
Додаток 1 

до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, 

позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами 

позик в іноземній валюті нерезидентам 

 

Вихідний № ____________ 

 

Дата "___" ____________ ____ 
[число, місяць (словами), рік] 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(назва, дата, номер договору) 

зареєстровано в ___________________________________________________________________________ 
(найменування територіального управління Національного банку України) 

____________ 20__ р. № _____________ (зміни до ______________________________________________, 
(дата реєстрації)      (номер реєстрації)      (назва, дата, номер договору) 

зареєстрованого за № _____________ від ____________ 20__ р.,  
 (номер реєстрації)          (дата реєстрації) 

зареєстровано в ___________________________________________________________________________ 
(найменування територіального управління Національного банку України) 

____________ 20__ р. № ________________). 
        (дата реєстрації)                         (номер реєстрації) 

 

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням 

комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне 

виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за 

максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень 

резидентів на рівні  

________________________________________________________________________________ % річних
1
. 

(розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком 

України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до 

територіального управління Національного банку України пакета документів, 

потрібних для реєстрації договору) 

 

Реєстрація дійсна, якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації резидент-позичальник отримав 

кредит, позику або його/її частку (цей абзац уключається до даних, що заповнюються територіальним 

управлінням Національного банку України, у разі реєстрації договору, за яким резидент-позичальник не 

отримував кредит, позику або його/її частку). 

 

Обслуговування операцій за _________________________________________________________________________ 
(назва, дата, номер договору) 

з ___ ____________ 20__ р. (зазначається дата реєстрації договору, а у разі переходу резидента-позичальника на 

обслуговування до іншого уповноваженого банку - дата внесення відповідних змін до реєстрації договору) 

здійснюється _____________________________________________________________________________________.  
(найменування уповноваженого банку, який надав згоду на 

обслуговування операцій за договором) 

____________________________ 
(посада уповноваженої особи 

територіального управління 

Національного банку України) 

__________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Примітка. Дані заповнюються територіальним управлінням Національного банку України та можуть містити 

додаткову інформацію, що зазначається за потреби. 



 

 

Вихідний № ________ 

 

Дата "___" ____________ ____ 
[число, місяць (словами), рік] 

 

Адресати: 

_______________________________________________ 
(найменування територіального управління 

Національного банку України) 

_______________________________________________ 
(найменування уповноваженого банку, який надав згоду 

на обслуговування операцій за договором) 

 

 

Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком (повідомлення про зміни до 

договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком) 

 

Відповідно до вимог розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній 

валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15.07.2004 за № 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення про порядок отримання резидентами 

кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті 

нерезидентам), просимо здійснити _________________________________________________ (зазначається необхідне). 
(реєстрацію договору, реєстрацію змін до договору, внести зміни до реєстрації 

договору у зв'язку зі зміною обслуговуючого банку тощо) 

_________________________________________________________________________________________. 
(додаткова інформація, що зазначається за потреби) 

1. Назва договору, дата, номер: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(із зазначенням додаткових угод до договору, які є невід'ємною частиною договору, але за виключенням тих, що зазначаються у пункті 

1.3). 

 

1.1. Договір зареєстровано в _________________________________________________ (зазначається 

найменування відповідного територіального управління Національного банку України) за № ________ від 

____________ 20__ р. (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору). 

1.2. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору за наявності 

раніше зареєстрованих змін до договору): 

_________________________________________________________________________________________. 
(дата, номер реєстрації змін до договору) 

 

1.3. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

1.4. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, що відповідають вимогам 

пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній 

валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: 

__________________________________________________________________________________________. 

 

1.5. Відомості щодо анульованої реєстрації договору (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору 

замість анульованої): ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 
(номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання) 

 

1.6. Реквізити платіжного документа, що підтверджує внесення плати за реєстрацію договору (реєстрацію змін до 

договору, унесення змін до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до 

іншого уповноваженого банку): _________________________. 



2. Відомості щодо резидента-позичальника: 

 

2.1. Юридична особа України: ____________________________________________________ [повне та скорочене 

(за наявності) найменування юридичної особи, код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) та місцезнаходження юридичної особи, прізвища, імена, 

по батькові керівника та головного бухгалтера, вид підприємства
2
]. 

 

2.2. Суб'єкт господарювання України - фізична особа: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ [прізвище, ім'я та по батькові, 

дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що 

його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або серія та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено 

відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта]. 

 

2.3. Фізична особа: ________________________________________________________ [прізвище, ім'я та по 

батькові, дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та 

орган, що його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено 

відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта]. 

 

2.4. Поштова адреса (для листування): _______________________________________________________. 

 

3. Обслуговуючий банк: 

 

3.1. Найменування, місцезнаходження та код уповноваженого банку або підрозділу цього банку [для 

уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для відокремленого підрозділу банку 

- внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків), що має відповідати відомостям, зазначеним у 

підтвердженні про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором]: 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

3.2. Реквізити банківського рахунку, за яким проводяться операції за договором: 

_________________________________________________________________________________________. 

 

4. Найменування та місцезнаходження нерезидента [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) та місце проживання], тип кредитора
3
, банківські реквізити: 

_________________________________________________________________________________________. 

 

5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)
4
: 

_________________________________________________________________________________________. 

 

5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних 

фондових ринках, _________________________________________________________________________. 

 

5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, 

___________________________________________________________________________________________. 

 

5.3. Синдикований кредит: ____________________________________________________________________. 

 

5.4. Інший кредит: __________________________________________________________________________. 

 

6. Мета використання коштів (за відсутності в договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена 

інформація вказується позичальником за власним визначенням):  

_________________________________________________________________________________________. 

 

7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата): ______________________________________. 

 

8. Строк, на який одержується кредит (позика): до одного року (уключно); від одного року до трьох років 

(уключно), понад три роки (підкреслити необхідне). 

 



9. Процентна ставка за основною сумою боргу: 

 

9.1. Безпроцентна/змінювана/фіксована (підкреслити необхідне). 

 

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)
5
: _________________________________________________. 

 

9.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки: _____________________________________________. 

 

9.4. Максимальний розмір збільшення процентної ставки, визначений договором (у разі застосування змінюваної 

процентної ставки)
6
: ________________________________________________________________________. 

 

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних): 

___________________________________________________________________________________________. 

 

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором): _________________________________________________. 

 

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором): 

__________________________________________________________________________________________. 

 

13. Інші платежі, визначені договором: _________________________________________________________. 

 

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

15. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, 

банківські реквізити
7
: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

Сума та назва валюти, що передбачені гарантією (порукою): _______________________________________. 

 

16. Розрахунок за станом на ____________ (указується дата заповнення повідомлення) розміру виплат за 

користування кредитом протягом періоду дії договору: 

 
(у тисячах одиниць валюти кредиту) 

Згідно з умовами договору Розрахункова сума 

процентів за кредитом за 

максимальною 

процентною ставкою, що 

встановлена 

Національним банком 

України для зовнішніх 

запозичень резидентів
9
 

Примітки 

дата 

операції 

операції за основною 

сумою кредиту 

заборго- 

ваність за 

основною 

сумою 

боргу 

виплати в рахунок 

сплати процентів, 

комісій, а також інших 

платежів, установлених 

договором 

(за винятком погашення 

кредиту)
8
 

одержання погашення сума 

операції 

кумулятивна 

сума операцій 

сума 

процентів 

кумулятивна 

сума 

процентів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Усього     -   -       

 

У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці. 

 

17. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною 

ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є 

санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує 

розмір виплат за максимальною процентною ставкою, установленою Національним банком України для 

зовнішніх запозичень резидентів на рівні __________________ % річних
10, 11

. 



 

_______________________________________________________ 
(посада та підпис керівника чи іншої уповноваженої особи юридичної 

особи/підпис фізичної особи - підприємця/підпис фізичної особи) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

  М. П. 

(за наявності) 

  

 

Дата заповнення повідомлення ______________________________ 
(число, місяць, рік) 

 

Контактна особа резидента-позичальника _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, номер факсу) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Відмітка обслуговуючого банку 

_____________________
12 

(число, місяць, рік) 

 

Повідомлення про договір перевірено на відповідність умовам договору 

________________________________________________________________________________________ (зі змінами 
(назва, дата, номер договору) 

згідно з __________________________________________________________________________________________ 
(назва, дата, номер документа, відповідно до якого вносяться зміни до договору) 

 

та фактично здійсненим за договором операціям) з урахуванням вимог Положення про порядок отримання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті 

нерезидентам і встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру 

максимальної процентної ставки
13

. 

 

____________________________________ 
(посада уповноваженої особи банку) 

_________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

Підписано ____________________________ 
(число, місяць, рік) 

    

 

Контактна особа обслуговуючого банку _______________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти) 

 

____________ 
1
 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку 

України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення 

про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами 

позик в іноземній валюті нерезидентам. 
2
 Підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє, підприємство, яке контролює іноземний інвестор 

(дочірнє), орган місцевого самоврядування, інші. 
3 

Тип кредитора: банк або інша фінансова установа; іноземна материнська компанія (іноземна компанія або 

фізична особа, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); 

інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-

позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або 

його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор. 
4
 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту. 

5
 Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки 

зазначаються на дату заповнення повідомлення. 
6
 Згідно з частиною шостою статті 1056

1
 Цивільного кодексу України у разі застосування змінюваної процентної 

ставки в кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки. 
7 
Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою). 

8
 У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування 

кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 

9.2 пункту 9 цього додатка. 



9
 Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень 

резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального 

управління Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору, 

пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування 

процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365". 
10

 Зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розмір 

максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління 

Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору. 
11

 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок 

отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в 

іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке: 

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в 

іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо 

розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються". 
12 

Дата надсилання уповноваженим банком повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) з 

відміткою обслуговуючого банку (заповнюється автоматично засобами програмного забезпечення щодо 

здійснення Національним банком України реєстрації договорів із використанням засобів захисту інформації 

Національного банку України). 
13

 Заповнюється обслуговуючим банком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


