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Банки України
Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”
Асоціація українських банків
Про зміни вимог щодо формування
показників статистичної звітності
Відповідно до пунктів 49 та 52 Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120,
повідомляємо про зміни вимог щодо формування показників статистичної
звітності1, розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної
звітності/Реєстри показників статистичної звітності” (далі – Сторінка Реєстру
показників), а саме, вносяться зміни до файлів та довідників:
зі звітної дати 01.03.2019:
файл 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу” (місячний)
– уточнення до відображення розміру суб’єкта господарювання та найменування
контрагента/пов’язаної з банком особи;
–

зі звітної дати 04.03.2019:
файл 42X “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента”
(щоденний) – уточнення правил формування показника A42002 “Дані для
розрахунку економічних нормативів”;
–
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довідник F099 “Код даних для розрахунку економічних нормативів” –
доповнення переліку значень;
–

зі звітної дати 01.04.2019:
– файл 1PX “Дані про фінансові операції банку з нерезидентами”
(місячний) – зниження порогу декларування для операцій за послугами,
уточнення описів контролю;
– файл 2PX “Дані про фінансові операції з нерезидентами” (місячний) –
вилучення вимоги щодо подання документів на паперових носіях;
– файл 36X “Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності” (місячний) – уточнення окремих вимог до
формування показників;
 файл 4PX “Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції
за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом”
(місячний) – уточнення періодів для формування окремих даних та описів
контролю;
 файл 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових
коштів” (місячний) – уточнення правил та особливостей формування окремих
показників, уточнення описів контролю;
 файл D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та
контрагентів)” (місячний) – уточнення порядку відображення активних залишків
за визначеними балансовими рахунками;
 файл F4X “Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та
залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)” (місячний)
– видалення пояснення щодо відображення сум перевищення незнижувального
залишку, які клієнт може знімати без обмежень;
 файл F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги
заборгованості за ними” (щомісячний) – уточнення до відображення видів
забезпечення кредиту;
 довідник R110 “Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та
R013” – уточнюючі зміни до назв аналітичних рахунків з обліку активів з права
користування відповідно до термінології, застосованої у Постанові № 432, а саме:
слова “основні засоби” замінено словами “матеріальні активи”;
Постанова Правління НБУ “Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні” від 25.02.2019 № 43, якою унесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в
Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 (зі змінами), щодо врахування банками
вартості активів з права користування при розрахунку ними розміру регулятивного капіталу, нормативів
достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3).
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зі звітної дати 02.04.2019:
– файл 3AX “Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми
та вартість депозитів (у процентах річних)” (щоденний) – доповнення вимогою
по відображенню сум за поточними рахунками, оновлення довідника можливих
сполучень значень параметрів файла;
 файл 3KX “Дані про

купівлю, продаж безготівкової іноземної
валюти, банківських металів (без фізичної поставки)” (щоденний) – оновлення
посилання на нормативно-правові акти, доповнення вимогою щодо
відображення інформації за клієнтськими операціями на умовах “своп”,
уточнення описів контролю;
 файл 3MX “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за
операціями з нерезидентами” (щоденний) – уточнення порядку відображення
операцій з переказу коштів в межах України;
 файл 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
(LCR)” – уточнення правил та особливостей відображення коштів банків у
розрахунках, уточнення описів контролю;
 довідник D100 “Код умови валютної операції” – доповнення
можливістю застосування довідника для відображення операцій клієнтів на
умовах “своп”;
 довідник F090 “Код мети надходження/переказу коштів”– уточнення
переліку значень;
 довідник F092 “Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти” –
уточнення переліку значень.
Нормативні вимоги, які втрачають актуальність, розміщуються у архіві
реєстру показників, розміщеному на Сторінці Реєстру показників.
Директор Департаменту статистики та
звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ
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З метою забезпечення технічної реалізації цих змін, Рішенням Правління НБУ “Про схвалення Змін до
Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні” від 19.02.2019 № 142рш внесено зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльнос ті банків в Україні,
схваленої рішенням Правління НБУ від 15.12.2017 № 803-рш (зі змінами).
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