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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

11 червня 2021 року м. Київ № № 48 
 

Про затвердження Змін до Правил розрахунку 

банками України загальної вартості кредиту для 

споживача та реальної річної процентної ставки за 

договором про споживчий кредит 

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-ІХ “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при 

врегулюванні простроченої заборгованості”, з метою приведення нормативно-

правових актів Національного банку України у відповідність до вимог 

законодавства України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Зміни до Правил розрахунку банками України загальної 

вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за 

договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління 

Національного банку України від 08 червня 2017 року № 49 (зі змінами), що 

додаються. 

2. Банкам України до 14 серпня 2021 року привести свою діяльність у 

відповідність до вимог цієї постанови. 

3. Управлінню захисту прав споживачів фінансових послуг (Ольга 

Лобайчук) після офіційного опублікування довести до відома банків України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову 

Національного банку України Кирила Шевченка. 

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

опублікування. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

Інд. 14 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17#n12
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Правління 

Національного банку України 

11 червня 2021 року № 48 

 

 

Зміни до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для 

споживача та реальної річної процентної ставки за договором  

про споживчий кредит 

 

1. Пункт 4 після слів “згідно з методикою” доповнити словами “розрахунку 

загальної вартості кредиту для споживача”. 

2. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: 

“5. Банк надає споживачу детальний перелік складових загальної вартості 

кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною в договорі 

про споживчий кредит, – за кількістю днів, щомісяця, щокварталу) у розрізі сум 

погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, 

вартості всіх супровідних послуг банку, кредитного посередника (за наявності) 

та третіх осіб за кожним платіжним періодом за формою, наведеною в таблиці 

обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної 

процентної ставки за договором про споживчий кредит додатка 2 до цих 

Правил.”. 

 

3. Пункт 6 після слів “згідно з методикою” доповнити словами “розрахунку 

реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”. 

 

4. У додатках: 

 

1) у додатку 1: 

абзац п’ятий після слів “та інших осіб” доповнити словами “, а також інші 

обов’язкові платежі”, після слів “про споживчий кредит” доповнити словами 

“(крім платежів, що згідно із законодавством України не включаються до 

загальних витрат за споживчим кредитом)”; 

абзац шостий після слів “вимоги законодавства” доповнити словом 

“України”; 

 

2) у підпункті 3 пункту 2 Пояснень щодо заповнення таблиці обчислення 

загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки 

за договором про споживчий кредит додатка 2 слова “сум за рядками” замінити 

словами “суми платежів, зазначених у колонках”; 

 

3) абзац третій додатка 3 викласти в такій редакції: 



2 

 

“ЧСК – чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачеві 

або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту, 

розрахована як загальний розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами 

договору про споживчий кредит, мінус сума всіх платежів споживача за 

супровідні послуги за кредитом на дату видачі кредиту, уключаючи комісії та 

інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного 

посередника (за наявності) та третіх осіб, сплачені за рахунок власних коштів 

споживача та за рахунок споживчого кредиту;”. 

 

5. У тексті Правил та додатках до них слова “додаткові та супутні послуги” 

в усіх відмінках замінити словами “супровідні послуги” у відповідних відмінках. 


