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Інтернет Асоціація України 

На № вих. № 53/4 від 23.06.2022 

Про розгляд листа щодо надання 
кредитних канікул

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув лист 
“Інтернет Асоціації України” від 23.06.2022 № 53/4 про врегулювання питань 
щодо надання операторам, провайдерам «кредитних канікул» по сплаті відсотків 
та основного боргу по кредитним договорам на час дії воєнного стану та 90 днів 
після його припинення для тих регіонів, де велись активні бойові дії чи на 
окупованих російською федерацією територіях, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону України “Про Національний 
банк України” є центральним банком України, особливим центральним органом 
державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і 
принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом 
та іншими законами України.

Статтею 6 Закону України “Про Національний банк України” визначено, що 
відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є 
забезпечення стабільності грошової одиниці України. Інші функції 
Національного банку визначено статтею 7 Закону України “Про Національний 
банк України”. 

Відповідно до статті 55 Закону України “Про Національний банк України” 
Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, 
банківськими групами банківського законодавства, нормативно-правових актів 
Національного банку і економічних нормативів, та не втручається в операційну 
діяльність банків, за винятком випадків, передбачених законом.
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Статтею 55 Закону України “Про банки і банківську діяльність”  визначено, 
що відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, 
нормативно-правовими актами Національного банку та угодами (договорами) 
між клієнтом та банком.

Також, відповідно до частини першої статті 526 Цивільного кодексу 
України визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином 
відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного 
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв 
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 5 Закону України “Про банки і банківську діяльність”  
органам державної влади заборонено будь-яким чином впливати на керівництво 
чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або 
втручатись у діяльність банку.

Отже, відносини у сфері кредитування між банками та їх клієнтами 
регулюються, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 
України, Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншими актами 
законодавства України. 

Виходячи із зазначеного вище та зважаючи на функції, які виконує 
Національний банк згідно з нормами статей 6 та 7 “Про Національний банк 
України”, Національний банк уповноважений установлювати лише порядок 
взаємовідносин між банком та клієнтом, та не уповноважений визначати умови 
виконання зобов’язань боржника перед банком.

Отже, відтермінування у розрахунках клієнта з банком (сплати основної 
суми кредиту чи нарахованих відсотків) під час воєнного стану в Україні може 
здійснюватися добровільно за домовленістю між банком і позичальником.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 93 Конституції України 
право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові 
України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. 
Національний банк, відповідно до зазначеної статті Конституції України, не 
належить до суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

Варто зауважити, що порушене у зверненні питання щодо необхідності 
надання кредитних канікул боржникам суб’єктам господарювання, які отримали 
кредити під державні програми підтримки бізнесу, та не спроможні 
обслуговувати кредит через військову агресію російської федерації проти 
України, потребує опрацювання на рівні Кабінету Міністрів України.

Національний банк у межах компетенції підтримуватиме усі ініціативи, 
спрямовані на підтримку діяльності підприємств за умови, якщо ці заходи не 
суперечитимуть збереженню цінової та фінансової стабільності в країні.

Національний банк з урахуванням положень статті 19 Конституції України 
та Законів України “Про Національний банк України” та “Про банки і банківську 
діяльність” з метою мінімізації негативного впливу наслідків російської 
військової агресії проти України та сприяння стабільності банківської системи 
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України затвердив Постанову № 231. Цією Постановою Національний банк 
значно послабив вимоги до оцінки кредитного ризику, а саме: 

для реструктуризованих кредитів, якщо реструктуризація боргу спричинена 
фінансовими труднощами боржника внаслідок військової агресії, дозволив не 
визнавати дефолт; 

дозволив не враховувати інформацію з Кредитного реєстру Національного 
банку для оцінки фінансового класу боржника;

для реструктуризованих кредитів, зняв ознаку до визнання дефолту, якщо 
реструктуризація призводить до зменшення суми чистої теперішньої вартості 
очікуваних грошових потоків за активом більше ніж на 10% порівняно із 
первісною сумою, визначеною за умовами договору; 

призупинив на період воєнного стану дію ознаки високого кредитного 
ризику на основі співвідношення боргу до виручки та боргу до EBITDA. 

Національний банк не встановлює жорстких вимог до реструктуризацій 
через невизначеність внаслідок військової агресії російської федерації проти 
України, але надав банкам рекомендації про врахування кредитного ризику.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Заступник Голови                                                         Ярослав МАТУЗКА

1 постанова Правління НБУ від 25.02.2022 № 23 “Про деякі питання діяльності банків України та банківських 
груп” (зі змінами).


