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Щодо платежів за зовнішніми
борговими зобов’язаннями
Шановний Олександре Валерійовичу!
Відповідно до Постанови № 3291 ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (далі – Банк)
зобов’язано вжити заходів щодо вчинення правочинів стосовно зміни умов
запозичень за зовнішніми борговими зобов’язаннями Банку перед UK SPV
CREDIT FINANCE PLC та STANDARD BANK PLC.
При цьому, звертаємо увагу Банку та інших сторін правочинів щодо зміни
умов відповідних запозичень Банку на обов’язковість дотримання вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо максимальних
процентних ставок, які встановлені Національним банком України для зовнішніх
запозичень резидентів, а також інших обмежень на здійснення платежів за
зовнішніми запозиченнями.
Так, Постановою № 3632 встановлено максимальні розміри процентних
ставок (з урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених
відповідними договорами) для короткострокових, середньострокових та
довгострокових запозичень, за якими резиденти мають здійснювати зовнішні
запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів. Максимальна процентна ставка для
кредитів і позик в іноземній валюті зі строком запозичень понад 3 роки не
повинна бути вище 11% річних.
Відповідно до пункту 1 Постанови № 5923 максимальне значення процентної
ставки за залученими коштами на умовах субординованого боргу (з урахуванням
комісії, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) в
іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют
та банківських металів встановлено на рівні не вище 11% річних.
Крім того, підпунктом 1 пункту 6 Постанови № 3544 передбачено, що
погашення резидентами кредитів, позик (як зобов’язань за основною сумою, так і
за іншими платежами, установленими кредитним договором/договором позики) в
іноземній валюті за договорами з нерезидентами не може здійснюватися раніше
строку, передбаченого договорами.
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При цьому, з метою сприяння реструктуризації зовнішньої заборгованості за
договорами (угодами), які передбачають виконання резидентами-позичальниками
боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів
кредитами/позиками в іноземній валюті на умовах субординованого боргу та/або
за кредитами/позиками в іноземній валюті, що фінансувалися за рахунок коштів,
отриманих від розміщення боргових цінних паперів за межами України (далі –
Кредитний договір) Правлінням Національного банку України прийнято
Постанову № 4095. Пунктом 1 Постанови № 409 передбачено, що у разі
пролонгації строку погашення основного боргу за Кредитним договором
резидент-позичальник має право одноразово здійснити на користь нерезидентакредитора виплату додаткової комісії, обумовлену здійсненням такої пролонгації,
відповідно до Кредитного договору (з урахуванням його пролонгації) без
урахування такої виплати під час здійснення контролю за дотриманням
максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України
для зовнішніх запозичень резидентів/для залучення субординованого боргу. При
цьому розмір такої додаткової комісії не може перевищувати 2% від основної
суми боргу за Кредитним договором.
Враховуючи вищевикладене, Банк має під час вчинення правочинів щодо
зміни умов запозичень неухильно дотримуватися зазначених вимог нормативноправових актів Національного банку України. У процесі зміни умов запозичень
Банку доцільно використовувати механізми, передбачені нормативно-правовими
актами Національного банку України, зокрема, щодо одноразової сплати на
користь нерезидента-кредитора додаткової комісії не вище 2% від основної суми
боргу за відповідним Кредитним договором.
Звертаємо увагу, що у разі порушення Банком нормативно-правових актів
Національного банку України Національний банк України має право застосувати
до Банку та/або його керівників заходи впливу, передбачені статтею 73 Закону
України “Про банки і банківську діяльність”.
З повагою
Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Громихіна І.А.
230-18-50, 470BBN@U0H2

5

Постанова Правління Національного банку України від 23.06.2015 № 409 “Про здійснення резидентамипозичальниками окремих платежів з погашення зовнішньої заборгованості за кредитами, позиками в
іноземній валюті”.

