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Про внесення змін до Положення про надання 

банками України інформації за угодами з купівлі та 

продажу кредитних ресурсів у національній валюті на 

міжбанківському кредитному ринку 

Відповідно до статей 7, 15, 56 та 57 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,  з 

метою приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України Правління Національного банку України 

постановляє: 

1. Унести до пункту 8 Положення про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 20, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2004 року за 

№ 170/8769 (зі змінами), такі зміни: 

1) в абзаці першому слова та цифри “від 17.06.2004 № 280, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (зі 

змінами)” замінити словами та цифрами “від 11 вересня 2017 року № 89”; 

 

2) абзаци другий – сьомий викласти в такій редакції: 

“кредити, які надані (пролонговані) іншим банкам (рахунки 1520, 1521, 

1524, 1533, 1543), відображаються банками-контрагентами як кредити, які 

отримані (пролонговані) від інших банків (рахунки 1621, 1623); 

кошти, що надані (пролонговані) іншим банкам за операціями репо 

(рахунок 1522, 1532, 1542), відображаються банками-контрагентами як кошти, 

що отримані (пролонговані) від інших банків за операціями репо (рахунок 

1622);  

депозити, які розміщені (пролонговані) в інших банках [рахунки 1502 

(суми грошового покриття), 1510, 1513], відображаються 

банками-контрагентами як депозити, залучені (пролонговані) від інших банків 

[рахунки 1602 (суми грошового покриття), 1610, 1613];  
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кредити, які отримані (пролонговані) від інших банків (рахунки 1621, 

1623), відображаються банками-контрагентами як кредити, що надані 

(пролонговані) іншим банкам (рахунки 1520, 1521, 1524, 1533, 1543); 

кошти, що отримані (пролонговані) від інших банків за операціями репо 

(рахунок 1622), відображаються банками-контрагентами як кошти, що надані 

(пролонговані) іншим банкам за операціями репо (рахунок 1522, 1532, 1542);  

депозити, залучені (пролонговані) від інших банків [рахунки 1602 (суми 

грошового покриття), 1610, 1613], відображаються банками-контрагентами як 

депозити, розміщені (пролонговані) в інших банках [рахунки 1502 (суми 

грошового покриття), 1510, 1513].”.  

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести до відома 

банків України інформацію про прийняття цієї постанови.  

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Чурія О. Є. 

4. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року. 

 

 

В. о. Голови                                             Я. В. Смолій 

Інд. 40 

 

 


