
 
Правління Національного банку України  

 

ПОСТАНОВА 

 

   12 листопада 2015 року                            м.Київ                              № 785 

 

 

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 56 та 57 Закону України “Про Національний банк 

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

метою підвищення ефективності аналізу і прогнозування грошово-кредитного 

ринку шляхом оперативного відстеження потоків кредитних ресурсів у 

національній валюті, формування їх вартості на міжбанківському кредитному 

ринку Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до 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) у пункті 6: 

абзац другий після слів “строк, на який отримані кредити” доповнити 

словами “наявність та вид забезпечення за отриманими кредитами”, а після слів 

“строк, на який отримано кошти за операціями репо” доповнити словами “вид 

активу, з яким проведено операції репо”; 

 абзац третій доповнити словами “наявність та вид забезпечення за 

залученими депозитами”; 

 в абзаці четвертому слова “процентна ставка” замінити словами 

“процентна ставка за коштами, отриманими/залученими в національній валюті; 

процентна ставка за коштами, наданими в іноземній валюті”; 

 абзац п’ятий після слів “строк надання кредитів” доповнити словами 

“наявність та вид забезпечення за наданими кредитами”, а після слів “строк 

надання коштів за операціями репо” доповнити словами “вид активу, з яким 

проведено операції репо”; 

 абзац шостий доповнити словами “наявність та вид забезпечення за 

розміщеними депозитами”; 
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в абзаці сьомому слова “процентна ставка” замінити словами “процентна 

ставка за наданими/розміщеними коштами в національній валюті; процентна 

ставка за коштами, отриманими в іноземній валюті”; 

 

2) в абзацах другому та п’ятому пункту 8 цифри, літери та слова “1600А 

(надані кредити овердрафт)”, “1500П (отримані кредити овердрафт)” 

виключити; 

 

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї 

постанови до відома банків України для використання в роботі. 

 

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) унести 

відповідні зміни до програмного забезпечення. 

           

          4. Постанова набирає чинності з 30 листопада 2015 року. 

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Чурія О. Є. 

 

 

 Голова  В. О. Гонтарева 

 

 Інд. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




