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Про зміни вимог щодо формування  
показників статистичної звітності 

 

Відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, затверджених постановою Правління 
Національного  банку України від 13 листопада 2018 року № 120, надаємо 

узагальнену інформацію за квітень 2019 року щодо змін до вимог із формування 
показників статистичної звітності, розміщених на сторінці офіційного Інтернет-

представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація 
статистичної звітності/Реєстри показників статистичної звітності” (далі – 

Сторінка Реєстру показників), а саме, до файлів та довідників: 

зі звітної дати 05.04.2019: 

 файл 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 
(LCR)” (щоденний) – уточнення до правил розрахунку коефіцієнта покриття 

ліквідністю (LCR) в іноземній валюті; 

зі звітної дати 08.04.2019: 

 довідник F090 “Код мети надходження/переказу коштів” – уточнення 

опису значень;  

 довідник F092 “Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти”– 

уточнення опису значень; 
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зі звітної дати 15.04.2019: 

 файл 79X “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку 

капіталу банку” (щоденний) – оновлення схеми подання файлу у зв’язку із 
оновленням контролю на дублюючі записи; 

зі звітної дати 01.05.2019: 

 файл 4PX “Дані про стан  заборгованості, розрахунки та планові операції 

за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом” 

(місячний) – уточнення відображення типів реорганізації, опису інформації, що 
подається у примітці, та описів контролю; 

 файл 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з 
банком особами” (місячний) – доповнення контролем суми визнаного 

зменшення корисності активу (резерви);  

 файл D9X “Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників 

контрагентів банку” (місячний) – уточнення контролю відсотку прямої та 

опосередкованої участі в статутному капіталі контрагента банку;  

 файл E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями 

банку” (місячний) – уточнення контролю розміру процентної ставки, додано 
контроль інформації про кредитора банку та договір;  

 файл E9X “Дані про перекази, здійснені з використанням систем  

переказу коштів та систем розрахунків” (місячний) – уточнення схеми подання 
файлу за адміністративно-територіальним розподілом. 

 довідник F070 “Код типу реорганізації” – уточнення переліку значень; 

 довідник F099 “Код даних для розрахунку економічних нормативів”- 

уточнення опису значень;  

 довідник R040 “Код статті платіжного балансу” – зміна ознаки умови 
декларування;  

зі звітної дати 03.05.2019: 

 файл 3KX “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної 

валюти,  банківських металів (без фізичної поставки)” (щоденний) – уточнення 
до правил консолідації, до переліку кодів мети продажу, до особливостей 

відображення операцій з купівлі іноземної валюти; 

 файл 3MX “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за 

операціями з нерезидентами” (щоденний) – уточнення до  переліку операцій, що 
не відображаються, до опису мети надходження/переказу коштів, до 
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відображення операцій за гарантійними зобов’язаннями, за договорами 

факторингу та операцій, що не перевищують суму в еквіваленті 150 000 гривень; 

зі звітної дати 13.05.2019: 

 файл 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 
(LCR)” (щоденний) – доповнення контролями щодо метрики; 

 файл 79X “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку 

капіталу банку” (щоденний) – уточнення контролів щодо проценту до 
розрахунку суми субординованого боргу (з урахуванням амортизації) та розміру 

процентної ставки; 

протягом місяця – доповнення новими значеннями довідника RC_BNK 

“Довідник іноземних банків” за відповідними запитами банків. 

Нормативні вимоги, які втрачають актуальність, розміщуються у архіві 
реєстру показників, розміщеному на Сторінці Реєстру показників.  
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