
 

 

 

  

 Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 

 

 

Про окремі питання, пов’язані із запровадженням  

 Міжнародного стандарту фінансової  

звітності 9 “Фінансові інструменти” 

 
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з 

метою забезпечення поступового запровадження в бухгалтерському обліку 

банків України Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 “Фінансові 

інструменти” Правління Національного банку України постановляє: 

 
1.  Національний банк України з 01 січня до 31 березня 2018 року 

(включно) не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними вимог 

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої 

постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року 

№  368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за 

№  841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним 

банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх 

дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), 

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного 

банку України, затверджених постановою Правління Національного банку 

України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами), якщо такі порушення 

пов’язані з перекласифікацією і зміною оцінки фінансових інструментів 

відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 “Фінансові 

інструменти”. 

 

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Рожкову К. В. і заступника Голови 

Національного банку України Борисенка Р. М. 
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4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

 

В. о. Голови Я. В. Смолій 

 

 

Інд. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




