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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 
 

 

01 лютого 2022 року м. Київ №     10 

 

Про внесення змін до постанови  

Правління Національного банку України  

від 15 лютого 2018 року № 11 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України “Про Національний банк 

України”, статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою 

забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою 

інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України 

постановляє: 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 

15 лютого 2018 року № 11 “Про встановлення переліку інформації, що підлягає 

обов’язковому опублікуванню банками України” (зі змінами) такі зміни:  

1) пункт 1 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:  

“8) розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам 

господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих 

резервів за стадіями знецінення за Міжнародним стандартом фінансової 

звітності 9 “Фінансові інструменти” (далі – МСФЗ 9);  

9) розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та 

іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за видами економічної 

діяльності та стадіями знецінення за МСФЗ 9;  

10) складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма 

валютами (LCRВВ) та в іноземній валюті (LCRІВ) за останні 30 календарних днів, 

що передують 01 числу кожного місяця, розраховані згідно з Інструкцією 

№ 368.”;  

2) у пункті 2:  
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підпункт 1 викласти в такій редакції:  

“1) оборотно-сальдовий баланс за формою, визначеною Національним 

банком України:  

станом на 01 січня – до 01 лютого року, наступного за звітним, та до 

25 квітня року, наступного за звітним, з урахуванням коригуючих проводок 

станом на 01 лютого – до 28 лютого;  

станом на 01 березня, 01 травня, 01 червня, 01 серпня, 01 вересня, 

01 листопада та 01 грудня – до 30 числа місяця, наступного за звітним;  

станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня – до 10 числа другого місяця, 

наступного за звітним кварталом, з урахуванням коригуючих проводок за 

звітний період;”;  

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:  

“8) розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам 

господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих 

резервів за стадіями знецінення за МСФЗ 9 за звітний місяць – до 30 числа місяця, 

наступного за звітним, за січень – до 28 лютого, за грудень – до 01 лютого 

наступного року (за формою, визначеною Національним банком України);  

9) розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та 

іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за видами економічної 

діяльності та стадіями знецінення за МСФЗ 9 за звітний місяць – до 30 числа 

місяця, наступного за звітним, за січень – до 28 лютого, за грудень – до 01 лютого 

наступного року (за формою, визначеною Національним банком України);  

10) складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма 

валютами (LCRВВ) та в іноземній валюті (LCRІВ) станом на 01 число кожного 

місяця – до 10 числа цього місяця (за формою, визначеною Національним банком 

України).”;  

3) пункт 3 викласти в такій редакції:  

“3. Національний банк України публікує на сторінках офіційного Інтернет-

представництва Національного банку України:  

1) інформацію про показники діяльності банків, зазначену в підпунктах 1–6  

та 8–10 пункту 1 цієї постанови (у розрізі кожного банку), – протягом п’яти 

календарних днів після термінів, установлених у підпунктах 1–6 та 8–10 пункту 

2 цієї постанови;  

2) інформацію про результати проведення оцінки стійкості банків і 

банківської системи України (у розрізі кожного банку) – до 31 грудня.”. 
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2. Департаменту фінансової стабільності (Первін Дадашова) після 

офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про 

прийняття цієї постанови. 

3. Постанова набирає чинності з 01 березня 2022 року. 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 32 

 


