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Банки України 

Асоціація “Незалежна асоціація 

банків України” 

Асоціація українських банків 

 

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 (зі змінами), 

надаємо узагальнену інформацію за червень 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/Реєстр показників статистичної 

звітності” (далі – Сторінка Реєстру показників), а саме, до файлів та довідників: 

зі звітної дати 01.07.2019: 

 файл D4X “Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, 

відкритих в уповноважених банках України” (місячний) – уточнення до опису 

змісту операції; 

 довідник F025 “Код змісту операції” – уточнення до переліку та опису 

значень; 

 довідник F076 “Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать 

про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи” – уточнення до 

переліку та опису значень; 

 довідник F102 “Код щодо наявності інформації у кредитному реєстрі 

Національного банку України” – уточнення до переліку та опису значень; 

 довідник S080 “Клас боржника/контрагента” – уточнення до опису 

значень; 
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зі звітної дати 02.07.2019: 

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

операціями з нерезидентами” (щоденний) – уточнення до описів країни-

нерезидента, ознаки консолідації операції, до загальних особливостей 

формування файла, доповнення можливістю консолідувати операції в гривнях; 

 файл F1X “Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі 

України та їх надходження в Україну” (щоденний) – уточнення до правил 

формування файла та до опису резидентності; 

зі звітної дати 03.07.2019: 

– файл 42Х “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента” 

(щоденний) – уточнення до правил формування показників, видалення 

посилання на нормативно-правовий акт, який втратив чинність; 

 довідник F099 “Код даних для розрахунку економічних нормативів” – 

уточнення переліку значень; 

 довідник R110 “Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та 

R013” – уточнення до переліку та опису значень; 

зі звітної дати 01.08.2019: 

 файл 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу” (місячний) 

– уточнення до особливостей відображення найменування 

контрагента/пов’язаної з банком особи; 

зі звітної дати 02.08.2019: 

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

операціями з нерезидентами” (щоденний) – уточнення до особливостей 

відображення операцій з переказу безготівкових коштів; 

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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