

Генерального департаменту грошово-кредитної політики Щербакову О. А. 

 

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

 

В. о. Голови                О. В. Писарук 

 

 

 

Інд. 47 

 


