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Правління Національного банку України 

 
П О С Т А Н О В А 

 
від 25 грудня 2014 р.                    № 860 

м. Київ 
 
 
 
 

Про затвердження Змін до Положення  
про надання Національним банком України  
стабілізаційних кредитів банкам України 
 

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України “Про Національний 
банк України” та статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність”, з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності 
банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів Правління 
Національного банку України постановляє: 

 
1. Затвердити Зміни до Положення про надання Національним банком 

України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за 
№ 540/17835 (зі змінами), що додаються. 
 

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського 
регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома 
територіальних управлінь Національного банку України та банків України для 
використання в роботі. 

 
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Писарука О. В. 
 
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 
 
 Голова              В. О. Гонтарева 

 
Інд. 40  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
25 грудня 2014 року № 860 

 
 

Зміни до Положення про надання Національним банком України  
стабілізаційних кредитів банкам України 

 
1. У главі 1: 
 
1) пункт 1.5 викласти в такій редакції: 
“1.5. Розмір процентної ставки за стабілізаційним кредитом під час 

надання такого кредиту/зміни умов кредитного договору в частині 
продовження строку користування таким кредитом визначається в річних 
процентах на рівні облікової ставки Національного банку плюс півтора 
процентного пункту та протягом дії кредитного договору підлягає 
коригуванню в разі зміни облікової ставки Національного банку”; 

 
2) пункт 1.7 викласти в такій редакції: 
“1.7. Національний банк з метою обмеження ризику ліквідності банку під 

час надання стабілізаційного кредиту чи зміни умов кредитного договору 
встановлює обмеження та вимоги щодо його діяльності, які мають бути 
передбачені в кредитному договорі, зокрема щодо: 

 
1) заборони виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за 

привілейованими акціями; 
 
2) заборони розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, крім спрямування 

прибутку на збільшення статутного капіталу банку, формування резервного 
фонду, покриття збитків минулих років; 

 
3) заборони виплати інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які 

не є складовою частиною основної та додаткової заробітної плати; 
 
4) заборони придбання основних засобів, що не беруть участі в проведенні 

банківських операцій, крім тих, що перейшли у власність банку на підставі 
реалізації прав заставодержателя; 

 
5) заборони здійснення інвестицій та придбання цінних паперів (крім 

державних облігацій України, боргових цінних паперів, емітованих 
Національним банком, облігацій державних підприємств, облігацій Державної 
іпотечної установи, а також цінних паперів, що перейшли у власність банку на 
підставі реалізації прав заставодержателя); 
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6) обмеження здійснення активних операцій з пов’язаними з банком 
особами та особами, які пов’язані з ними юридичними та/або економічними 
взаємозв’язками або мають спільні джерела доходів, або мають спільні 
джерела повернення кредитів, обсягом, що склався на дату прийняття рішення 
Правління Національного банку (у розрізі валют). Такий обсяг розраховується 
без урахування обсягу зобов’язань з кредитування. Таке обмеження не 
поширюється на операції з надання кредитів овердрафт працівникам банку за 
зарплатними проектами; 

 
7) заборони здійснення викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України щодо обов’язкового викупу банком 
акцій власної емісії; 

 
8) заборони здійснення дострокового погашення боргових цінних паперів 

власної емісії, за винятком випадку, коли таке погашення відбувається за 
ціною, не вищою, ніж 50 відсотків від номіналу, та не призводить до суттєвого 
погіршення ліквідності банку; 

 
9) заборони надання кредитів без забезпечення (крім кредитів фізичним 

особам у сумі не більше ніж 50,0 тис. грн., у тому числі кредитів овердрафт, 
міжбанківських кредитів/депозитів строком до 30 днів банкам, які мають 
фінансовий стан не нижче класу “Б” відповідно до нормативно-правового акта 
Національного банку з питань формування та використання резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, 
кредитів овердрафт юридичним особам за кредитними договорами, 
укладеними до дати прийняття рішення Правління Національного банку);  

 
10) заборони укладання депозитних договорів, що передбачають авансову 

виплату процентів; 
 
11) заборони здійснення дострокового повернення коштів пов’язаним з 

банком особам; 
 
12) заборони здійснення операцій з похідними фінансовими 

інструментами (крім валютних операцій на умовах своп до 30 днів та операцій 
репо з ОВДП). 

Національний банк під час зміни умов кредитного договору в частині 
продовження строку користування кредитом застосовує процедуру особливого 
режиму контролю, який передбачає обмеження щодо діяльності банку шляхом 
призначення куратора”. 

 
2. У главі 2: 
 
1) пункт 2.1 викласти в такій редакції: 
 



4 
 

“2.1. Національний банк надає стабілізаційний кредит чи здійснює зміну 
умов кредитного договору під основне та додаткове забезпечення. Перелік 
забезпечення за стабілізаційним кредитом, вимоги до забезпечення та порядок 
його врахування визначені в додатку 1 до цього Положення.  

Національний банк приймає основне забезпечення, визначене в 
підпунктах 1.12 та 1.13 пункту 1 додатка 1 до цього Положення, за вищим 
коригуючим коефіцієнтом за умови укладання договору фінансової поруки з 
власником істотної участі в банку/контролером (за його згодою) на суму 
кредиту та процентів за три місяці користування ним. 

Національний банк приймає основне забезпечення, визначене в 
підпунктах 1.10, 1.12, 1.13 пункту 1 додатка 1 до цього Положення, за 
вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до вимог 
законодавства України незалежним суб’єктом оціночної діяльності, який 
уключений до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності та відповідає таким критеріям: 

 
1) входить до міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм або 

міжнародної мережі консультантів з нерухомості; 
 
2) досвід його роботи на ринку України не менший, ніж п’ять років; 
 
3) у його складі є підрозділ оцінки та фінансового моделювання та/або 

підрозділ оцінки або консультаційних послуг у сфері нерухомості; 
 
4) у його складі є не менше ніж чотири оцінювачі,  які отримали 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та включені до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Такі оцінювачі повинні мати 
досвід роботи в складі суб’єкта оціночної діяльності не менше ніж півроку до 
дати початку оцінки; 

 
5) наявність досвіду його роботи в оцінці майнових прав за кредитними 

договорами/нерухомого майна/єдиних (цілісних) майнових комплексів (разом з 
корпоративними правами) з метою застави протягом 2012, 2013 та 2014 років. 

Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше трьохмісячного 
терміну до дати подання клопотання про надання стабілізаційного 
кредиту/зміну умов  кредитного договору. 

Національний банк протягом строку дії кредитного договору має право 
вимагати проведення нової оцінки вартості забезпечення, визначеного в 
підпунктах 1.10, 1.12, 1.13 пункту 1 додатка 1 до цього Положення”; 

 
2) доповнити главу новим пунктом такого змісту: 
“2.5. У разі погашення банком частини заборгованості за стабілізаційним 

кредитом Національний банк має право здійснити виведення частини застави 
за умови надання банком клопотання з відповідним обґрунтуванням та  
достатності забезпечення (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів) для 
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задоволення вимог Національного банку відповідно до вимог статті 19 Закону 
України “Про заставу” та/або статті 7 Закону України “Про іпотеку”. 

 
3. У главі 3: 

 
1) у пункті 3.1: 
у підпункті “д” слова “право власності” замінити словами “право 

власності/вимоги”; 
у підпункті “е” цифри “1.9, 1.10” замінити цифрами “1.9 – 1.11, 1.13”; 
у підпункті “є” цифри “1.11” замінити цифрами “1.10, 1.12, 1.13”; 
підпункт “ж” викласти в такій редакції: 
“ж) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна (у разі забезпечення банком 
зобов’язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим 
підпунктом 1.12 пункту 1 додатка 1 до цього Положення)”; 

 
2) пункт 3.3 доповнити новим підпунктом “й” такого змісту: 
 “й) структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, 

установленим Національним банком”. 

4. У пункті 5.2 глави 5 слова “шість місяців” замінити словом “рік”. 
 
5. У пункті 1 додатка 1 до Положення: 
 
1) доповнити пункт після підпункту 1.9 новим підпунктом  

1.10 такого змісту: 
“1.10. Ураховані векселі суб’єктів господарювання-резидентів, що 

авальовані Кабінетом Міністрів України. 
Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,8”. 
У зв’язку з цим підпункти 1.10 – 1.12 уважати відповідно підпунктами 

1.11 – 1.13; 
 
2) підпункт 1.12 викласти в такій редакції: 
“1.12. Нерухоме майно, крім об’єктів незавершеного будівництва, яке  

перебуває на території України. 
Нерухомість як єдиний (цілісний) майновий комплекс може прийматися в 

забезпечення разом з корпоративними правами на частку в статутному капіталі 
юридичної особи, яка є власником цієї нерухомості, оцінку яких здійснено 
незалежним суб’єктом оціночної діяльності, що відповідає вимогам та 
критеріям, визначеним у пункті 2.1 глави 2 Положення про надання 
Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. 

Коригуючий коефіцієнт для цих видів забезпечення в разі укладення 
договору фінансової поруки з власником істотної участі в банку/контролером – 



6 
 

0,8; у разі неукладення договору фінансової поруки з власником істотної участі 
в банку/контролером – 0,5”; 

 
3) підпункт 1.13 викласти в такій редакції: 
“1.13. Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними 

договорами з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями,  
фізичними особами, забезпеченням за якими є іпотека, крім об’єктів 
незавершеного будівництва, за умови, що: 

 
1) заборгованість за кредитами класифікована за I та II категоріями якості 

відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з 
питань формування та використання резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями; 

 
2) строк дії кредитного договору не менший, ніж строк користування 

кредитом Національного банку України; 
 
3) заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим 

рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів; 
 
4) стан обслуговування боргу протягом останніх 180 календарних днів 

поспіль визначений як “високий” або “добрий”; 
 
5) кредитні договори укладені не з пов’язаними з банком особами; 
 
6) оцінка забезпечення здійснена відповідно до законодавства України. 
Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення в разі укладення 

договору фінансової поруки з власником істотної участі в банку/контролером – 
0,6; у разі неукладення договору фінансової поруки з власником істотної участі 
в банку/контролером – 0,4”. 
 

6. У тексті Положення слова “(ради директорів)”, “спостережною 
(наглядовою)” виключити. 
 
 
Директор Департаменту нормативно-
методологічного забезпечення 
банківського регулювання та нагляду  

  
 

Н. В. Іваненко  
 

 
 

 
 
 
 
 
 


