
Порівняльна таблиця змін до довідника F099                                                                                         зі звітної дати 03.07.2019 

  
Діюча редакція 

    
Запропоновані зміни (в новій редакціїї) 

  

  

F099 Код даних для розрахунку 

економічних нормативів 

D_OPEN D_CLOSE D_MODI 

  

F099 Код даних для розрахунку 

економічних нормативів 

D_OPEN D_CLOSE D_MODI 

  

  

A4 Розмір регулятивного капіталу банку 

на кінцеву дату виконання програми 

капіталізації, передбаченої 

погодженим Національним банком 

України планом заходів щодо 

усунення порушень, зазначених у 

пункті 2 постанови Правління НБУ 

від 24.02.2015 № 129 (зі змінами) 

[Дані для розрахунку нормативу Н7 

(регулятивний капітал)] 

31.12.2015     

  

A4 Розмір регулятивного капіталу банку на 

кінцеву дату виконання програми 

капіталізації, передбаченої погодженим 

Національним банком України планом 

заходів щодо усунення порушень, 

зазначених у пункті 2 постанови 

Правління НБУ від 24.02.2015 № 129 (зі 

змінами) [Дані для розрахунку нормативу 

Н7 (регулятивний капітал)] 

31.12.2015 02.07.2019   

  

  

A5 Дані щодо кредитів (зменшених на 

суму сформованих резервів), які 

включались до розрахунку нормативу 

Н6 та за якими до 01.01.2017 

здійснена реструктуризація, 

внаслідок чого строк їх погашення 

став перевищувати 365 (366) днів 

[Дані для розрахунку нормативу Н6 

(реструктуризовані кредити)] 

31.12.2015     

  

A5 Дані щодо кредитів (зменшених на суму 

сформованих резервів), які включались 

до розрахунку нормативу Н6 та за якими 

до 01.01.2017 здійснена реструктуризація, 

внаслідок чого строк їх погашення став 

перевищувати 365 (366) днів [Дані для 

розрахунку нормативу Н6 

(реструктуризовані кредити)] 

31.12.2015 02.07.2019   

  

  

A6 Cума активних операцій з 

кредитування реального сектору 

економіки щодо контрагента або 

групи контрагентів відповідно до 

пункту 3 постанови Правління НБУ 

від 24.11.2017 № 119, зменшена на 

суму забезпечення відповідно до 

пункту 1.14, 1.15 глави 1, пунктів 2.5, 

2.6 гл.2 р.VI Інструкції № 368 [Дані 

для розрахунку нормативу Н7 (сума 

активних операцій з кредитування 

підприємств реального сектору 

економіки, зменшена на суму 

забезпечення)] 

29.02.2016     

  

A6 Cума активних операцій з кредитування 

реального сектору економіки щодо 

контрагента або групи контрагентів 

відповідно до пункту 3 постанови 

Правління НБУ від 24.11.2017 № 119, 

зменшена на суму забезпечення 

відповідно до пункту 1.14, 1.15 глави 1, 

пунктів 2.5, 2.6 гл.2 р.VI Інструкції № 368 

[Дані для розрахунку нормативу Н7 (сума 

активних операцій з кредитування 

підприємств реального сектору 

економіки, зменшена на суму 

забезпечення)] 

29.02.2016 02.07.2019   

  

 


