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ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НБУ2

№
п/п

1 6. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та 
фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення 
кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) 
в іноземній валюті за договорами з нерезидентами 
(у тому числі в разі укладання додаткових угод до 
кредитних договорів / договорів позики, новації боргу, 
що виник із кредитних договорів / договорів позики, 
розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого 
договорами. Для цілей цього підпункту під строком 
платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш 
віддалену) дату, яка визначена умовами договору для 
своєчасного виконання такого платежу. Зазначена 
вимога поширюється на випадки дострокового 
виконання резидентом-позичальником зобов’язань як 
за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими 
платежами, установленими кредитним договором / 
договором позики (крім випадку, коли за договором 
змінюється періодичність виплати процентів із щороку 
на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця 
та/або строк виплати процентів переноситься не більше 
ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію 
договорів про залучення резидентами-позичальниками 
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / 
змін до договорів, умови яких не відповідають вимогам 
абзацу першого цього підпункту.

Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки:

погашення кредитів/позик залучених уповноваженим 
банком за умови спрямування достроково повернених 
коштів на збільшення капіталу цього уповноваженого 
банку-позичальника. Для здійснення таких операцій 
уповноваженому банку дозволяється повертати 
іноземному інвестору кошти за кредитом/позикою 
безпосередньо на його інвестиційний рахунок, відкритий 
в уповноваженому банку, з подальшим використанням 
цих коштів на збільшення капіталу банку;

погашення уповноваженим банком-позичальником 
кредитів/позик на користь іноземного банку-кредитора, 
що має офіційну рейтингову оцінку не нижче “A3”/”A-”, 
підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових 
рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Stan-
dard&Poor’s, та/або Moody’s;

погашення уповноваженим банком-позичальником 
кредитів/позик, що були надані йому нерезидентом-
кредитором за рахунок коштів, отриманих від 
розміщення боргових цінних паперів за межами України;

погашення кредитів/позик за рахунок коштів, 
що залучаються резидентом-позичальником за 
іншим кредитним договором (договором позики) з 
нерезидентом (далі - новий договір), якщо новий 
договір передбачає більш пізній строк виконання 
зобов’язань позичальника з повернення таких коштів 
порівняно з умовами попереднього кредитного 
договору (договору позики) (далі - попередній договір) 
та такі кошти (ураховуючи кошти в гривнях, отримані 
внаслідок обов’язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті) не використовуються позичальником 
на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання 
власних зобов’язань за попереднім договором та 

постановою Правління НБУ №61 від 10 липня 2017 
року  внесено ряд винятків із заборони дострокового 
погашення резидентами-позичальниками:

6. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та 
фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення 
кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) 
в іноземній валюті за договорами з нерезидентами 
(у тому числі в разі укладання додаткових угод до 
кредитних договорів / договорів позики, новації боргу, 
що виник із кредитних договорів / договорів позики, 
розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого 
договорами. Для цілей цього підпункту під строком 
платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш 
віддалену) дату, яка визначена умовами договору для 
своєчасного виконання такого платежу. Зазначена 
вимога поширюється на випадки дострокового 
виконання резидентом-позичальником зобов’язань 
як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими 
платежами, установленими кредитним договором / 
договором позики (крім випадку, коли за договором 
змінюється періодичність виплати процентів із щороку 
на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця 
та/або строк виплати процентів переноситься не більше 
ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію 
договорів про залучення резидентами-позичальниками 
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / змін 
до договорів, умови яких не відповідають вимогам абзацу 
першого цього підпункту.

Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки:

погашення кредитів/позик уповноваженим банком-
позичальником;

погашення кредитів/позик на користь іноземного банку-
кредитора;

абзац шостий підпункту 1 пункту 6 виключено;

погашення кредитів/позик за рахунок коштів, що 
залучаються резидентом-позичальником за іншим 
кредитним договором (договором позики) з нерезидентом 
(далі - новий договір), якщо новий договір передбачає 
більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника 
з повернення таких коштів порівняно з умовами 
попереднього кредитного договору (договору позики) 
(далі - попередній договір) та такі кошти (ураховуючи кошти 
в гривнях, отримані внаслідок обов’язкового продажу 
надходжень в іноземній валюті) не використовуються 
позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового 
виконання власних зобов’язань за попереднім договором 
та купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. 
Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти 
із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної 
суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, 
які резидент-позичальник залучив за новим договором 
для дострокового виконання власних зобов’язань за 
попереднім договором;

погашення кредитів/позик, наданих за участю 
міжнародних фінансових організацій, членом яких 
є Україна, або міжнародних фінансових організацій, 

З 11.07.2017

Минула редакція Нова редакціяДата змін

Зміни до постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 року № 410 
“Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та

до змісту
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1 купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. 
Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти 
із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної 
суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, 
які резидент-позичальник залучив за новим договором 
для дострокового виконання власних зобов’язань за 
попереднім договором;

погашення кредитів/позик, наданих за участю 
міжнародних фінансових організацій, членом яких 
є Україна, або міжнародних фінансових організацій, 
за договорами з якими Україна зобов’язалася 
забезпечувати правовий режим, який надається іншим 
міжнародним фінансовим організаціям (далі в цьому 
абзаці - МФО), а також погашення кредитів/позик у сумі, 
що відповідає сумі зобов’язання МФО, яке забезпечує 
виконання платіжних операцій обслуговуючого банку 
за договором та/або іноземних банків за гарантіями 
/ контргарантіями / резервними акредитивами, 
наданими/оформленими з метою забезпечення 
погашення кредитів/позик резидента-позичальника;

погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає 
частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за 
участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є 
банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики 
в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке 
скорочення здійснюється з метою реструктуризації 
заборгованості за кредитом/позикою шляхом 
зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/
позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до 
статутного капіталу резидента під час його збільшення. 
Пакет документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору (договору позики), має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність зобов’язань 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі набуття нерезидентом права власності 
на відповідну частку статутного капіталу резидента. 
Уповноважений банк під час контролю за проведенням 
операцій за кредитним договором (договором позики) 
має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

скорочення строків погашення уповноваженим банком 
нерезиденту кредиту/позики, якщо таке скорочення 
здійснюється з метою припинення зобов’язань 
уповноваженого банку за таким кредитом/позикою 
шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог 
між нерезидентом та уповноваженим банком. Пакет 
документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору / договору позики, має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність підстав 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі наявність вимог, які пред’являтимуться 
до зарахування. Зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

за договорами з якими Україна зобов’язалася 
забезпечувати правовий режим, який надається іншим 
міжнародним фінансовим організаціям (далі в підпункті 
1 пункту 6 цієї постанови - МФО), а також погашення 
кредитів/позик у сумі, що відповідає сумі зобов’язання 
МФО, яке забезпечує виконання платіжних операцій 
обслуговуючого банку за договором та/або іноземних 
банків за гарантіями / контргарантіями / резервними 
акредитивами, наданими/оформленими з метою 
забезпечення погашення кредитів/позик резидента-
позичальника;

погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає 
частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за 
участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є 
банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики в 
іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке 
скорочення здійснюється з метою реструктуризації 
заборгованості за кредитом/позикою шляхом 
зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/
позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до 
статутного капіталу резидента під час його збільшення. 
Пакет документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору (договору позики), має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність зобов’язань 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі набуття нерезидентом права власності 
на відповідну частку статутного капіталу резидента. 
Уповноважений банк під час контролю за проведенням 
операцій за кредитним договором (договором позики) 
має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

погашення кредитів/позик резидентом-позичальником 
на користь нерезидента-кредитора, якщо МФО є 
учасником (акціонером) такого резидента-позичальника 
та/або нерезидента-кредитора.
Постановою Правління НБУ №41 від 25.05. 2017  
виключено п.1. про тимчасову норму, згідно з якою  
максимальный строк для розрахунків за операціями 
експорту та імпорту товарів зменшується до 120 днів.
Тепер цей строк складає 180 днів з 26.05.2017.

З 11.07.2017

Минула редакція Нова редакціяДата змін

Зміни до постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 року № 410 
“Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та

до змісту
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2 6. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та 
фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення 
кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) 
в іноземній валюті за договорами з нерезидентами 
(у тому числі в разі укладання додаткових угод до 
кредитних договорів / договорів позики, новації боргу, 
що виник із кредитних договорів / договорів позики, 
розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого 
договорами. Для цілей цього підпункту під строком 
платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш 
віддалену) дату, яка визначена умовами договору для 
своєчасного виконання такого платежу. Зазначена 
вимога поширюється на випадки дострокового 
виконання резидентом-позичальником зобов’язань як 
за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими 
платежами, установленими кредитним договором / 
договором позики (крім випадку, коли за договором 
змінюється періодичність виплати процентів із щороку 
на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця 
та/або строк виплати процентів переноситься не більше 
ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію 
договорів про залучення резидентами-позичальниками 
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / 
змін до договорів, умови яких не відповідають вимогам 
абзацу першого цього підпункту.

Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки:

погашення кредитів/позик уповноваженим банком-
позичальником;

погашення кредитів/позик на користь іноземного 
банку-кредитора;

погашення кредитів/позик за рахунок коштів, 
що залучаються резидентом-позичальником за 
іншим кредитним договором (договором позики) з 
нерезидентом (далі - новий договір), якщо новий 
договір передбачає більш пізній строк виконання 
зобов’язань позичальника з повернення таких коштів 
порівняно з умовами попереднього кредитного 
договору (договору позики) (далі - попередній договір) 
та такі кошти (ураховуючи кошти в гривнях, отримані 
внаслідок обов’язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті) не використовуються позичальником 
на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання 
власних зобов’язань за попереднім договором та 
купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. 
Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти 
із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної 
суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, 
які резидент-позичальник залучив за новим договором 
для дострокового виконання власних зобов’язань за 
попереднім договором;

погашення кредитів/позик, наданих за участю 
міжнародних фінансових організацій, членом яких 
є Україна, або міжнародних фінансових організацій, 
за договорами з якими Україна зобов’язалася 
забезпечувати правовий режим, який надається іншим 
міжнародним фінансовим організаціям (далі в підпункті 
1 пункту 6 цієї постанови - МФО), а також погашення 

постановою Правління НБУ №81 від 22 серпня 2017 року  
доповнено підпункт 1 пункту 6 новим абзацем 12 :

6. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та 
фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення 
кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) 
в іноземній валюті за договорами з нерезидентами 
(у тому числі в разі укладання додаткових угод до 
кредитних договорів / договорів позики, новації боргу, 
що виник із кредитних договорів / договорів позики, 
розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого 
договорами. Для цілей цього підпункту під строком 
платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш 
віддалену) дату, яка визначена умовами договору для 
своєчасного виконання такого платежу. Зазначена 
вимога поширюється на випадки дострокового 
виконання резидентом-позичальником зобов’язань 
як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими 
платежами, установленими кредитним договором / 
договором позики (крім випадку, коли за договором 
змінюється періодичність виплати процентів із щороку 
на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця 
та/або строк виплати процентів переноситься не більше 
ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію 
договорів про залучення резидентами-позичальниками 
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / змін 
до договорів, умови яких не відповідають вимогам абзацу 
першого цього підпункту.

Вимоги цього підпункту не поширюються на випадки:

погашення кредитів/позик уповноваженим банком-
позичальником;

погашення кредитів/позик на користь іноземного банку-
кредитора;

абзац шостий підпункту 1 пункту 6 виключено

погашення кредитів/позик за рахунок коштів, що 
залучаються резидентом-позичальником за іншим 
кредитним договором (договором позики) з нерезидентом 
(далі - новий договір), якщо новий договір передбачає 
більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника 
з повернення таких коштів порівняно з умовами 
попереднього кредитного договору (договору позики) 
(далі - попередній договір) та такі кошти (ураховуючи кошти 
в гривнях, отримані внаслідок обов’язкового продажу 
надходжень в іноземній валюті) не використовуються 
позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового 
виконання власних зобов’язань за попереднім договором 
та купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. 
Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти 
із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної 
суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, 
які резидент-позичальник залучив за новим договором 
для дострокового виконання власних зобов’язань за 
попереднім договором;

погашення кредитів/позик, наданих за участю 
міжнародних фінансових організацій, членом яких 
є Україна, або міжнародних фінансових організацій, 
за договорами з якими Україна зобов’язалася 
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№
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1 кредитів/позик у сумі, що відповідає сумі зобов’язання 
МФО, яке забезпечує виконання платіжних операцій 
обслуговуючого банку за договором та/або іноземних 
банків за гарантіями / контргарантіями / резервними 
акредитивами, наданими/оформленими з метою 
забезпечення погашення кредитів/позик резидента-
позичальника;

погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає 
частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за 
участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є 
банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики 
в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке 
скорочення здійснюється з метою реструктуризації 
заборгованості за кредитом/позикою шляхом 
зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/
позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до 
статутного капіталу резидента під час його збільшення. 
Пакет документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору (договору позики), має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність зобов’язань 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі набуття нерезидентом права власності 
на відповідну частку статутного капіталу резидента. 
Уповноважений банк під час контролю за проведенням 
операцій за кредитним договором (договором позики) 
має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

погашення кредитів/позик резидентом-позичальником 
на користь нерезидента-кредитора, якщо МФО є 
учасником (акціонером) такого резидента-позичальника 
та/або нерезидента-кредитора;
купівлі іноземної валюти за гривні із зазначеною метою. 
Купівля резидентом-позичальником іноземної валюти 
із зазначеною метою дозволяється в межах фактичної 
суми обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, 
які резидент-позичальник залучив за новим договором 
для дострокового виконання власних зобов’язань за 
попереднім договором;

погашення кредитів/позик, наданих за участю 
міжнародних фінансових організацій, членом яких 
є Україна, або міжнародних фінансових організацій, 
за договорами з якими Україна зобов’язалася 
забезпечувати правовий режим, який надається іншим 
міжнародним фінансовим організаціям (далі в цьому 
абзаці - МФО), а також погашення кредитів/позик у сумі, 
що відповідає сумі зобов’язання МФО, яке забезпечує 
виконання платіжних операцій обслуговуючого банку 
за договором та/або іноземних банків за гарантіями 
/ контргарантіями / резервними акредитивами, 
наданими/оформленими з метою забезпечення 
погашення кредитів/позик резидента-позичальника;

погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає 
частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за 
участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є 
банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики 
в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке 

забезпечувати правовий режим, який надається іншим 
міжнародним фінансовим організаціям (далі в підпункті 
1 пункту 6 цієї постанови - МФО), а також погашення 
кредитів/позик у сумі, що відповідає сумі зобов’язання 
МФО, яке забезпечує виконання платіжних операцій 
обслуговуючого банку за договором та/або іноземних 
банків за гарантіями / контргарантіями / резервними 
акредитивами, наданими/оформленими з метою 
забезпечення погашення кредитів/позик резидента-
позичальника;

погашення кредитів/позик у сумі коштів, що відповідає 
частці такого кредиту/позики, наданого/наданої за 
участю іноземного експортно-кредитного агентства;

скорочення строків повернення резидентом, що не є 
банком, нерезиденту основної суми кредиту/позики в 
іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, якщо таке 
скорочення здійснюється з метою реструктуризації 
заборгованості за кредитом/позикою шляхом 
зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/
позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до 
статутного капіталу резидента під час його збільшення. 
Пакет документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору (договору позики), має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність зобов’язань 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі набуття нерезидентом права власності 
на відповідну частку статутного капіталу резидента. 
Уповноважений банк під час контролю за проведенням 
операцій за кредитним договором (договором позики) 
має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

погашення кредитів/позик резидентом-позичальником 
на користь нерезидента-кредитора, якщо МФО є 
учасником (акціонером) такого резидента-позичальника 
та/або нерезидента-кредитора;

погашення кредитів/позик резидентом-позичальником 
на користь нерезидента-кредитора, до складу учасників 
(акціонерів) якого входить іноземна держава або 
іноземний банк [за умови, що іноземна держава є 
учасником (акціонером) цього банку]. Іноземна держава, 
про яку йдеться у зазначеному випадку, має належати 
до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче 
категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних 
світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Stan-
dard&Poor’s, Moody’s);
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2 скорочення здійснюється з метою реструктуризації 
заборгованості за кредитом/позикою шляхом 
зарахування вимог за основною сумою такого кредиту/
позики як додаткового вкладу (внеску) нерезидента до 
статутного капіталу резидента під час його збільшення. 
Пакет документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору (договору позики), має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність зобов’язань 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі набуття нерезидентом права власності 
на відповідну частку статутного капіталу резидента. 
Уповноважений банк під час контролю за проведенням 
операцій за кредитним договором (договором позики) 
має враховувати, що зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;

скорочення строків погашення уповноваженим банком 
нерезиденту кредиту/позики, якщо таке скорочення 
здійснюється з метою припинення зобов’язань 
уповноваженого банку за таким кредитом/позикою 
шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог 
між нерезидентом та уповноваженим банком. Пакет 
документів, що подається до Національного банку 
України для реєстрації відповідних змін до кредитного 
договору / договору позики, має додатково містити 
документи, що підтверджують наявність підстав 
здійснити зазначену в цьому абзаці реструктуризацію, 
у тому числі наявність вимог, які пред’являтимуться 
до зарахування. Зобов’язання за кредитом/позикою, 
які реструктуризовані в передбачений цим абзацом 
спосіб, мають припинятися виключно зазначеним 
зарахуванням;
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ВАЛЮТНИЙ 
РИНОК

У останні два місяці літа гривня продовжувала зміцнення до долара, 
досягнувши рівня 25,45-25,55 наприкінці серпня. Сприяла цьому в першу 
чергу позитивна кон’юнктура міжнародних ринків для сировинних товарів та 
сільгосппродукції. Національний банк, користуючись нагодою, поповнював 
золотовалютні резерви як на аукціонах, так і шляхом запиту кращого курсу.   
Але вже з початку вересня регулятору довелося постійно виходити на ринок 
із продажем  іноземної валюти – на ринку сформувався стійкий попит з боку 
бізнесу в наслідок традиційного осіннього пожвавлення, а також, навіть із 
більшою силою, з боку операторів готівкового ринку, оскільки значна частина 
оборотів залишається в тіні.

Отже, якщо в серпні НБУ придбав на аукціонах 223 млн дол. США, то вже 
у вересні – продав 141 млн дол. США (без урахування операцій за запитом 
кращого курсу). За перший осінній місяць гривня втратила близько 4% до 
долара і закінчила ІІІ квартал біля позначки 26,50.
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СЦЕНАРІЇ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ ТА ВІДСОТКОВИХ СТАВОК

Сценарій  1 (оптимістичний, базовий)

Верховна Рада прийняла частину законів, які 
запроваджують реформу медицини, пенсійну та 
судову реформи, що зазначені у плані дій нового 
меморандуму МВФ. Ми очікуємо, що Україна встигне 
прийняти необхідні закони (про обіг земель та 
розширення повноважень НАБУ) для отримання 
чергового траншу. Відтермінування впровадження 
реформ на осінь дозволить отримати транш від 
МВФ тільки в грудні, обсяг якого буде визначатись 
окремо, але точно менше 4,5 млрд дол. США, що 
було заплановано урядом до кінця 2017 року. 
Оптимістичні настрої у світі щодо впровадження 
реформ в Україні були відображені в ціні та попиті 
на 15-річні єврооблігації, які Україна розмістила у 
вересні. Невчасні надходження від МВФ можуть 
привести до негативного впливу на курс гривні у 4 
кварталі 2017 року. 

Сезонна активність імпортерів у вересні створила 
попит на долар, що призвело до девальвації гривні 
до рівнів 26,5-27,0 грн /дол. США, як ми і очікували. 
Високий рівень інфляції у червні-серпні змусив 
залишити незмінною облікову ставку у вересні, 
третій раз поспіль. Ми очікуємо, що НБУ збереже 
облікову ставку і в жовтні, для більш точної оцінки 
темпів інфляції на кінець року. Ставки дохідності 
ОВДП з погашенням у 2019-2020 рр. можуть 
знизитись до рівня 14,8% до кінця року. Загострення 
політичних дебатів протягом бюджетного процесу 
у жовтні-листопаді вже є традиційним та можуть 
призвести до тимчасової політичної дестабілізації, 
що відобразиться у підвищенні курсу долара США 
до рівня 26,5- 27,5 грн / дол. 

Сценарій  2 (песимістичний)

Невиконання плану дій, зазначених в новому 
меморандумі МВФ, а саме впровадження реформ 
протягом жовтня-листопада, зокрема розширення 
повноважень НАБУ, закони про обіг земель, затримка 
плану приватизації ДП, можуть відтермінувати 
отримання траншів від МВФ у 2017. Цей факт матиме 
негативний вплив на отримання фінансування і 
гарантій від США та ЄС, на ділові очікування та 
інвестиційний клімат у країні, а також стимулюватиме 
ріст інфляції внаслідок девальвації національної 
валюти. Загострення політичних дебатів протягом 
бюджетного періоду у 4 кварталі 2017 року може 
створити додатковий негативний короткостроковий 
тиск на курс валют. Вказані ризики можуть 
спонукатимуть експортерів затримувати продаж 
валютної виручки, що скоротить її надходження у 
банківську систему.

В результаті сукупної дії вказаних факторів курс 
долара США на міжбанківському ринку може 
зрости до орієнтира 27,5 - 28 грн /дол. вже у 
листопаді. Інфляційний тиск за рахунок девальвації 
національної валюти спонукатиме НБУ відмовитися 
від подальшого зниження облікової ставки.  Ставки 
дохідності за ОВДП з погашенням у 2019 і 2020 роках 
можуть зрости до рівня 15,0%-15,3%.
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У  серпні  2017 року поліпшилися  показники  випуску 
майже за  всіма ключовими  видами  діяльності. 
Насамперед,  відновилося зростання обсягів 
промислового виробництва (на 1,2% р/р). Значно 
поліпшилася динаміка обсягів виробництва у ГМК, 
підвищилися  темпи  приросту  в  машинобудуванні 
(до 10,4% р/р). Незважаючи  на  підвищення  бази 
порівняння, значно прискорилося зростання в 
будівельній галузі (до 23,6% р/р), відновилося 
зростання індексу сільськогосподарського  
виробництва (на  6,4%  р/р). 
Індекс споживчих цін знизився на 0,1% у місячному 
вимірі завдяки сезонному зниженню цін на 
плодоовочеву продукцію, одяг та взуття. У річному 
вимірі споживча інфляція становила 16,2%. Фактична 
інфляція в річному вимірі перевищила прогноз 
Національного банку. Це насамперед зумовлено 
вищими темпами  зростання  цін  на  продукти  
харчування  через подальше  відображення  факторів 
з боку пропозиції (несприятливі погодні умови 
навесні цього року, значні обсяги експорту м’ясної та 
молочної продукції), а також посиленням тиску на ціни 
з боку виробничих затрат. У серпні 2017 року індекс 
цін виробників зріс на 0,4% м/м. Темпи зростання 
у річному вимірі збільшилися до 23,6% р/р. Як і в 
попередні місяці динаміка індексу цін виробників 
визначалася насамперед впливом цінових тенденцій 
на світових товарних ринках.
Номінальна середня заробітна плата, нарахована 
в розрахунку на  одного  штатного  працівника, 
продовжувала зростати високими  темпами  (36,8%  
р/р). Річні темпи зростання реальної заробітної плати 
залишилися незмінними (на рівні 17,2%). 

Зведений бюджет виконано зі значним профіцитом 
(15,8 млрд грн у серпні та 68,6 млрд грн за січень–
серпень 2017 року) завдяки високим темпам 
зростання доходів. Зростання доходів (як за місяць, так 
і за період) насамперед забезпечено економічними 
факторами (поліпшенням фінансових результатів 
підприємств, підвищенням доходів домогосподарств, 
пожвавленням внутрішнього попиту). Натомість, 
видатки зростали помірнішими темпами, хоча в серпні 
суттєво прискорилися за рахунок витрат на соціальне 
забезпечення.
Від’ємне сальдо поточного рахунку в серпні 
зменшилося (до 0,2 млрд дол. США) завдяки 
прискоренню зростання експорту товарів (насамперед, 
продовольчих товарів та металургійної продукції), 
нарощенню експорту послуг та подальшому зростанню 
грошових переказів. У свою чергу, зростання імпорту 
сповільнилося за рахунок поступового вичерпання 
ефекту низької бази порівняння попередніх місяців 
для поставок природного газу та помірніших темпів 
зростання імпорту машинобудування. Як і в попередні 
місяці чисті надходження за фінансовим рахунком 
(0,7 млрд дол. США) були забезпечені приватним 
сектором. Скорочення чистих надходжень до 
реального сектора (за рахунок зменшення залучень 
як за довгостроковими, так і торговими кредитами) 
було компенсовано зростанням чистих зовнішніх 
зобов’язань банківського сектора. Прямі іноземні 
інвестиції зросли до 195 млн дол. США та надходили 
переважно до реального сектора. Завдяки профіциту 
зведеного платіжного балансу в серпні (0,5 млрд дол. 
США) міжнародні резерви станом на кінець серпня 
зросли до 18,0 млрд дол. США, або 3,6 місяця імпорту 
майбутнього періоду.

МАКРОЕКОНОМІКА

Зміна розмірів інфляції в Україні з 2000 по 2017 (прогноз) рр., %

Стан платіжного балансу України, 2002-2017 (прогноз) рр.,  млрд дол. США
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СИРОВИННІ 
РИНКИ

Ціни на борошно В/Г і  пшеницю (1 кл. і фураж) в Україні, 

пропозиція EXW (грн/т) 

Динаміка цін на залізорудну продукцію та кам`яне вугілля, 
дол./т 

Роздрібна вартість нафтопродуктів на українських АЗС 
(грн/л)

Ціни на продукти олійно-жирової промисловості в Україні, 
пропозиція EXW (грн/т) 
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У вересні 2017 року світова цінова кон’юнктура, виражена 
індексом зміни світових цін на основні товари українського 
експорту, й надалі поліпшувалася завдяки зростанню цін на 
сталь та відновленню зростання цін на зернові. 

З початку вересня тривало зростання цін на сталь завдяки 
високому попиту на тлі відносного затишшя у виробництві, 
викликаного святами в мусульманських країнах та Китаї 
(річниця заснування КНР), екологічними заходами Китаю 
напередодні саміту БРІКС. Так, прискорилося зростання 
споживання сталі Індією (до 3,7% р/р у липні), Китаєм (попри 
рекордні обсяги виробництва в серпні, експорт сталі залишався 
на 6,3% нижчим, ніж рік тому), США (обсяги імпорту за січень – 
серпень зросли на 21,4% р/р). Причому ціни на різні види сталі 
досягнули максимальних рівнів за останні чотири-п’ять років, 
що стримує зростання попиту. На тлі подальшого нарощування 
обсягів виробництва напередодні зимового періоду ціни на 
сталь із другої половини вересня почали знижуватися.

Ціни на залізну руду знизилися внаслідок зменшення попиту, 
насамперед із боку китайських сталеливарних заводів (через 
збільшення запасів окремих сталевих напівфабрикатів 
та сувору перевірку безпеки в 20 найбільших галузях 
промисловості, зокрема сталеливарній). Крім того, очікується 
подальше зростання виробництва в результаті запланованого 
введення в експлуатацію нових родовищ компаніями Rio Tinto, 
BHP Billiton та Vale (які є світовими лідерами) вже в ІV кварталі 
поточного року. 

Попри значні обсяги надходжень на ринок нового врожаю, 
відновилося зростання цін на зернові. Ціни на пшеницю 
зростали під впливом: очікувань щодо значного зниження 
врожаю озимої пшениці (збір якої починається в жовтні) в 
Австралії (майже на 40% р/р) через надмірні опади (за даними 
Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and 
Sciences); втрати частини посівів під пшеницю в Аргентині 
через повені; збільшення попиту з боку країн Азії (зокрема, 
Індонезії другого у світі після Єгипту найбільшого імпортера 
пшениці, Індії, Південної Кореї та Японії). Ціни на кукурудзу 
зростали на тлі очікувань щодо зменшення площ посівів під 
кукурудзу в Бразилії, зниження врожаю в Аргентині внаслідок 
несприятливих погодних умов (рясних опадів), підвищення 
вдвічі мит на імпорт кукурудзи, жита і сорго в ЄС.

Ціни на нафту на світових ринках у вересні зростали, що 
зумовлено збільшенням попиту з боку США через поступове 
відновлення робіт на нафтопереробних заводах після урагану 
“Харві”, уповільненням бурової активності, зокрема через 
новий ураган “Марія”, та зниження стратегічних запасів нафти 
в США; зниженням обсягів експорту нафти країнами ОПЕК 
у серпні на 1,5% через перебої у видобуванні та постачанні 
окремими країнами Африки (зокрема, Лівією та Нігерією) і 
Венесуелою; оптимістичними очікуваннями учасників ринку 
щодо результатів чергового засідання моніторингового комітету 
ОПЕК+. Натомість дещо стримували зростання цін заяви уряду 
Китаю щодо поступової відмови  від  дизельного  та  бензинового 
транспорту,  що  приведе  до  суттєвого  зниження попиту на 
нафту (країна є одним із найбільших світових імпортерів).



Очищення в банківській системі ще не завершено. Ще є 
дрібні банки, які працюють за незрозумілою бізнес-моделлю. 
Швидше за все, такі банки незабаром будуть закриватися, 
тому що їх акціонери почнуть розуміти, що їхні грошові потоки 
прийняли зворотній напрямок (адже для підтримки на плаву 
таких неконкурентоспроможних банків і відповідності вимогам 
регулятора акціонери будуть змушені більше витрачати, ніж 
отримувати).
Я не думаю, що у найближчому майбутньому на банківській 
ринок прийдуть істотні іноземні інвестиції. Якщо вони і будуть, 
то тільки в ті або через ті банки, які вже існують на ринку. 
Наприклад, нещодавно через лізингову компанію нашої групи 
OTP Leasing в Україну зайшли свіжі інвестиції на 1 млрд гривень 
від ЄБРР і нашого материнського банку. Також я не бачу нових 
гравців, тому, на мій погляд, не варто очікувати відкриття нових 
банків у країні. Швидше подальшої консолідації ринку.
Дуже багато залежить від того, яка буде прийнята стратегія 
роботи та управління державними банками. Держбанки зараз 
представляють близько 60-70% ринку депозитів. Вплив їх 
роботи величезний, а розуміння їх бізнес-моделі необхідно для 
всіх гравців.
У такій ситуації, ОТП Банк, який раніше за інших гравців 
повернувся до прибуткової діяльності після кризи, активізує 
свою діяльність у стратегічних конкурентних напрямах.
Крім уже згаданих раніше програм кредитування аграріїв «ОТП 
Агро-фабрика» та проекту фінансування енергоефективності 
ENERGY EFFICIENCY, ОТП Банк першим на ринку почав 
освоювати інноваційний потенціал фінтех-старпапів у рамках 
проекту Open Banking Lab.
Open banking є новим стандартом у банківській справі. В 
рамках програми банк надає стороннім розробникам доступ 
до відкритих (НЕ конфіденційних) даних і власних API. Крім 
того, банк виділяє трудові і фінансові ресурси на підтримку 
програми та винагороду переможців (автори відібраних рішень 
за результатами інкубації отримають грант на розвиток у 
розмірі $ 10 тис.). Спільно з партнерами (Національним банком 
України і некомерційним інкубатором 1991 Open Data Incubator) 
ми створюємо таку інкубаційну платформу, яка стане родючим 
ґрунтом для розробок з боку креативних, просунутих стартапів.
Далі буде…

Тамаш Хак-Ковач

Голова Правління АТ «ОТП Банк»

ПРЯМА МОВА11
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ОТП Банк надав  фінансування в рамках програми 

ENERGY EFFICIENCY на купівлю пресу
ОТП Банк та група компаній Cygnet – відомий в Україні 
виробник кукурудзи, сої, пшениці та цукрового 
буряку, який обробляє понад 24 200 га в центральній 
частині України – уклали договір про рефінансування 
витрат, понесених групою на придбання пресу для 
виробництва жому з цукрового буряка. Цікавим 
є той факт, що енергія, яка виділяється під час 
виробництва жому, буде використовуватись Cygnet 
в інших виробничих процесах цукрового заводу, 
на якому встановлено прес. Таким чином, завдяки 
зазначеній вище технології, Cygnet буде суттєво 
заощаджувати на витратах на електроенергію. 
Кредит надано в доларах США на 3 роки в 
рамках програми ENERGY EFFICIENCY – програми 
фінансування від ОТП Банку, в рамках якої на 
спеціальних умовах надаються інвестиційні 
кредити на придбання нового енергозберігаючого 
обладнання або рефінансування витрат, які 
раніше понесла компанія з метою впровадження 
енергозберігаючих технологій.

OTП Банк уклав договір про співпрацю

з Біоенергетичною асоціацією України
Послідовно реалізуючи стратегію фінансування 
проектів з підвищення енергоефективності 
українських підприємств, АТ «ОТП 
Банк» підписав договір про співпрацю з 
Біоенергетичною асоціацією України (БАУ). 
Предметом договору є співпраця, спрямована 
на розвиток енергоефективності, впровадження 
енергоефективних технологій та розбудову 
необхідної інфраструктури.
Слід зазначити, що договір передбачає також 
розробку інструментів фінансування для 
проектів енергоефективності українських 
підприємств, за якої БАУ надає всю необхідну 
інформаційну і аналітичну підтримку, а ОТП Банк 
реалізує спеціальну програму фінансування 
енергоефективних технологій «Energy Efficiency».

АГРО кредит «Миттєвий» від OTП Банку 
Станом на 09 вересня 2017 року в рамках продукту 
агрокредит «Миттєвий» підписано понад 178 млн 
грн  нових кредитних лімітів. Загалом за весь час 
роботи програми було отримано запитів від клієнтів 
на 600 млн грн.

ОТП Банк і BASF реалізували партнерську програму 

кредитування аграріїв
ОТП Банк і провідний світовий виробник засобів 
захисту рослин - міжнародна компанія BASF - 
розробили партнерську програму фінансування 
українських аграріїв «Разом вигідніше». Завдяки 
такому партнерству, за умовами програми 
представники аграрної галузі можуть отримати 
кредити на покупку всієї широкої лінійки продукції 
BASF за ставкою від 13% річних.
Дана програма передбачає банківське фінансування 
в рамках проекту «ОТП Агро-фабрика», 
реалізованого спільно з Міжнародною фінансовою 
корпорацією (IFC). За умовами програми попереднє 
рішення про фінансування приймається протягом 
одного робочого дня, а кредитні кошти стають 
доступними на рахунку клієнта вже через 9 робочих 
днів. Сума фінансування може складати до 8 млн 
грн, при цьому заставою можуть виступати аграрна 
розписка або майбутній урожай, а також активи 
компанії. Програма розрахована на аграріїв з банком 
оброблюваної землі від 500 га.

Активи пенсійного фонду «ОТП Пенсія» перевищили 
100 млн грн
  Активи недержавного пенсійного фонду «ОТП 
Пенсія» перевищили 100 млн грн. З початку 2017 року 
фонд наростив активи на 12%, що стало можливим 
завдяки постійним внескам від вкладників фонду 
та зростанню кількості нових учасників фонду на 
6%. Вже 31 180 людей зберігають свої пенсійні 
накопичення у фонді «ОТП Пенсія».
Детальніше..

Ювілей «ОТП Капітал» – компанії з управління 
активами виповнюється 10 років
Компанія з управління активами «ОТП Капітал» 
святкує 10-річний ювілей. Компанія була заснована 
у 2007 році та стала другим представником OTP 
Group в Україні. Основні напрямки діяльності – 
управління активами інвестиційних та венчурних 
фондів, недержавних пенсійних фондів та страхових 
компаній.
Детальніше…

https://www.otpbank.com.ua/big-corporate/products-financing/agribusiness-products/mytevyi.php
http://www.otppension.com.ua/news/news_detail.php?ID=152975
http://www.otpcapital.com.ua/news/news_detail.php?ID=153073
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Отримати підвищену ставку 
за депозитом та інвестувати у 
фонд

Анонс акційних пропозицій

Ідея Інструмент

Постійні можливості

Вклад «ОТП Подвійний»:  унікальне поєднання класичного 
депозиту та інвестиційного фонду. Половина вкладу 
розміщується на 3-місячному депозиті з підвищеною 
відсотковою ставкою. Інша половина – у інвестиційний 
фонд із стратегією захисту капіталу на 9 місяців. Вклад 
доступний тільки для фіз. осіб.
Очікувана дохідність за депозитом – 14% річних, за фондом 
– 15% річних. Розміщення: 30 жовтня – 24 листопада 2017 р.

Фонд «ОТП Класичний»: оптимальне рішення для 
короткострокового розміщення вільних коштів з низьким 
ризиком. Кошти інвесторів розміщуються у найбільш 
ліквідні інструменти – депозити та державні облігації. 
Вивід коштів - протягом 1 дня без втрати дохідності, 
максимальний термін – необмежений. Очікувана 
дохідність у найближчі 6 місяців – 15% річних.
Детальніше… 

Фонд «ОТП Валютний»: дозволяє інвестувати 
гривню у валютні інструменти, що зростатимуть (чи 
знижуватимуться) разом з курсом UAH/USD. Розрахунок 
проводиться за новим курсом, на момент виходу. 
Можливість отримати кошти – щоквартально. Очікувана 
дохідність у валюті – 5% річних. 
Детальніше…

Фонд «ОТП Інвест+»: альтернатива річному депозиту у 
гривні, без можливості довгострокового виходу. Фонд 
створений для інвесторів, що бажають отримувати 
дохідність, вищу за депозитну при низькому рівні ризику. 
Очікувана дохідність: +16% (можливість росту до 19%) 
річних. Розміщення: 4-27 грудня 2017 р. 

Отримати максимум від 
інвестування на довгий термін

Максимізувати дохідність за 
тимчасово вільними коштами

Застрахувати ризик 
девальвації гривні

до змісту

http://www.otpcapital.com.ua/invest/otp-valyutnyi-2015/
http://www.otpcapital.com.ua/invest/invest_classic/


 
 

 

Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 0,7% 3,3% 4,4% 5,0% 5,5% 
Ставка фінансування, ГРН 10,7% 13,3% 14,4% 15,0% 15,5% 

 

 

Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 0,9% 3,5% 4,6% 5,2% 5,7% 
Ставка фінансування, ГРН 10,9% 13,5% 14,6% 15,2% 15,7% 

 
 

Трактори серії 6М 

Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 3,9% 5,3% 5,9% 6,3% 6,7% 
Ставка фінансування, ГРН 13,9% 15,3% 15,9% 16,3% 16,7% 
     

Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 2,2% 4,1% 5,1% 5,6% 6,0% 
Ставка фінансування, ГРН 12,2% 14,1% 15,1% 15,6% 16,0% 
      

 

 Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 0,7% 3,3% 4,4% 5,2% 5,7% 
Ставка фінансування, ГРН 10,7% 13,3% 14,4% 15,2% 15,7% 

 

*Програма поширюється на наступну техніку : 
- Fendt: трактори 933 Vario, 936 Vario, 716, 718, 720 722, 724, 824, 826, 828 та  Fendt 1000 не старше за два рокі ; 
- Challenger: гусеничні трактори MT700/800E серії, обприскувачі RoGator, посівна та ґрунтообробна техніка 
- Massey Ferguson: трактори серії  8600 зі складу дистриб'ютора то 8700 серії. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 1,2% 3,9% 4,9% 5,5% 5,9% 
Ставка фінансування, ГРН 11,9% 13,9% 14,9% 15,5% 15,9% 

 

 

Строк фінансування  12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 
Авансовий платіж, % 30% 
Ставка фінансування, USD (+ Libor 1M) 0% 0,50% 1,1% 2,5% 3% 
Ставка фінансування, ГРН 3,00% 8,00% 10,40% 11,80% 12,80%

 

 
Ставки фінансування на іншу техніку:  UAH 17,7%  USD 7,7% 
 

Додаткова інформація: 
 

� Ставка фінансування в USD вказана без урахування змінної складової – Libor 1M (0,78% річних на 23.01.2016 ) 
� Одноразова комісія за організацію – 1,5% 
� Додатково ОТП Лізинг фінансує (включається до щомісячних платежів): 

� страхування на весь строк лізингу 
� реєстраційні платежі, за наявності 
� витрати на встановлення та обслуговування GPS обладнання, для самохідної техніки 
� витрати на конвертацію валюти, для фінансування в USD 
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Відділ продажів великим корпоративним 
клієнтам 
Сергій Ковальов
начальник відділу                044 490 05 89

Відділ підтримки регіональних продажів 
середнім та малим корпоративним клієнтам
Павло Лихоманов 
начальник відділу                044 490 05 18

Компанія з управління активами «ОТП Капітал», 
Департамент з питань маркетингу та продажів
Віталій Дишловий      
керівник Департаменту       044 492 34 69 

ОТП Лізинг                            044-594-70-60
salesteam@otpleasing.com.ua

“Цей звіт підготовлений Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» (надалі - ОТП Банк) та його вищезгаданими дочірніми 
компаніями. Наведена у звіті інформація та висловлені думки базуються на достовірних джерелах, але ми не стверджуємо, що ця 
інформація є точною чи повною, тому не слід її такою вважати. Всі згадані думки, прогнози та передбачення відображають наші 
погляди на дату виходу цього звіту і можуть змінюватися без будь-якого попередження про це.”

КОНТАКТИ




