
СТАВКИ ЗБОРУ 

� о�нора�о�о�о (с�е�іа��но�о)
�обро�і��но�о �е��ару�ання



 

ЗБІР
 о�нора�о��� обо�’я��о��� ��а�і�,

ро�мір я�о�о самос�і�но
ро�рахо�ує��ся �е��аран�ом �

�ар�ос�і на�е�н�х �ому а����і� �
ураху�анням с�а�о� �а�о�о �бору,
���начен�х ��м �і�ро��і�ом, �а

�і�обра�ає��ся н�м � о�нора�о�і�
(с�е�іа��ні�) �обро�і��ні�

�е��ара�ії

� о�нора�о�о�о (с�е�іа��но�о)
�обро�і��но�о �е��ару�ання

02



5%
 

03

�а���ні �іннос�і, ро�мі�ені на рахун�ах у
бан�ах У�раїн� 

�ра�а �ро�о�ої ��мо�� �о ре���ен�і�

У�раїн�

ЗАГАЛЬНА СТАВКА

об'є��� �е��ару�ання, ���начені

�і��ун��ам� "б" - "е" �ун��у 4 �і�ро��і�у 9-4
ро��і�у ХХ «Перехі�ні �о�о�ення» ПКУ, �о
�нахо�я��ся (�ареєс�ро�ані) � У�раїні

�рім ��х, я�і

о�о�а��о�у���ся

�а с�а��о� 9%



У �і�ях о�нора�о�о�о (с�е�іа��но�о)
�обро�і��но�о �е��ару�ання ��я

�ас�осу�ання �ере�баченої с�а��� �бору 5% �
о�нора�о�о�о �обро�і��но�о �е��ару�ання на
�а�у �о�ання �е��ара�ії �о��� �е��аран�а �

на�іона��ні� �а іно�емні� �а���ах,
бан�і�с���х ме�а�ах ма��� бу�� ро�мі�ені на

рахун�ах у бан�ах У�раїн�.

я� а���ерна���у ��а�н�� �о�а��і�

мо�е обра�� �ану с�а��у і�

с��а�о� �о�а��о�о�о

�обо�’я�ання �р�ома рі�н�м�

час��нам� �орічно
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6%



9%
ЗАКОРДОННІ АКТИВИ

05

�а���ні �іннос�і, ро�мі�ені на рахун�ах �
іно�емн�х бан�ах або я�і �бері�а���ся �
іно�емн�х фінансо��х ус�ано�ах 

�ра�а �ро�о�ої ��мо�� �о нере���ен�і�

У�раїн�

об'є��� �е��ару�ання, ���начені

�і��ун��ам� "б" - "е" �ун��у 4 �і�ро��і�у 9-
4 ро��і�у ХХ «Перехі�ні �о�о�ення» ПКУ,
�о �нахо�я��ся (�ареєс�ро�ані) �а �ор�оном

�рім ��х, я�і

о�о�а��о�у���ся

�а с�а��о� 2,5%



У �і�ях о�нора�о�о�о (с�е�іа��но�о)

�обро�і��но�о �е��ару�ання ��я

�ас�осу�ання  с�а��� �бору 9% �о���

�е��аран�а � іно�емні� �а���і на �а�у

�о�ання �а�ої �е��ара�ії ма��� бу��

ро�мі�ені на рахун�ах у бан�ах �а/або

ін��х фінансо��х ус�ано�ах �а �ор�оном.
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я� а���ерна���у ��а�н�� �о�а��і�

мо�е обра�� �ану с�а��у і� с��а�о�

�о�а��о�о�о �обо�’я�ання �р�ома

рі�н�м� час��нам� �орічно

11,5 %



У ра�і �о�ання о�нора�о�ої

(с�е�іа��ної) �обро�і��ної

�е��ара�ії у �еріо�і 

 

 

 

 �аміс�� 9% �ас�осо�ує��ся

с�а��а �бору � о�нора�о�о�о

(с�е�іа��но�о) �обро�і��но�о

�е��ару�ання у ро�мірі 7%. 

 
я� а���ерна���у ��а�н��
�о�а��і� мо�е обра��
�ану с�а��у  і� с��а�о�

�о�а��о�о�о �обо�’я�ання
�р�ома рі�н�м�

час��нам� �орічно

9,5%

� 1 �ересня 2021 ро�у �о 
1 бере�ня 2022 ро�у

7% �аміс�� 9%



2,5%
АКТИВИ У ВИГЛЯДІ 

облігацій внутрішніх
державних позик

08

номіна��на �ар�іс�� �ер�а�н�х об�і�а�і�

У�раїн� � �ерміном обі�у бі���е ні� 365
�ні� бе� �ра�а �ос�ро�о�о�о �о�а�ення,
�р��бан�х �е��аран�ом у �еріо� � 1

�ересня 2021 ро�у �о 31 сер�ня 2022 ро�у
�о �о�ання о�нора�о�ої (с�е�іа��ної)
�обро�і��ної �е��ара�ії



09

я� а���ерна���у

��а�н�� �о�а��і� мо�е

обра�� �ану с�а��у і�

с��а�о� �о�а��о�о�о

�обо�’я�ання �р�ома

рі�н�м� час��нам�

�орічно

3%



�ІЗНАВАЙСЯ БІ�ЬШЕ 

ПРО О�НОРАЗОВЕ
(СПЕЦІА�ЬНЕ) �ОБРОВІ�ЬНЕ

�ЕК�АРУВАННЯ 


