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

зі звітної дати 23.05.2019: 

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

про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи” – уточнення опису 
значень; 

зі звітної дати 01.06.2019: 

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

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

(місячний) – уточнення описів контролю; 

 довідник F105 “Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки” 

– уточнення опису значень; 

зі звітної дати 03.06.2019: 

– файл C5X "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" –
оновлено опис можливих сполучень параметрів, додано контроль даних 

по рахунках 4600, 4609; 
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зі звітної дати 04.06.2019: 

 файл 3KX “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної 

валюти,  банківських металів (без фізичної поставки)” (щоденний) – оновлення 
посилання на нормативно-правовий акт до порядку заповнення дати контракту; 

 файл 3MX “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за 
операціями з нерезидентами” (щоденний) – уточнення до відображення 

операцій, що здійснені через кореспондентські рахунки, до переліку операцій, 
що не відображаються, до відображення операцій за договорами комісії, 

доручення, агентськими договорами. 

зі звітної дати 01.07.2019: 

 файл 2KX “Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції” 
– уточнення опису параметрів та некласифікованих реквізитів показника, 

доповнення тексту повідомлення щодо контролю на дублюючі записи; 

 файл 4СX “Дані про пов’язаних із банком осіб” – уточнення опису 

параметрів та некласифікованих реквізитів показника; 

 довідник F086 “Код стану рахунку” –  уточнення опису значень; 

 довідник F087 “Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної 

особи” –  уточнення опису значень; 

 довідник F088 “Код наміру проведення фінансової операції” –  

уточнення опису значень; 

 опис правил та особливостей формування реквізитів повідомлень JSON 

об’єктів – уточнення найменувань реквізитів повідомлень. 

зі звітної дати 10.07.2019: 

 файл 20X “Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, 
резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку 

та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у 
Національному банку України” – уточнення по відображенню даних в розрізі 

належності до національної/іноземної валюти; 

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.  

 
Директор Департаменту  

статистики та звітності  Юрій ПОЛОВНЬОВ 
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