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Зниження 
облікової 
ставки НБУ

10 червня 2013 року набрала чинності Постанова 
Національного банку України («НБУ»),* яка передбачає 
зниження облікової ставки з 7,5 % до 7 %.

Облікова ставка 
застосовується до кредитів, які видає НБУ українським 
банкам.

Також, відповідно до Цивільного кодексу України
ставка використовується як базова ставка для розрахунку 
відсотків, фінансових санкцій та деяких інших платежів, 
якщо сторони не домовились про інше.

Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією та 
інформувати вас про подальші зміни в цій сфері.

* Постанова Правління Національного банку України “Про 
регулювання грошово
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для загальної 
інформації і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за дії 
або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Усі права захищені.
Під  PwC мається на увазі учасник мережі фірм PwC
в Україні, а в деяких випадках і всесвітня  мережа 
PwC. Кожна фірма мережі є самостійною юридичною 
особою. Більш детальна інформація знаходиться на 
веб-сторінці www.pwc.com/structure.
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10 червня 2013 року набрала чинності Постанова 
Національного банку України («НБУ»),* яка передбачає 
зниження облікової ставки з 7,5 % до 7 %.

Облікова ставка – це базова відсоткова ставка, що 
застосовується до кредитів, які видає НБУ українським 

Також, відповідно до Цивільного кодексу України, облікова 
ставка використовується як базова ставка для розрахунку 
відсотків, фінансових санкцій та деяких інших платежів, 
якщо сторони не домовились про інше.

Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією та 
інформувати вас про подальші зміни в цій сфері.

Постанова Правління Національного банку України “Про 
регулювання грошово-кредитного ринку” №209 від 6 червня 2013 року 
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