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1. Загальні відомості. 

UKRSIB business – це онлайн-програма, яка працює в браузері. Ви можете вибрати будь-який зручний для Вас 

браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer), але для найкращої роботи 

програми та забезпечення доступності всіх її функцій, переконайтеся, що браузер оновлено до актуальної версії. 

1.1. Вибір мови. 

Інтерфейс програми «UKRSIB business» доступний на кількох мовах: українській, російській і англійській. 

 Щоб вибрати мову, скористайтеся розкривним меню праворуч у верхній частині екрана авторизації 

(зобр. 1). 

 
Зобр. 1  

2. Реєстрація. 

Щоб отримати доступ до системи «UKRSIB business», необхідно здійснити реєстрацію. Процес реєстрації 

складається з двох етапів: 

 попередня онлайн-реєстрація – включає заповнення форми реєстрації для випуску ключів і заяви на 

доступи; 

 реєстрація у відділенні – включає надання заяви про реєстрацію ключа та, у разі необхідності, – заяви на 

підключення фізичної особи до організації в системі дистанційного обслуговування, а також надання 

документів, що засвідчують фізичну особу, яка бажає отримати доступ до рахунків відповідної 

організації, і підтверджують її повноваження (паспорт або ID-картка; ІПН або документ, що підтверджує 

його відсутність; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру до ID-картки; посвідка на 

тимчасове/постійне місце проживання для іноземців; довідка про взяття на облік для 

внутрішньо переміщених осіб). 



 

 

2.1. Попередня онлайн-реєстрація. 

Щоб виконати попередню онлайн-реєстрацію, перейдіть за посиланням https://business.ukrsibbank.com/login і 

на сторінці, що відкриється, виберіть команду «Зареєструватися в системі» (зобр. 2). 

 
Зобр. 2  

Особливості заповнення форми реєстрації. 

Процес заповнення форми розділено на шість етапів, кожному з яких відповідає окремий екран. Короткий опис 

етапів, а також індикацію перебігу процесу наведено у верхній частині вікна реєстрації. 

Примітка. Поля, обов’язкові до заповнення, позначено «зірочкою» (*). 

1. Екран «Особисті дані». 

 Існує два види форми введення особистих даних: для резидентів і для нерезидентів України. За 

замовчуванням відображається форма для резидентів. Щоб відобразити форму для нерезидентів, 

увімкніть перемикач «Нерезидент України» ліворуч у верхній частині форми. 

 Якщо Ви є резидентом України, але у Вас немає індивідуального податкового номера (ІПН), натисніть 

елемент «Нема ІПН» праворуч від поля «ІПН» і введіть серію та номер паспорта або номер ID-картки 

(зобр. 3). 

 Якщо Ви є нерезидентом України та у Вас є офіційний документ, отриманий в Україні, що підтверджує 

Ваш правовий статус у цій країні, наприклад картка платника податків або посвідка на 

тимчасове/постійне проживання в Україні тощо, внесіть Ваші дані українською мовою, як зазначено 

в такому документі. 

 Якщо Ви є нерезидентом України та у Вас немає офіційного документа, що підтверджує Ваш правовий 

статус в Україні, наприклад картки платника податків або посвідки на тимчасове/постійне 

проживання в Україні тощо, внесіть Ваші дані латинськими літерами, як зазначено в закордонному 

паспорті, який Ви отримали у власній країні та за яким Ви перетинали кордон України. 

 Будьте уважні під час введення номера телефону – указаний номер телефону буде діяти як логін для 

входу в систему (авторизації) і використовуватися для надсилання Вам одноразових паролів для 

підтвердження операцій у системі. На цей номер телефону Вам також буде надіслано код 

підтвердження, який знадобиться на наступному етапі. 

Зверніть увагу! Одноразові паролі та коди підтвердження надсилаються лише на номери українських 

операторів мобільного зв’язку – у разі введення іноземного номера телефону паролі/коди 

надсилатимуться електронною поштою. 



 

 

 
Зобр. 3  

2. Екран «Перевірка особистих даних». 

 Перевірте телефон – Вам має прийти SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Якщо Ви не 

отримаєте SMS-повідомлення в межах обґрунтованого часу (див. таймер ліворуч від поля «Введіть 

SMS-код»), спробуйте надіслати запит іще раз. Для цього натисніть «Отримати пароль ще раз». 

 Перевірте правильність особистих даних, введіть код підтвердження в полі «Введіть SMS-код» 

(зобр. 4) та натисніть кнопку «ДАЛІ», якщо всі дані введено правильно, або натисніть кнопку 

«НАЗАД», щоб повернутися до попереднього екрана та внести необхідні зміни. 

 
Зобр. 4  



 

 

3. Екран «Адреса реєстрації». 

Укажіть Вашу адресу реєстрації – область і населений пункт для резидентів, а також країну для 

нерезидентів (зобр. 5) і виберіть, чи бажаєте опублікувати сертифікат на сайті АЦСК АТ «УКРСИББАНК». 

 
Зобр. 5  

4. Екран «Активація Google Authenticator». 

 Натисніть кнопку «АКТИВУВАТИ», щоб одразу активувати цей спосіб двофакторної автентифікації, та 

виконайте інструкції з генерації пароля, що відобразяться на екрані. 

Зверніть увагу! На Вашому пристрої має бути встановлено додаток «Google Authenticator». 

 Щоб пропустити цей крок, натисніть кнопку «ПРОПУСТИТИ АКТИВАЦІЮ». 

Примітка. Активувати Google Authenticator можна пізніше у профілі користувача (докладніше див. у 

розділі «4.2.5. Безпека» цього Керівництва користувача). 

 
Зобр. 6  

5. Екран «Створення ключа». 

Ключ буде створено автоматично, Вам необхідно лише вибрати місце його зберігання та придумати 

пароль, який задовольнить вимогам системи (див. підказки під полем введення пароля). 

Існує три варіанти зберігання ключа: «Криптографічний модуль» (рекомендований варіант), 

«USB-токен», «В файлі (каталозі користувача)» (зобр. 7). 



 

 

 
Зобр. 7  

Примітка. Якщо необхідно, Ви можете самостійно встановити (або оновити) плагін і розширення для 
веб-браузера за посиланнями нижче. 
Плагін: 

 для Windows – http://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebInstall.exe 

 для MAC OS – http://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebInstall.pkg 

 для LINUX (X32) – http://iit.com.ua/download/productfiles/euswi.deb 

 для LINUX (X64) – http://iit.com.ua/download/productfiles/euswi.64.deb 
Розширення: 

 для веб-браузера Google Chrome – https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%96%D1%96%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-
%D1%86%D1%81%D0%BA-1-
%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB/jffafkigfgmjafhpkoibhfefeaebmccg?utm_source=chrome-app-launcher-info-
dialog 

 для веб-браузера Firefox – https://eu.iit.com.ua/download/productfiles/eusw@iit.com.ua.xpi 

 для веб-браузера Opera – https://addons.opera.com/uk/extensions/details/iit-end-user-ca-1-sign-web-
extension/?display=uk 

Керівництво з установлення та настроювання плагіна та розширення: 

 http://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebOManual.pdf 

5. Екран «Секретне питання». 

Секретне питання – це ключова фраза для голосової ідентифікації користувача при зверненні до банку. 

Виберіть секретне питання зі списку в полі «Запитання для голосової ідентифікації в контакт-центрі» та 

введіть відповідь на нього в полі «Відповідь на запитання» українською, російською або англійською 

мовою. Обмеження – відповідь не може складатися лише з цифр (використовуйте цифри в поєднанні з 

літерами) і має містити від 3 до 50 символів. 



 

 

 
Зобр. 8  

6. Екран «Заявку створено». 

Це – інформаційний екран, де зазначено номер створеної заявки та наведено подальші дії щодо другого 

етапу процесу реєстрації. У результаті попередньої реєстрації буде згенеровано Заяву на реєстрацію та 

отримання посиленого сертифіката відкритого ключа (див. Додаток 1) та Заяву на підключення фізичної 

особи до організації у СДО АТ «УКРСИББАНК» (див. Додаток 2). Заяви доступні за посиланнями «ЗАЯВА 

НА ВИПУСК СЕРТИФІКАТА» та «ЗАЯВА НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ» (зобр. 9). Роздрукуйте ці 

заяви та візьміть із собою до відділення банку разом з іншими необхідними документами (паспорт або 

ID-картка; ІПН або документ, що підтверджує його відсутність; витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру до ID-картки; посвідка на тимчасове/постійне місце проживання для іноземців; 

довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб). 

 
Зобр. 9  

  



 

 

2.2. Реєстрація у відділенні. 

Для завершення реєстрації завітайте до відділення банку не пізніше, ніж через 60 календарних днів після 

здійснення онлайн-реєстрації, і надайте документи з переліку нижче. 

Загальні документи: 

 Заява на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа (у двох примірниках); 

 документи, що засвідчують особу – паспорт (або ID-картка) та ІПН (або відмітку про право здійснення 

платежів без ІПН чи документ, що підтверджує відмову від ІПН). 

Додаткові документи, за необхідністю: 

 витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (у разі надання ID-картки); 

 посвідка на тимчасове/постійне місце проживання (для іноземців); 

 довідка про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території. 

Документи, що надаються в разі підключення до організації: 

 Заява на підключення фізичної особи до організації в СДО АТ «УКРСИББАНК»; 

 документи для підтвердження права підпису платіжних документів та здійснення операцій за 

рахунками компанії. 

Зверніть увагу! Якщо Ви є уповноваженою особою в кількох компаніях, для доступу до рахунків кожної компанії 

необхідно надати окрему Заяву на підключення фізичної особи до організації. 



 

 

3. Авторизація. 

Після завершення процесу реєстрації Ви зможете ввійти в систему, указавши свій логін (номер телефону), спосіб 

зберігання ключа (за замовчуванням вибрано варіант «Криптографічній модуль») і пароль на створення ключа 

(зобр. 10). 

Примітка. Якщо Ви є уповноваженою особою в кількох компаніях*, для входу в систему Вам також знадобиться 

вибрати компанію, за рахунками якої необхідно здійснити операції або отримати інформацію (зобр. 11). 

*Див. також розділ «25. Центр фінансового контролю (ЦФК)». 

 
Зобр. 10  

 
Зобр. 11  

Авторизація з двофакторною аутентифікацією. 

У системі «UKRSIB business» передбачено можливість використання двофакторної аутентифікації для 

організації – її може ввімкнути користувач, підключений до цієї організації та який має право першого підпису, 

(інструкцію див. у розділі «4.3.2. Увімкнення двофакторної аутентифікації»). Якщо двофакторну 

аутентифікацію ввімкнено хоча б для однієї організації, до якої Вас підключено, окрім регулярного пароля, Вам 

потрібно буде також ввести тимчасовий одноразовий пароль, який можна отримати одним із трьох способів: 

через мобільний додаток «Google Authenticator» (зобр. 12) (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-

повідомленні (зобр. 13) або на пристрій «VASCO token» (зобр. 14). 

 Після введення регулярного пароля виберіть один із запропонованих на екрані варіантів, дочекайтеся 

одноразового пароля, який буде доставлено вибраним способом, і введіть його в полі 

«Одноразовий пароль». 

 
Зобр. 12  

 
Зобр. 13  

 
Зобр. 14  

 



 

 

4. Початок роботи з системою «UKRSIB business». 

4.1. Огляд програми. 

Основними елементами інтерфейсу програми є ліва бічна панель меню, верхня панель керування профілями та 

нижня панель загальних відомостей, таких як контактні дані, інструкції тощо, а також головна сторінка, з якої 

починається робота в системі після авторизації (зобр. 15). 

 
Зобр. 15  



 

 

4.2. Профіль користувача. 

У профілі користувача можна переглянути особисті дані, указані під час реєстрації, змінити особисті 

налаштування та виконати необхідні дії з ключами. 

 Щоб відкрити профіль, натисніть Ваше ім’я праворуч у верхній частині сторінки та виберіть пункт 

«Мій профіль» у меню, що відобразиться. 

 
Зобр. 16  

4.2.1. Мої дані. 

Переглянути особисті відомості, які Ви вказали під час реєстрації, можна в розділі «Мій профіль» ► 

«МОЇ ДАНІ». 

4.2.2. Підтвердження адреси електронної пошти. 

Щоб підтвердити адресу електронної пошти, виконайте описані далі дії. 

1. Відкрийте Ваш профіль користувача – для цього натисніть Ваше ім’я праворуч у верхній частині екрана 

та виберіть пункт «Мій профіль» у меню, що відобразиться (зобр. 17). 

 
Зобр. 17  

2. Натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ ЛИСТ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ» у нижній частині форми профілю 

(зобр. 18). 

 
Зобр. 18  



 

 

3. На вказану адресу електронної пошти буде надіслано повідомлення з інструкціями та посиланням для 

підтвердження адреси електронної пошти. Перейдіть за отриманим посиланням, щоб завершити 

підтвердження адреси електронної пошти. 

Зверніть увагу! Посилання має термін дії – 24 години, якщо Ви не скористаєтеся посиланням протягом 

цього часу, Вам знадобиться почати процедуру підтвердження адреси електронної пошти спочатку. 

4.2.3. Особисті налаштування. 

Переглянути та змінити налаштування інтерфейсу, друку та фільтрів можна в розділі «Мій профіль» ► 

«ОСОБИСТІ НАЛАШТУВАННЯ». Щоб внести зміни, натисніть кнопку « » («Редагувати») праворуч у верхній 

частині форми (зобр. 19). 

 
Зобр. 19  



 

 

4.2.4. Ключі. 

Отримати новий ключ або виконати дії з існуючими ключами – змінити пароль до ключа, пролонгувати або 

сформувати Заявку на підключення до компанії – можна в розділі «Мій профіль» ► «КЛЮЧІ» (зобр. 20). 

 
Зобр. 20  

Примітка. На одному носії може бути лише один активний ключ. 

4.2.5. Безпека. 

Підвищити безпечність операцій можна за рахунок двоетапної автентифікації з використанням додатка «Google 

Authenticator». Перший етап автентифікації – це авторизація за допомогою логіна й пароля, а другим, 

додатковим, етапом виступатиме підтвердження операцій одноразовим паролем, що генерується додатком 

«Google Authenticator» – навіть за відсутності підключення до мобільної мережі та Інтернету. 

Щоб скористатися перевагами двоетапної автентифікації, установіть додаток «Google Authenticator» на Вашому 

мобільному пристрої та активуйте «Google Authenticator» у системі UKRSIB business, як описано далі. 

1. Перейдіть у розділ «Мій профіль» ► «БЕЗПЕКА» та натисніть кнопку «АКТИВУВАТИ» (зобр. 21). 

 

Зобр. 21  

2. Перевірте телефон – Вам має прийти SMS-повідомлення з одноразовим паролем. Введіть отриманий 

пароль у вікні, що відкриється після натискання кнопки «АКТИВУВАТИ» на кроці 1 (зобр. 21). 

Примітка. Якщо Ви не отримаєте SMS-повідомлення в межах обґрунтованого часу (див. таймер ліворуч 

від поля для введення пароля), спробуйте надіслати запит іще раз. Для цього натисніть кнопку  

(зобр. 22). 



 

 

 
Зобр. 22  

3. Відкрийте додаток «Google Authenticator» на Вашому мобільному пристрої та зіскануйте QR-код, що 

відображається на екрані в системі «UKRSIB business» (зобр. 23). 

Примітка. Альтернативою сканування QR-коду є введення ключа вручну. Для цього в додатку 

«Google Authenticator», на вашому мобільному пристрою, виберіть «Ввести ключ налаштування», та 

введіть назву облікового запису та ключ, який зображений на екрані в системі «UKRSIB business». 

 
Зобр. 23  

4. Уведіть пароль, згенерований додатком «Google Authenticator», у системі «UKRSIB business» (зобр. 24) і 

натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ». 

 
Зобр. 24  

Примітка. За бажанням Ви можете деактивувати «Google Authenticator» у будь-який час. Для цього знову 

перейдіть у розділ «Мій профіль» ► «БЕЗПЕКА» та натисніть кнопку «ДЕАКТИВУВАТИ» (зобр. 25). 



 

 

 
Зобр. 25  

4.2.6. Налаштування сповіщень. 

У системі «UKRSIB business» реалізована можливість налаштування сповіщень про дії з обліковим записом 

(більше відомостей у таблиці нижче). 

Дії з обліковим записом 

Подія  @   SMS 

Тимчасове блокування входу в систему  ✔  ✔ 

Спроба входу в систему із забороненої IР-адреси  ✔  ✘ 

Блокування облікового запису  ✔  ✔* 

Розблокування облікового запису  ✔  ✘ 

Активація ключа та призначення групи підпису  ✔  ✔* 

Вхід у систему  ✔  ✘ 

Вхідні банківські листи  ✔  ✘ 

*Ці сповіщення ввімкнено за замовчуванням. 

Сповіщення про дії з обліковим записом. 

Щоб налаштувати отримання сповіщень про дії з обліковим записом, як-от, блокування/розблокування 

облікового запису, спроба входу в систему із забороненої IP-адреси, вхід у систему або тимчасове блокування 

можливості входу в систему, активація ключа та призначення групи підпису, а також повідомлення від банку, 

виконайте описані далі дії. 

1. Відкрийте Ваш профіль користувача. Для цього натисніть Ваше ім’я праворуч у верхній частині екрана та 

виберіть пункт «Мій профіль» у меню, що відобразиться (зобр. 26). 

 
Зобр. 26  

2. Перейдіть на вкладку «СПОВІЩЕННЯ». 



 

 

 
Зобр. 27  

3. Перегляньте поточні налаштування та, якщо необхідно, змініть їх. Для цього натисніть кнопку « » 

праворуч у верхній частині таблиці налаштувань сповіщень (зобр. 27). 

4. Установіть або зніміть «прапорці» в таблиці налаштувань, відповідно до того, які сповіщення Ви бажаєте 

отримувати та яким способом. 

 
Зобр. 28  

Зверніть увагу! Щоб отримувати сповіщення електронною поштою, необхідно спочатку підтвердити 

адресу електронної пошти (докладніше див. у розділі «4.2.2. Підтвердження адреси електронної 

пошти»). 

5. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб застосувати нові налаштування. 

4.3. Профіль компанії. 

У профілі компанії можна переглянути загальну інформацію про вибрану під час авторизації компанію та надані 

Вам права на здійснення операцій за рахунками компанії, а також змінити налаштування (зобр. 29). 

 Щоб відкрити профіль компанії, натисніть Ваше ім’я праворуч у верхній частині сторінки та виберіть 

пункт «Профіль компанії» в меню, що відобразиться. 

 
Зобр. 29  

4.3.1. Налаштування для створення платіжних інструкцій. 

У профілі компанії можна виконати попередні налаштування, які будуть використовуватися при створенні 

документів: 

 вибрати рахунок за замовчуванням для попереднього заповнення форми створення платіжних 

інструкцій у гривні; 

 увімкнути або вимкнути функцію збереження в довіднику даних нових отримувачів для всіх платіжних 

інструкцій; 



 

 

 вибрати період, у межах якого номери платіжних інструкцій, що призначаються автоматично для 

попереднього заповнення форми створення документів, не повторюватимуться (тобто, після 

завершення вибраного періоду нумерація платіжних інструкцій починатиметься знову з «1»). 

Щоб виконати необхідні налаштування, виконайте описані далі дії. 

1. У профілі компанії перейдіть на вкладку «НАЛАШТУВАННЯ» (зобр. 30,п. 1) та натисніть кнопку « » 

праворуч у верхній частині вкладки (зобр. 30, п. 2). 

 
Зобр. 30  

2. Виконайте необхідні налаштування: виберіть рахунок за замовчуванням, увімкніть або вимкніть 

функцію збереження даних нових отримувачів, виберіть період без повторювання номерів документів – 

як потрібно (зобр. 31). 

 
Зобр. 31  

3. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 

4.3.2. Увімкнення двофакторної автентифікації. 

Посилити захищеність облікового запису можна за рахунок двофакторної автентифікації. Перший етап 

автентифікації – це авторизація за допомогою логіна й пароля, а другим, додатковим, етапом виступатиме 

підтвердження одноразовим паролем. Щоб увімкнути двофакторну автентифікацію для організації, виконайте 

описані далі дії. 

Зверніть увагу! Увімкнути двофакторну автентифікацію для організації може лише користувач, підключений до 

цієї організації та який має право першого підпису. 

1. У профілі компанії перейдіть на вкладку «НАЛАШТУВАННЯ» (зобр. 32 –1) та натисніть кнопку « » 

праворуч у верхній частині вкладки (зобр. 32 –2). 

 
Зобр. 32  

2. Установіть «прапорець» у полі «Двофакторна аутентифікація» в нижній частині вкладки (зобр. 33). 

 
Зобр. 33  

3. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 



 

 

4.3.3. Моніторинг. 

У профілі компанії можна налаштувати правила моніторингу як для зареєстрованих, так і для незареєстрованих 

у системі отримувачів. 

Щоб переглянути вже створені правила моніторингу, перейдіть на сторінку «Профіль компанії» (зобр. 34, п. 2), 

натисніть вкладку «МОНІТОРИНГ» (зобр. 34, п. 3) та виберіть необхідний тип моніторингу («Про рух коштів на 

рахунку», «Про відхилення документа», «Поточний залишок по рахунку», «Виписка по рахунку», «Про арешт 

рахунку» або «Про закриття рахунку»). 

 
Зобр. 34  

Доступність дій із правилами вибраного типу моніторингу: 
- перегляд правил сповіщень, налаштованих раніше; 

- редагування правил сповіщень, налаштованих раніше; 

- видалення сповіщень, налаштованих раніше; 

- створення нових правил надсилання сповіщень. 

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для правила дій (редагування або видалення), не відкриваючи 

його, скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього виберіть тип моніторингу, з яким необхідно 

виконати певні дії, та натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідного правила. 

 Щоб швидко видалити правило, не відкриваючи його, скористайтеся кнопкою « » («Видалити») 

праворуч у рядку необхідного правила (зобр. 35). 

Доступність дій залежить від статусу правила та від вибраного каналу доставки (для більш детальної 

інформації щодо залежності див. табл. «Залежність дій від статусу правила та каналу доставки»). 

 
Зобр. 35  

  



 

 

Залежність дій від статусу правила та каналу доставки. 

 

Групові дії. 

 Щоб видалити одне або кілька правил одночасно, встановіть «прапорець» ліворуч у рядках необхідних 

правил та натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» внизу списку (зобр. 36). 

 
Зобр. 36  

Налаштування нових правил моніторингу. 

Процеси налаштування нових правил моніторингу мають відмінності, які залежать від вибраного типу 

моніторингу та каналу доставки сповіщень. За основною відмінністю ці процеси поділяються на платні та 

безкоштовні. 

 

У таблиці нижче наведено залежність процесу налаштування від вибраного типу моніторингу та каналу 

доставки. Для зручності скористайтеся посиланням, відповідним до вибраного типу моніторингу та каналу 

доставки, щоб перейти до покрокової інструкції. 

  



 

 

Залежність процесу налаштування від вибраного типу моніторингу та каналу доставки 

Тип моніторингу Канал 

доставки 

Посилання на інструкцію з налаштування правил 

моніторингу 

Рух коштів по рахунку 
E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

SMS Процес налаштування платного правила моніторингу. 

Про відхилення 

документа 

E-mail + SMS Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

SMS Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

Поточний залишок по 

рахунку 

E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

SMS Процес налаштування платного правила моніторингу. 

Виписка по рахунку E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

 

Про арешт рахунку 

E-mail + SMS Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

SMS Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

Про закриття рахунку E-mail Процес налаштування безкоштовного правила моніторингу. 

Процес налаштування безкоштовних правил моніторингу. 

Можливий для таких типів моніторингу: 

 «Рух коштів по рахунку» (канал доставки: «E-mail»); 

 «Про відхилення документа» (канали доставки: «Е-mail», «SMS», «Е-mail+SMS»); 

 «Поточний залишок по рахунку» (канал доставки: «Е-mail»); 

 «Виписка по рахунку» (канал доставки: «Е-mail»); 

 «Про арешт рахунку» (канали доставки: «Е-mail», «SMS», «Е-mail+SMS»); 

 «Про закриття рахунку» (канал доставки: «Е-mail»). 

1. Щоб створити нове правило для вибраного типу моніторингу, натисніть кнопку «НОВЕ ПРАВИЛО» 

праворуч у верхній частині сторінки «Профіль компанії» (зобр. 37). 

 
Зобр. 37  

2. Виберіть канал доставки сповіщення – через е-mail або в SMS-повідомленні (зобр. 38). 

Примітка. 

 Для типів моніторингу «Про закриття рахунків» та «Виписка по рахунку» доступний лише 

канал доставки «E-mail». 

 Для типів моніторингу «Про відхилення документа» та «Про арешт рахунку» є можливість 

вибрати одразу обидва типи каналів доставки сповіщень. 



 

 

 
Зобр. 38  

3. Натисніть поле «Рахунки» та у вікні, що відкриється, виберіть необхідні рахунки, встановивши 

«прапорці» ліворуч у відповідних рядках. Для полегшення пошуку, в полі «Пошук по компанії, ЄДРПОУ, 

сумі чи назві рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку. 

Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 39). 

 
Зобр. 39  

4. Заповніть інші поля форми, та встановіть «прапорці» біля необхідних опцій. Для кожного з типів 

моніторингу вміст полів для заповнення та додаткових опцій буде відрізнятися (зобр. 40). 

 
Зобр. 40  

5. Натисніть кнопку «ДОДАТИ ОТРИМУВАЧІВ» (зобр. 41, п. 1) та виберіть отримувачів зі списку, 

проставивши «прапорці» ліворуч у рядках із необхідними отримувачами (зобр. 41, п. 2). Для 

полегшення пошуку, в полі «Дані отримувача», введіть повністю або частково деталі отримувачів. 

Натисніть кнопку «ДОДАТИ» (зобр. 41, п. 3). 

 
Зобр. 41  



 

 

Примітка. Функція додавання отримувачів не доступна, якщо вибраний тип моніторингу «Про арешт 

рахунку». 

Примітка. Щоб додати незареєстрованого у системі користувача до списку отримувачів, скористайтеся 

вкладкою «ЗОВНІШНІ ОТРИМУВАЧІ» на сторінці «Профіль компанії» (докладніше див. у розділі 

«4.3.4. Довідник "Зовнішні отримувачі"» цього Керівництва користувача). 

Примітка. Щоб видалити отримувача зі списку, натисніть кнопку « » («Видалити») праворуч у відповідному 

рядку. Щоб видалити двох або більше отримувачів, встановіть «прапорці» ліворуч у відповідних рядках, та 

натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ», яка з’явиться в нижній частині сторінки. 

 
Зобр. 42  

6. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб завершити створення нового правила. 

 
Зобр. 43  

Після збереження правила, відкриється сторінка типу моніторингу, до списку якого було додане нове правило, 

а щойно створене правило отримає один із можливих статусів: «Активне»1 або «Відхилене»2. 

1Статус « » («Активне») присвоюється правилу відразу після його створення; 
2Статус « » («Відхилене») може бути присвоєне правилу в наступних випадках: 

- при закритті права доступу до рахунку за яким було створене правило; 

- при розірванні зв'язку між користувачем та компанією; 

- при зміні номера телефону користувача; 

- при видаленні правила; 

- при блокуванні користувача банком (за ініціативи користувача). 

Процес налаштування платних правил моніторингу. 

Налаштування платних правил доставки сповіщень можливе для типів моніторингу: «Про рух коштів по 

рахунку» та «Поточний залишок по рахунку», з вибраним каналом доставки «SMS». 

Налаштування платного правила для типу моніторингу «Про рух коштів по рахунку». 

1. Щоб створити нове правило, натисніть кнопку «НОВЕ ПРАВИЛО» праворуч у верхній частині сторінки 

«Профіль компанії», попередньо вибравши тип моніторингу «Про рух коштів по рахунку» (зобр. 44). 



 

 

 
Зобр. 44  

2. Виберіть канал доставки сповіщення «SMS» (зобр. 45). 

 
Зобр. 45  

3. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «ВСТАНОВИТИ SMS ІНФОРМУВАННЯ», для підтвердження 

своєї дії (зобр. 46). 

 
Зобр. 46  

Примітка. При встановленні каналу сповіщення «SMS» в рамках одного правила може бути вибраний 

лише один рахунок для одного отримувача. 

Зверніть увагу! Послуга SMS-інформування є платною. Розмір комісії можна уточнити на сайті банку або 

в персонального менеджера. 

4. Натисніть поле «Рахунок», та у вікні, що відкриється, виберіть рахунок зі списку, натиснувши відповідний 

рядок. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого 

рахунку (зобр. 47). 



 

 

 
Зобр. 47  

5. Виберіть тип операції з розкривного списку (зобр. 48). 

 
Зобр. 48  

6. Якщо необхідно, вкажіть значення в полях «Сума від» та «Сума до» для вибраного типу операції 

(зобр. 49). 

Примітка. Значення поля «Сума до» не може бути меншим за значення поля «Сума від». 

 
Зобр. 49  

7. Якщо необхідно, встановіть «прапорець» у полі «З урахуванням банківських комісій». 

Зверніть увагу! Опція «З урахуванням банківських комісій» є доступною у випадку, якщо був вибраний 

рахунок у гривні. 

 

Зобр. 50  



 

 

8. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб завершити створення нового правила (зобр. 51). 

 
Зобр. 51  

Після збереження правила, відкриється сторінка типу моніторингу, до списку правил якого було додане нове 

правило, а щойно створене правило отримає один із можливих статусів: «На виконанні»1, «Активне»2 або 

«Відхилене»3. 

1Статус « » («На виконанні») присвоюється правилу відразу після створення. 
2Статус « » («Активне») присвоюється правилу після його обробки; 
3Статус « » («Відхилене») може бути присвоєне правилу в наступних випадках: 

- при закритті права доступу до рахунку за яким було створене правило; 

- при розірванні зв'язку між користувачем та компанією; 

- при зміні номера телефону користувача; 

- при видаленні правила; 

- при блокуванні користувача банком (за ініціативи користувача). 

Налаштування платного правила для типу моніторингу «Поточний залишок по рахунку». 

1. Щоб створити нове правило, натисніть кнопку «НОВЕ ПРАВИЛО» праворуч у верхній частині сторінки 

«Профіль компанії», попередньо вибравши тип моніторингу «Поточний залишок по рахунку» (зобр. 52). 

 
Зобр. 52  

2. Виберіть канал доставки сповіщення «SMS» (зобр. 53). 

 
Зобр. 53  



 

 

3. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «ВСТАНОВИТИ SMS ІНФОРМУВАННЯ», для підтвердження своєї 

дії (зобр. 54). 

 
Зобр. 54  

Примітка. При встановленні каналу сповіщення «SMS» в рамках одного правила може бути вибраний 

лише один рахунок для одного отримувача. 

Зверніть увагу! Послуга SMS-інформування є платною. Розмір комісії можна уточнити на сайті банку або 

в персонального менеджера. 

4. Натисніть поле «Рахунок», та у вікні, що відкриється, виберіть рахунок зі списку, натиснувши відповідний 

рядок. Для полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого 

рахунку (зобр. 55). 

 
Зобр. 55  

5. Установіть умови періодичності та час відправлення сповіщень із розкривних меню відповідних полів. 

Примітка. У полі «Періодичність відправлення» за замовчуванням встановлене значення 

«Одноразово». 

 Для періодичності відправлення «Одноразово», необхідно вибрати час відправлення сповіщення у 

полі «Відправлення о» (зобр. 56). 

 
Зобр. 56  

 Для кожної з умов періодичності відправлення «Кожну годину» або «Кожні дві години», необхідно 

встановити початок та кінець вибраного часового проміжку між відправленням сповіщень у полях 

«Відправлення з» та «Відправлення по», відповідно (зобр. 57). 



 

 

 
Зобр. 57  

 Для періодичності відправлення «Двічі на добу», необхідно вибрати час для першого та другого 

відправлення сповіщень, у полях «Відправлення о» (зобр. 58). 

 
Зобр. 58  

6. Якщо необхідно, встановіть «прапорець» у полі «Не відправляти, якщо не було змін». 

 
Зобр. 59  

7. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб завершити створення нового правила (зобр. 60). 

 
Зобр. 60  

Після збереження правила, відкриється сторінка типу моніторингу, до списку правил якого було додане нове 

правило, а щойно створене правило отримає один із можливих статусів: «На виконанні»1, «Активне»2 або 

«Відхилене»3. 

1Статус « » («На виконанні») присвоюється правилу відразу після створення. 
2Статус « » («Активне») присвоюється правилу після його обробки; 
3Статус « » («Відхилене») може бути присвоєне правилу в наступних випадках: 



 

 

- при закритті права доступу до рахунку за яким було створене правило; 

- при розірванні зв'язку між користувачем та компанією; 

- при зміні номера телефону користувача; 

- при видаленні правила; 

- при блокуванні користувача банком (за ініціативи користувача). 

Інші дії з правилами моніторингу. 

 Щоб відредагувати або видалити існуюче правило, відкрийте його та натисніть кнопку « » 

(«Редагувати») або « » («Видалити») праворуч у верхній частині сторінки відкритого правила 

(зобр. 61). Доступність дій залежить від статусу правила та його каналу доставки (для більш детальної 

інформації щодо залежності див. табл. «Залежність дій від статусу правила та каналу доставки»). 

 
Зобр. 61  

Зверніть увагу! Для зручності користувачів, у системі зберігається інформація щодо останніх дій зі сповіщеннями 

(ПІБ користувача, який здійснював налаштування або коригування правила моніторингу, а також дату внесення 

таких змін). Цю інформацію можна переглянути у формі діючого правила моніторингу (зобр. 62). 

 
Зобр. 62  

  



 

 

4.3.4. Довідник «Зовнішні отримувачі». 

Функції для роботи з довідником отримувачів сповіщень доступні в профілі компанії на вкладці «ЗОВНІШНІ 

ОТРИМУВАЧІ» (зобр. 63). 

 
Зобр. 63  

Перегляд. 

Для зручності перегляду списку отримувачів і полегшення їх пошуку передбачено функції сортування та пошуку 

даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список отримувачів за одним з атрибутів (статус, ПІБ, е-mail або телефон), натисніть 

заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб 

відсортувати список у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано дані отримувачів, має позначку « » або « » (відповідно до 

порядку сортування) у заголовку (зобр. 64). 

 
Зобр. 64  

Пошук. 

Знайти необхідного отримувача можна за допомогою пошукової системи. Для цього в полі «Дані отримувача» 

введіть частково або повністю деталі необхідних отримувачів (зобр. 65). 

 
Зобр. 65  

Примітка. Щоб дізнатись, ким був доданий отримувач до довідника, наведіть курсор до позначки « » ліворуч 

у рядку запису з даними отримувача. 

  



 

 

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних дій (редагування або видалення), не відкриваючи довідник 

отримувача, скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку 

необхідного запису (зобр. 66). 

 
Зобр. 66  

Групові дії. 

 Щоб видалити одного або кількох отримувачів із довідника одночасно, встановіть «прапорець» ліворуч 

у рядках записів, які необхідно видалити та натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» внизу списку (зобр. 67). 

 
Зобр. 67  

Додавання отримувачів у довідник. 

 Щоб додати дані отримувача в довідник, на сторінці «ЗОВНІШНІ ОТРИМУВАЧІ» (зобр. 68, п. 1) натисніть 

кнопку «НОВИЙ ОТРИМУВАЧ» (зобр. 68, п. 2). У вікні, що відкриється, заповніть поля форми 

(зобр. 68, п. 3) та натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 68, п. 3). 

 
Зобр. 68  

  



 

 

4.4. Історія відвідувань. 

 Щоб переглянути журнал відвідування, натисніть Ваше ім’я та виберіть пункт «Історія відвідувань» у 

меню, що відкриється (зобр. 69). 

 
Зобр. 69  

Примітка. Відомості щодо Вашого останнього входу також відображаються на головній сторінці (у верхній її 

частині). Натисніть посилання «Подивитись всі входи» в полі відомостей про останній вхід, щоб отримати 

швидкий доступ до журналу відвідувань (зобр. 70). 

 
Зобр. 70  



 

 

5. Головна сторінка та швидкий доступ до частих дій. 

5.1. Календар і події. 

Переглянути заплановані події та отримати доступ до функцій керування ними можна на сторінці «ГОЛОВНА» 

після відповідних налаштувань (4.2.3 Особисті налаштування), яка відкривається одразу після авторизації або 

з відповідного розділу в лівому бічному меню. 

Існує три типи подій календаря: 

 події, призначені банком (мають маркер зеленого кольору); 

 події, створені Вами (мають маркер помаранчевого кольору);  

 неробочі дні банку (позначаються червоним кольором). 

Керування подіями. 

 Щоб додати, змінити або видалити власну подію, виберіть необхідну дату в календарі, а потім натисніть 

«РЕДАГУВАТИ ПОДІЇ» праворуч в області календаря (зобр. 71). 

 
Зобр. 71  

 Щоб додати подію, натисніть елемент «Додати подію» (зобр. 72) і введіть назву чи опис події. Ви можете 

створити кілька подій, якщо необхідно. 

 Щоб змінити подію, відредагуйте текст у полі необхідної події. 

 Щоб видалити подію, натисніть іконку видалення праворуч у рядку необхідної події. 

 Щоб зберегти внесені зміни, натисніть кнопку «Зберегти», або щоб скасувати Ваші дії, натисніть кнопку 

«Відміна» (зобр. 72). 

 
Зобр. 72  



 

 

5.2. Рахунки та залишки. 

Перелік рахунків компанії, до операцій з якими Ви маєте доступ, з основними відомостями, як-от назва та номер 

рахунку, залишок на рахунку та його валюта, доступний на головній сторінці на вкладці 

«РАХУНКИ ТА ЗАЛИШКИ» (зобр. 73). 

 Щоб перейти до перегляду деталей рахунку та операцій із ним, натисніть рядок необхідного рахунку. 

 
Зобр. 73  

5.3. Документи на підпис. 

Перелік документів, які очікують Вашого підпису, доступний на головній сторінці на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА 

ПІДПИС». 

 Щоб переглянути документ, натисніть рядок необхідного документа. 

 Щоб підписати документ зі списку документів на підпис, установіть «прапорець» ліворуч у рядку 

документа, який необхідно підписати, і внизу списку натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ». На сторінці 

«Підписання документів», що відкриється, підтвердьте дію, іще раз натиснувши кнопку «ПІДПИСАТИ». 

Примітка. Для операції підпису можна вибрати кілька документів – установіть «прапорець» у рядках 

необхідних документів. Щоб вибрати всі документи в списку, установіть «прапорець» у рядку заголовків 

списку документів (зобр. 74). 

 Дізнатися кількість вибраних документів і загальну суму за ними можна у нижній частині сторінки. 

Кількість вибраних документів відображається під списком у рядку «Кількість вибраних документів:». 

Натисніть у будь-якому місці цього рядка, щоб переглянути загальну суму за вибраними документами. 

(Див. зобр. 74) 

 
Зобр. 74  



 

 

5.4. Документи, що очікують підтвердження. 

Перелік підписаних документів, які очікують підтвердження, доступний на головній сторінці на вкладці 

«ОЧІКУЮТЬ ОТР». Підтвердження здійснюється за допомогою одноразового пароля (one-time password, ОТР),  

який можна отримати одним із трьох способів: на мобільний додаток «Google Authenticator» (докладніше див. 

у розділі «4.2.5. Безпека»), на пристрій «VASCO token» або в SMS-повідомленні. 

 Щоб переглянути документ, натисніть рядок необхідного документа. 

 Щоб підтвердити документ зі списку документів, що очікують підтвердження, встановіть «прапорець» 

ліворуч у рядку документа, який необхідно підтвердити, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» внизу 

списку (зобр. 75). На сторінці «Підтвердження документів», що відкриється, підтвердьте дію, іще раз 

натиснувши кнопку «ПІДТВЕРДИТИ». Після цього надішліть запит на отримання пароля одним із 

запропонованих на екрані варіантів, дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у 

полі «Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 76). 

Примітка. Для операції підтвердження можна вибрати кілька документів – установіть «прапорець» у 

рядках необхідних документів. Щоб вибрати всі документи у списку, установіть «прапорець» у рядку 

заголовків списку документів (зобр. 75). 

 Щоб переглянути загальну інформацію за вибраними документами, натисніть рядок 

«Кількість вибраних документів», що відображається в нижній частині сторінки (зобр. 75). 

 
Зобр. 75  

 
Зобр. 76   



 

 

6. Пошта. 

Функції для обміну повідомленнями з банком доступні в розділі «Пошта». 

 Щоб відкрити поштову скриньку системи «UKRSIB business», натисніть кнопку « » («Листи») праворуч 

у верхній частині головної сторінки (зобр. 77). 

 
Зобр. 77  

Примітка. Позначка « » на кнопці «Листи» вказує на наявність нових, непрочитаних повідомлень. Якщо кнопка 

відображається без такої позначки – « », це означає, що нових повідомлень немає. 

6.1. Робота зі списком листів. 

6.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку листів і полегшення їх пошуку в системі передбачено функції сортування та 

фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати листи за одним з атрибутів (дата, відправник, тема або статус), натисніть заголовок 

відповідного стовпця таблиці з листами. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб 

відсортувати листи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано листи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 78). 

 
Зобр. 78  

Фільтрування. 

Листи можна відфільтрувати за датою чи періодом та/або статусом. Можна також відобразити лише 

непрочитані листи. 

 Щоб відфільтрувати листи за датою чи періодом, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у 

календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити листи, – якщо це один 

день, дати початку та завершення періоду мають співпадати. 

 Щоб відобразити лише непрочитані листи, встановіть «прапорець» у рядку «Показати тільки 

непрочитані листи». 

 Коли необхідні фільтри будуть встановлені, натисніть кнопку «ЗАСТОСУВАТИ» (зобр. 79). 

 
Зобр. 79  



 

 

6.2. Дії з листами. 

6.2.1. Створення листів. 

1. У розділі «Пошта» (див. зобр. 80) натисніть кнопку «НАПИСАТИ ЛИСТ» праворуч у верхній частині 

сторінки (зобр. 80). 

 
Зобр. 80  

2. Якщо Ви наразі працюєте в системі відразу з кількома компаніями*, виберіть, від імені якої компанії має 

бути надіслано лист, у полі «Відправник» (зобр. 81). 

*Докладніше див. у розділі «25. Центр фінансового контролю (ЦФК)» цього Керівництва користувача. 

3. Виберіть, до якої категорії належатиме звернення (наприклад: гривневі платежі, корпоративні картки, 

скарги та пропозиції тощо) із запропонованих варіантів у розкривному списку «Категорія» (зобр. 81). 

4. Уведіть тему звернення в полі «Тема» та текст – у полі «Текст листа» (зобр. 81). 

5. Якщо необхідно, додайте файли – натисніть кнопку «Прикріпити файл» і виберіть потрібні файли у вікні, 

що відкриється (зобр. 81). 

 
Зобр. 81  

6. Натисніть кнопку «НАДІСЛАТИ». 

Примітка. Повідомлення буде надіслане до банку лише після того, як усі особи з правом підпису в 

компанії підпишуть лист. 



 

 

6.2.2. Підписання листів. 

Перш ніж створений лист буде надісланий до банку, його мають підписати всі особи з правом підпису в компанії. 

Переглянути всі листи, які очікують Вашого підпису, можна на вкладці «ЛИСТИ НА ПІДПИС» у верхній частині 

головної сторінки. 

 
Зобр. 82  

Підписати лист можна зі списку листів на вкладці «ЛИСТИ НА ПІДПИС» у нижній частині головної сторінки або 

на сторінці певного звернення. 

 Щоб підписати один або кілька листів зі списку, встановіть «прапорець» ліворуч у рядку листів, які 

необхідно підписати, та натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу списку (зобр. 83). 

 
Зобр. 83  

 Щоб підписати лист на сторінці звернення, натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» на сторінці потрібного 

звернення (зобр. 84). 

 
Зобр. 84  

Примітка. Доки лист не буде підписаний усіма особами з правом підпису в компанії (лист зі статусом «Очікує 

Вашого підпису» чи «Очікує інших підписів»), його можна редагувати. 



 

 

6.2.3. Відповідь на лист від банку. 

 Щоб відповісти на лист, отриманий від банку, натисніть кнопку «ВІДПОВІСТИ» на сторінці потрібного 

звернення (зобр. 85). 

 
Зобр. 85  

Примітка. Повідомлення в ланцюжку листування відображаються від старіших до новіших (старіші вгорі, новіші 

внизу). Тому, якщо в довгому ланцюжку листування надійде нове повідомлення від банку, на сторінці звернення 

відобразиться кнопка «НАДІЙШОВ ЛИСТ ВІД БАНКУ» (зобр. 86) для швидкого переходу до нового 

повідомлення внизу ланцюжка. 

 
Зобр. 86  

6.2.4. Інші дії з листами. 

 Щоб відредагувати повідомлення, натисніть кнопку « » («Редагувати») праворуч від тексту 

повідомлення (зобр. 87). 

Примітка. Відредагувати повідомлення можна, якщо лист іще не підписаний усіма особами з правом 

підпису в компанії (лист зі статусом «Очікує Вашого підпису» чи «Очікує інших підписів»). 

 Щоб роздрукувати лист натисніть кнопку « » («Друкувати») ліворуч у верхній частині сторінки 

звернення (зобр. 87). 

 Щоб переглянути список доданих до звернення документів та їхні статуси, натисніть кнопку 

«ПЕРЕГЛЯНУТИ ФАЙЛИ» на інформаційній панелі «Завантажені документи» праворуч. 

 Щоб оновити інформацію стосовно листа, натисніть кнопку « » («Оновити») праворуч у верхній частині 

інформаційної панелі (зобр. 87). 

 Щоб видалити створений лист, натисніть кнопку « » («Видалити») праворуч у верхній частині сторінки 

(зобр. 87). 

Примітка. Видалити лист можна, якщо лист іще не підписаний усіма особами з правом підпису в 

компанії (лист зі статусом «Очікує Вашого підпису» чи «Очікує інших підписів»). 



 

 

 
Зобр. 87  



 

 

7. Рахунки та виписки. 

7.1. Рахунки. 

Перелік рахунків компанії, до операцій з якими Ви маєте доступ, з основними відомостями, як-от назва, номер 

і статус рахунку, залишок на рахунку, його валюта та сумарний баланс у гривні та валюті, доступний у розділі 

«РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Рахунки» в меню ліворуч (зобр. 88). 

 
Зобр. 88  

7.1.1. Сумарний баланс рахунків. 

Перегляд сумарного балансу за усіма рахунками доступний у нижній частині сторінки в розділі «РАХУНКИ ТА 

ВИПИСКИ» ► «Рахунки» в меню ліворуч. 

 Щоб вибрати рахунки для формування сумарного балансу за ними, натисніть поле «Вибір рахунків» 

(зобр. 89, п. 1) у розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Рахунки» та введіть необхідні дані в новому вікні 

«Вибір рахунків для фільтрації» (зобр. 89, п. 2). 

Примітка. Відфільтрувати рахунки можна за одним або за кількома параметрами. Також вибрати 

необхідні рахунки можна вручну, встановивши «прапорці» ліворуч, у полях із відповідними рахунками. 



 

 

 
Зобр. 89  

 Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 

Після збереження вибраних Вами рахунків, відкриється початкова сторінка розділу, у нижній частині якої 

можна побачити сумарний баланс за вибраними рахунками (зобр. 90). 

 
Зобр. 90  

7.1.2. Експорт рахунків. 

Експорт списку рахунків і деталей за ними доступний у розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Рахунки» в меню 

ліворуч. 

 Для експорту сформованого списку рахунків, натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, який 

формат потрібен) ліворуч над списком (зобр. 91). Докладніше про експорт див. у розділі «24. Імпорт та 

експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 91  

Примітка. Щоб сформувати список рахунків, натисніть поле «Вибір рахунків» і введіть необхідні дані, 

або вручну виберіть рахунки для їх подальшого експортування. 

  



 

 

7.1.3. Деталі рахунку. 

У розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Рахунки», натисніть рядок із відповідним рахунком для перегляду 

інформації та здійснення наступних операцій за ним (зобр 92): 

 змінити назву рахунку; 

 переказати кошти з рахунку (переказ здійснюється в гривні між власними рахунками всередині банку); 

 поповнити рахунок (поповнення здійснюється в гривні між власними рахунками всередині банку); 

 отримати інформацію щодо заборгованості за рахунком (за наявності); 

 сформувати виписку та побудувати обороти за рахунком; 

 зберегти реквізити рахунку в RTF та PDF форматах. 

 
Зобр. 92  

  



 

 

7.2. Виписки. 

Сформувати виписку за рахунками можна в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Виписки» в меню ліворуч. 

7.2.1. Формування виписки. 

1. Щоб вибрати рахунки для формування виписки за ними, натисніть поле «Рахунок» (зобр. 93, п. 1) та 

введіть необхідні дані для фільтрування у новому вікні «Вибір рахунків для фільтрації». Натисніть 

кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 93, п. 2). 

Примітка. Відфільтрувати рахунки можна за одним або за кількома параметрами. Також вибрати 

необхідні рахунки можна вручну, встановивши «прапорці» ліворуч, у полях із відповідними рахунками. 

 
Зобр. 93  

2. У полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за 

який необхідно сформувати виписки, або виберіть фіксований період, як-от поточний чи попередній 

тиждень тощо, у полі «Період». 

3. Якщо необхідно встановити точніший фільтр, натисніть кнопку «Додаткові параметри», щоб 

відобразити список додаткових можливостей фільтрування даних. Введіть або виберіть необхідні 

відомості у відповідних полях. 

4. Натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ» (зобр. 94). 

 
Зобр. 94  

5. Щоб переглянути деталі за платіжними інструкціями у сформованій виписці, натисніть на рядок із 

відповідною інструкцією. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «  » або «  », щоб 

перейти до інформації за наступною випискою або повернутися до попередньої відповідно (зобр. 95). 



 

 

 
Зобр. 95  

7.2.2. Експорт виписок за рахунками. 

 Щоб експортувати сформований документ, натисніть кнопку « », « », « » (відповідно до того, який 

формат потрібен) ліворуч над списком (зобр. 96). Докладніше про експорт див. у розділі «24. Імпорт та 

експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 Щоб роздрукувати виписку, натисніть кнопку « » ліворуч над списком (зобр. 96). 

 Щоб зберегти виписку в RTF форматі, натисніть кнопку « » ліворуч над списком (зобр. 96). 

 
Зобр. 96  



 

 

7.3. Обороти. 

Сформувати обороти за рахунками за певний період можна в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Обороти» в 

меню ліворуч. 

7.3.1. Формування оборотів. 

1. Щоб вибрати рахунки для формування оборотів, натисніть поле «Рахунок» (зобр. 97, п. 1) та введіть 

необхідні дані для фільтрування в новому вікні «Вибір рахунків для фільтрації». Натисніть кнопку 

«ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 97, п. 2). 

Примітка. Відфільтрувати рахунки можна за одним або за кількома параметрами. Також вибрати 

необхідні рахунки можна вручну, встановивши «прапорці» ліворуч, у полях із відповідними рахунками. 

 
Зобр. 97  

2. У полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за 

який необхідно сформувати обороти, або виберіть фіксований період, як-от поточний чи попередній 

тиждень тощо, в полі «Період». 

3. Натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ» (зобр. 98). 

 
Зобр. 98  

  



 

 

7.3.2. Експорт оборотів за рахунками. 

  Щоб експортувати сформований документ, натисніть кнопку « », « » (відповідно до того, який 

формат потрібен) ліворуч над списком (зобр. 99). Докладніше про експорт див. у розділі «24. Імпорт та 

експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 Щоб роздрукувати сформований документ, натисніть кнопку « » ліворуч над списком (зобр. 99). 

 Щоб зберегти сформований документ у форматі RTF, натисніть кнопку « » ліворуч над списком 

(зобр. 99). 

 
Зобр. 99  

7.4. Звіти 

Переглянути та завантажити звіти за рахунками у форматах МТ 940 та МТ 942 можна в розділі 

«Рахунки та виписки» ► «Звіти» в меню ліворуч. 

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка зі звітами у форматі МТ 940. (зобр. 100). 

 
Зобр. 100  

 Щоб отримати інформацію за звітами у форматі МТ 942 або МТ 940 або завантажити їх, перейдіть на 

відповідну вкладку: «МТ 942» або «МТ 940» у верхній частині сторінки «Рахунки та виписки». 

7.4.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку, в системі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних.  

Сортування. 

 Щоб відсортувати документи за одним з атрибутів (дата або номер рахунку), натисніть заголовок 

відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати 

документи у зворотному порядку (зобр. 101). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 

 
Зобр. 101  

  



 

 

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами чи періодом та/або за рахунком. 

 Щоб відфільтрувати документи за датами або періодом, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або 

виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити документи, 

або виберіть фіксований період, як-от поточний чи попередній тиждень тощо, в полі «Період». 

 Щоб додати до списку документів звіти за рахунками, які було закрито, встановіть «прапорець» у полі 

«Показувати разом із закритими рахунками». 

 Щоб відфільтрувати документи за рахунками, натисніть поле «Рахунки» та в розкривному списку 

встановіть «прапорці» ліворуч у рядках із необхідними рахунками. 

 Коли всі необхідні фільтри будуть встановлені, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 102). 

 
Зобр. 102  

7.4.2. Групові дії. 

 Щоб завантажити один або кілька звітів за вибраними рахунками, скористайтеся кнопкою 

«ЗАВАНТАЖИТИ». Для цього встановіть «прапорець» ліворуч у рядках документів, які необхідно 

завантажити, та натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» внизу списку (зобр. 103). 

Примітка. Файл зі звітами буде завантажено в «.txt» форматі. 

 
Зобр. 103  

7.5. Довідки. 

У системі «UKRSIB business» є можливість формування довідок за рахунками, таких як: «Про наявність відкритих 

рахунків у Банку», «Про закриті рахунки», «Про залишки коштів на рахунку на певну дату», «Про рух грошових 

коштів» та «Про середньоденні залишки на рахунку». 

Примітка. Створення довідок за рахунками компанії доступне лише користувачам із правом підпису. 



 

 

 
Зобр. 104  

 Щоб переглянути список довідок, які були сформовані впродовж останніх 30-ти днів, перейдіть до 

розділу «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки» в меню ліворуч (зобр. 104, п. 1-2). 

Примітка. Довідки зберігаються в системі протягом 30 днів від дати їх формування. 

 Щоб швидше знайти необхідну довідку зі списку, скористайтеся функцією сортування (список можна 

відсортувати за датою формування довідки) (зобр. 104). 

 Щоб переглянути деталі запиту, вказані при створенні довідки, натисніть рядок необхідної довідки в 

списку (зобр. 104). 

 Щоб відправити запит на отримання нової довідки, перейдіть до розділу «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► 

«Довідки» в меню ліворуч та натисніть кнопку «НОВА ДОВІДКА» (зобр. 104). 

Зверніть увагу! Послуга формування довідки є платною. Комісія буде утримана з рахунку, який 

необхідно вказати при формуванні запиту, згідно з діючими тарифами. 

 Щоб зберегти довідку в PDF форматі: 

- натисніть кнопку « » (PDF) в рядку списку з необхідною довідкою; 

- відкрийте сторінку деталей запиту, натиснувши рядок необхідної довідки зі списку, та у вікні, що 

відкриється, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ» (зобр. 104). 

7.5.1. Формування запиту на отримання довідки. 

Процес створення запиту на формування довідки відрізняється, залежно від вибраного типу довідки. Щоб 

перейти до покрокової інструкції, скористайтеся одним з наступних посилань: 

 довідка «Про наявність відкритих рахунків у банку»; 

 довідка «Про закриті рахунки»; 

 довідка «Про залишки коштів на рахунку на певну дату»; 

 довідка «Про рух грошових коштів»; 

 довідка «Про середньоденні залишки на рахунку». 

Формування довідки про наявність відкритих/закритих рахунків у Банку. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ДОВІДКА» в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки» в меню ліворуч 

(див. зобр. 104). 

2. Заповніть поля форми на сторінці «Запит на отримання довідки», що відкриється. 

 Поле «Дата» заповнюється автоматично поточною датою та не потребує змін (зобр. 105). 



 

 

 Із розкривного списку в полі «Назва довідки» (зобр. 105, п 1) виберіть 

«Про наявність відкритих рахунків в Банку» або «Про закриті рахунки» залежно від того, який тип 

довідки необхідно сформувати (зобр. 105, п 2). 

 
Зобр. 105  

 Натисніть поле «Рахунок для списання комісії» (зобр. 106, п 1) та виберіть необхідний рахунок у 

вікні, що відкриється. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку» (зобр. 106, п 2), введіть 

повністю або частково деталі шуканого рахунку. 

Зверніть увагу! На балансі вибраного Вами рахунку має бути достатня кількість коштів для списання 

комісії згідно з діючими тарифами. 

 
Зобр. 106  

3. Натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ» (зобр. 107, п 1). 

Примітка. Для попереднього перегляду сформованої довідки в новому вікні браузера, натисніть кнопку 

«ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОВІДКИ». 

4. Ознайомтеся з інформацією в новому вікні, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ТА ВІДПРАВИТИ», щоб 

завершити формування запиту (зобр. 105, п 2). 



 

 

 
Зобр. 107  

5. Щоб завантажити довідку в PDF форматі, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ» на сторінці, що 

відкриється після попереднього кроку. 

Примітка. Завантажити довідку можна також зі списку в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки», 

натиснувши кнопку « » (PDF) в рядку з необхідною довідкою. 

 
Зобр. 108  

Формування довідки про залишки коштів на рахунку на певну дату. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ДОВІДКА» в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки» в меню ліворуч 

(див. зобр. 104). 

2. Заповніть поля форми на сторінці «Запит на отримання довідки», що відкриється. 

 Поле «Дата» заповнюється автоматично поточною датою та не потребує змін. 

 Із розкривного списку в полі «Назва довідки» (зобр. 109, п. 1) виберіть рядок 

«Про залишки коштів на рахунку на певну дату» (зобр. 109, п. 2). 



 

 

 
Зобр. 109  

 Натисніть поле «Довідка по рахунку» (зобр. 110, п. 1) та виберіть рахунок за яким необхідно 

сформувати довідку. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково 

деталі шуканого рахунку (зобр. 110, п. 2). 

 
Зобр. 110  

 У полі «На дату» введіть або виберіть у календарі станом на яку дату необхідно сформувати довідку 

про залишки коштів на вибраному рахунку. 

Примітка. Дані за рахунком формуються в кінці дня. 

 
Зобр. 111  

 Натисніть поле «Рахунок для списання комісії» (зобр. 112, п. 1) та виберіть необхідний рахунок у 

вікні, що відкриється. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково 

деталі шуканого рахунку (зобр. 112, п. 2). 

Зверніть увагу! На балансі вибраного Вами рахунку має бути достатня кількість коштів для списання 

комісії згідно з діючими тарифами. 



 

 

 
Зобр. 112  

3. Натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ» (зобр. 113, п. 1). 

Примітка. Для попереднього перегляду сформованої довідки в новому вікні браузера, натисніть кнопку 

«ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОВІДКИ». 

4. Ознайомтеся з інформацією в новому вікні, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ТА ВІДПРАВИТИ», щоб 

завершити формування запиту (зобр. 113, п. 2). 

 
Зобр. 113  

5. Щоб завантажити довідку в PDF форматі, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ» на сторінці, що 

відкриється після попереднього кроку (зобр. 114). 

Примітка. Завантажити довідку можна також зі списку довідок у розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► 

«Довідки», натиснувши кнопку « » (PDF) в рядку з необхідною довідкою. 



 

 

 
Зобр. 114  

Формування довідки про рух грошових коштів. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ДОВІДКА» в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки» в меню ліворуч 

(див. зобр. 104). 

2. Заповніть поля форми на сторінці «Запит на отримання довідки», що відкриється. 

 Поле «Дата» заповнюється автоматично поточною датою та не потребує змін. 

 Із розкривного списку в полі «Назва довідки» (зобр. 115, п. 1) виберіть рядок 

«Про рух грошових коштів» (зобр. 115, п. 2). 

 
Зобр. 115  

 Натисніть поле «Довідка по рахунку» (зобр. 116, п. 1) та виберіть рахунок, за яким необхідно 

сформувати довідку. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково 

деталі шуканого рахунку (зобр. 116, п. 2). 



 

 

 
Зобр. 116  

 У полях «Дата з» і «Дата по» введіть або виберіть у календарі дати початку та кінця періоду за яким 

необхідно сформувати довідку про рух коштів по вибраному рахунку (зобр. 117). 

 
Зобр. 117  

 В полі «У розрізі:» встановіть маркер біля необхідного значення (зобр. 117):  

- установіть маркер біля значення «Днів» – для детального звіту за кожен день встановленого 

періоду; 

- установіть маркер біля значення «Місяців» – для помісячного звіту за встановлений період. 

 Натисніть поле «Рахунок для списання комісії» (зобр. 118, п. 1) та виберіть необхідний рахунок у 

вікні, що відкриється. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково 

деталі шуканого рахунку (зобр. 118, п. 2). 

Зверніть увагу! На балансі вибраного Вами рахунку має бути достатня кількість коштів для списання 

комісії згідно з діючими тарифами. 



 

 

 
Зобр. 118  

3. Натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ» (зобр. 119, п. 1). 

Примітка. Натисніть кнопку «ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОВІДКИ» для попереднього перегляду 

сформованої довідки в новому вікні браузера. 

4. Ознайомтеся з інформацією в новому вікні, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ТА ВІДПРАВИТИ», щоб 

завершити формування запиту (зобр. 119, п. 2). 

 
Зобр. 119  

6. Щоб завантажити довідку в PDF форматі, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ», на сторінці, що 

відкриється після попереднього кроку (зобр. 120). 

Примітка. Завантажити довідку можна також зі списку довідок у розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► 

«Довідки», натиснувши кнопку « » (PDF) в рядку з необхідною довідкою. 



 

 

 
Зобр. 120  

Формування довідки про середньоденні залишки на рахунку. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ДОВІДКА» в розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► «Довідки» в меню ліворуч 

(див. зобр. 104). 

2. Заповніть поля форми на сторінці «Запит на отримання довідки», що відкриється. 

 Поле «Дата» заповнюється автоматично поточною датою та не потребує змін. 

 Із розкривного списку в полі «Назва довідки» (зобр. 121, п. 1) виберіть рядок 

«Про середньоденні залишки на рахунку» (зобр. 121, п. 2). 

 
Зобр. 121  

3. Натисніть поле «Довідка по рахунку» (зобр. 122, п. 1) та виберіть рахунок, за даними якого необхідно 

сформувати довідку. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково 

деталі шуканого рахунку (зобр. 122, п. 2). 

  



 

 

 

 
Зобр. 122  

4. У полях «Дата з» і «Дата по» введіть або виберіть у календарі дати початку та кінця періоду, за яким 

необхідно сформувати довідку про середньоденні залишки коштів на рахунку (зобр. 123). 

 
Зобр. 123  

5. У полі «Формувати» встановіть маркер біля необхідного значення (зобр. 123): 

- установіть маркер біля значення «За період» – для загального звіту за встановлений період; 

- установіть маркер біля значення «В розрізі місяців» – для звіту за кожен місяць встановленого 

Вами періоду. 

6. Натисніть поле «Рахунок для списання комісії» (зобр. 124, п. 1) та виберіть необхідний рахунок у вікні, 

що відкриється. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть повністю або частково деталі 

шуканого рахунку (зобр. 124, п. 2). 

Зверніть увагу! На балансі вибраного Вами рахунку має бути достатня кількість коштів для списання 

комісії згідно з діючими тарифами. 



 

 

 
Зобр. 124  

7. Натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ» (зобр. 125, п. 1). 

Примітка. Натисніть кнопку «ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОВІДКИ» для попереднього перегляду 

сформованої довідки в новому вікні браузера. 

8. Ознайомтеся з інформацією в новому вікні, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ТА ВІДПРАВИТИ», щоб 

завершити формування запиту (зобр. 125, п. 2). 

 
Зобр. 125  

7. Щоб завантажити довідку в PDF форматі, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ», на сторінці, що 

відкриється після попереднього кроку (зобр. 126). 

Примітка. Завантажити довідку можна також зі списку довідок у розділі «РАХУНКИ ТА ВИПИСКИ» ► 

«Довідки», натиснувши кнопку « » (PDF) в рядку з необхідною довідкою. 



 

 

 
Зобр. 126  

  



 

 

8. Платіжні інструкції в гривні. 

Функції для здійснення платіжних операцій за рахунками в національній валюті та керування створеними 

платіжними інструкціями доступні в розділі «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні інструкції» в меню ліворуч. 

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка вихідних платіжних інструкцій за 

рахунками (зобр. 127). 

 
Зобр. 127  

Щоб натомість отримати інформацію за вхідними платежами, перейдіть на відповідну вкладку: «ВХІДНІ». Щоб 

повернутися до вихідних платежів, перейдіть на вкладку «ВИХІДНІ». 

Статуси. 

Одним із атрибутів кожного документа є статус: «Чернетка», «Очікує Вашого підпису», «Очікує інших підписів», 

«Очікує підтвердження», «Очікує документ», «На обробці», «Відхилено», «Відкликано», «Виконано», 

«Видалено». Дії та операції, які можна виконувати з документом, залежать від його статусу. Статус можна 

дізнатися зі списку документів або на сторінці «Деталі переказу». 

8.1. Робота зі списком платіжних інструкцій. 

8.1.1. Перегляд. 

 Для перегляду деталей платіжної інструкції, натисніть рядок із необхідним документом зі списку в 

розділі «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні інструкції». У вікні, що відкриється, натисніть кнопку 

« » або « », щоб перейти до інформації за наступною інструкцією або повернутися 

до попередньої відповідно (зобр. 128). 



 

 

 
Зобр. 128  

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку в програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати документи за одним з атрибутів (статус, дата, номер, відправник, отримувач, 

призначення або сума), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок 

відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати документи в зворотному порядку (зобр. 129). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) в заголовку. 

 
Зобр. 129  

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами чи періодом, або додатковими параметрами. 

 Щоб відфільтрувати документи за датами або періодом, у полях «Дата документу З» і 

«Дата документу По» введіть (або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який 

необхідно відобразити документи, або виберіть фіксований період, як-от поточний чи попередній 

тиждень тощо, у полі «Період». 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть рядок «Додаткові параметри» 

та введіть або виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли всі необхідні фільтри будуть встановлені, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 130). 

 
Зобр. 130  

  



 

 

8.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для платіжної інструкції дій, не відкриваючи її, скористайтеся 

функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної платіжної 

інструкції (зобр. 108). Доступність дій залежить від статусу платіжної інструкції та від прав користувача 

(для більш детальної інформації щодо залежності швидких дій від статусу інструкції див. табличку 

нижче). 

Залежність швидких дій від статусу платіжної інструкції. 

 

8.1.3. Групові дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох платіжних інструкцій, скористайтеся 

функцією «Групові операції». Для цього встановіть «прапорець» ліворуч у рядках документів, з якими 

необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть кнопку «ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ» внизу списку та 

виберіть операцію з розкривного меню (зобр. 131). 

 
Зобр. 131  



 

 

8.2. Операції з платіжними інструкціями. 

У розділі «Платіжні інструкції в гривні» можна виконувати такі операції: 

 створення платіжних інструкцій та здійснення інших операцій із ними; 

 імпорт платіжних інструкцій та експорт реєстру платежів (докладніше див. у розділі 

«24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача); 

 друк реєстру платіжних інструкцій; 

 збереження реєстру платіжних інструкцій у форматі PDF; 

 перегляд платіжних інструкцій за датою чи періодом, а також за додатковими параметрами; 

 отримання інформації щодо транзакцій за рахунком. 

Елементи керування, за допомогою яких виконуються ці операції, доступні з будь-якого розділу сторінки 

«Платіжні інструкції» (зобр. 132). 

 
Зобр. 132  

8.2.1. Здійснення платежів. 

Від створення до оплати платіж проходить такі етапи: 

 створення платіжної інструкції; 

 підписання платіжної інструкції; 

 підтвердження платіжної інструкції; 

 обробка платіжної інструкції банком. 

На кожному з етапів платіжній інструкції присвоюється відповідний статус. 



 

 

8.2.2. Створення платіжних інструкцій у гривні. 

Для переказу іншому отримувачу. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЛАТІЖ» (див. зобр. 132). 

2. Заповніть поля форми на вкладці «ІНШОМУ ОТРИМУВАЧУ» (зобр. 133). 

Примітка. Поля, обов’язкові для заповнення, позначено «зірочкою» (*). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений платіжній інструкції номер у заголовку. 

 Виберіть дати ініціювання та валютування платежу в полях «Від» та «Дата валютування» (зобр. 133). 

Примітка. За замовчуванням поле «Від» заповнено поточною датою. 

 
Зобр. 133  

 Натисніть поле «Рахунок відправника» (зобр. 134, п. 1). У вікні що відкриється виберіть рахунок для 

списання коштів. Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі 

шуканого рахунку (зобр. 134, п. 2). 

 
Зобр. 134  

 Заповніть поля: 

- «Назва отримувача» (зобр. 135); 

- «ЄДРПОУ/ІПН». Якщо в отримувача немає ІПН, натисніть кнопку «Нема ІПН», та заповніть нові поля: 

«Серія» та «Номер паспорта». При цьому поле «ЄДРПОУ/ІПН» буде заповнено нулями автоматично 

(зобр. 135); 

- «Рахунок отримувача». Щоб вибрати значення з довідника, натисніть кнопку « » («Довідник») та 

виберіть отримувача у вікні, що відкриється. 

Примітка. При виборі рахунку отримувача з довідника, поля «Назва отримувача», «ЄДРПОУ/ІПН» та 

«Рахунок отримувача» будуть заповнені автоматично. 

Примітка. Поле «Назва банку» завжди заповнюється автоматично. 

 Натисніть кнопку «Отримувач нерезидент», якщо отримувач платежу не є резидентом України. 

Заповніть нове поле «Код країни отримувача» вручну, або виберіть необхідне значення з 

довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник») (зобр. 135). 

 Заповніть поле «Сума». За необхідності, встановіть прапорець у полі «з ПДВ», щоб включити 20% 

податку до суми списання. 



 

 

 
Зобр. 135  

 Заповніть поле «Призначення платежу» одним із зазначених нижче варіантів: 

- вручну; 

- натисніть рядок «Сплата до бюджету», та виберіть вид сплати у новому вікні 

«Коди сплати до бюджету» (зобр. 136); 

- натисніть рядок «Останнє призначення». При цьому поле «Призначення платежу» буде 

автоматично заповнене призначенням, яке було вказано при попередньому формуванні 

переказу на вибраний рахунок отримувача (зобр. 136). 

Примітка. Автоматичне заповнення можливе лише якщо за вказаними реквізитами 

отримувача вже здійснювався переказ. 

 
Зобр. 136  

3. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 137). 

Примітка. 

 Щоб відкласти заповнення форми платіжної інструкції не втративши вже введені дані, можна зберегти 

платіжну інструкцію як чернетку – для цього натисніть кнопку «У ЧЕРНЕТКУ» в нижній частині форми 

(зобр. 137). 



 

 

 Щоб зберегти заповнену форму платіжної інструкції як шаблон, установіть «прапорець» у полі 

«Створити  шаблон» в нижній частині форми (зобр. 137). 

 Щоб створити копію заповненої форми платіжної інструкції (наприклад, якщо необхідно здійснити 

аналогічний або майже аналогічний платіж), установіть «прапорець» у полі 

«Створити ще один документ» у нижній частині форми (зобр. 137). 

 

Зобр. 137  

Після збереження платіжну інструкцію буде додано до списку вихідних платіжних інструкцій зі статусом «Очікує 

Вашого підпису», а сторінку щойно створеної платіжної інструкції буде автоматично відкрито для подальших дій 

із нею: редагування, копіювання, видалення, експорту, друку, створення шаблона, створення одержувача, та 

підписання (зобр. 138). Детальніше про підписання та підтвердження створеної платіжної інструкції див. розділ 

«8.2.3. Підписання та підтвердження платіжних інструкцій» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 138  

  



 

 

Для переказу між власними рахунками. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЛАТІЖ» (див. зобр. 132). 

2. Перейдіть на вкладку «МІЖ ВЛАСНИМИ РАХУНКАМИ» у верхній частині форми переказу (зобр. 139). 

3. Заповніть поля форми на вкладці, що відкриється (зобр. 139). 

Примітка. Поля, обов’язкові для заповнення, позначено «зірочкою» (*). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений платіжній інструкції номер у заголовку. 

 Якщо необхідно, введіть або виберіть дату в полі «Від». За замовчуванням поле заповнено поточною 

датою. 

 
Зобр. 139  

 Натисніть поле «Рахунок списання» та виберіть необхідний рахунок з розкривного списку (зобр. 140). 

 Натисніть поле «Рахунок зарахування» та виберіть необхідний рахунок з розкривного списку 

(зобр. 140). 

 Введіть суму переказу в полі «Сума». 

 Заповніть поле «Призначення платежу» одним із зазначених нижче варіантів: 

- вручну; 

- натисніть рядок «Останнє призначення» (зобр. 140). При цьому поле «Призначення платежу» буде 

автоматично заповнене призначенням, яке було вказано при попередньому формуванні переказу 

на вибраний рахунок отримувача. 

Примітка. Автоматичне заповнення можливе лише якщо за вказаними реквізитами отримувача вже 

здійснювався переказ. 

 
Зобр. 140  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 141). 

Примітка. Щоб створити копію заповненої форми платіжної інструкції (наприклад, якщо необхідно 

здійснити аналогічний або майже аналогічний платіж), установіть «прапорець» у полі «Створити ще один 

документ» у нижній частині форми (зобр. 141). 



 

 

 
Зобр. 141  

Після збереження платіжну інструкцію буде додано до списку вихідних платіжних інструкцій зі статусом «Очікує 

Вашого підпису», а сторінку щойно створеної платіжної інструкції буде автоматично відкрито для подальших дій 

із нею: редагування, копіювання, видалення, експорту, друку, та підписання (зобр. 142). 

Детальніше про підписання та підтвердження створеної платіжної інструкції див. розділ «8.2.3. Підписання та 

підтвердження платіжних інструкцій» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 142  

  



 

 

Для переказу за стандартом ISO 20022. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЛАТІЖ» (див. зобр. 132). 

2. Перейдіть на вкладку «ISO 20022» у верхній частині форми переказу (зобр. 143). 

3. Заповніть поля форми платіжної інструкції на вкладці, що відкриється (зобр. 143). 

Примітка. Поля, обов’язкові для заповнення, позначено «зірочкою» (*). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений платіжній інструкції номер у заголовку. 

 Виберіть дати ініціювання та валютування платежу в полях «Від» та «Дата валютування» (зобр. 143). 

Примітка. За замовчуванням поле «Від» заповнено поточною датою. 

 
Зобр. 143  

 Натисніть поле «Рахунок відправника». У вікні що відкриється виберіть рахунок для списання коштів. 

Для полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку 

(зобр. 144). 

 
Зобр. 144  

 Заповніть наступні поля даними отримувача: 

- Поле «Рахунок отримувача». Заповніть вручну, або виберіть значення з довідника. Щоб вибрати 

значення з довідника, натисніть кнопку « » («Довідник»), та виберіть отримувача у вікні, що 

відкриється (зобр. 145). 

Примітка. При виборі рахунку отримувача з довідника, поля «Назва отримувача», 

«ЄДРПОУ/ІПН» та «Рахунок отримувача» буде заповнено автоматично. Поле «Назва банку» 

завжди заповнюється автоматично. 



 

 

 
Зобр. 145  

- Поле «Назва отримувача», якщо воно не було заповнено автоматично. 

- Установіть прапорець у полі «Отримувач нерезидент» якщо отримувач платежу не є резидентом 

України. Заповніть нове поле «Код країни отримувача» вручну, або виберіть необхідне значення 

з довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник») (зобр. 146). 

 
Зобр. 146  

- Поле «ЄДРПОУ/ІПН», якщо воно не було заповнено автоматично. 

Якщо в отримувача немає ІПН, встановіть прапорець у полі «Нема ІПН», та заповніть нові поля 

«Серія паспорту» та «Номер паспорта». При цьому поле «ЄДРПОУ/ІПН» буде заповнено нулями 

автоматично (зобр. 147). 

 
Зобр. 147  

Зверніть увагу! Поля «Серія паспорту» та «Номер паспорта» не заповнюються, якщо отримувач 

платежу не є резидентом України. 

 Заповніть поле «Сума». За необхідності, встановіть прапорець у полі «з ПДВ», щоб включити 20% 

податку до суми списання. 

4. Заповніть поля розділу «Призначення платежу» одним з можливих варіантів: 

 вручну; 

 натисніть рядок «Останнє призначення». При цьому поле «Призначення платежу» буде 

автоматично заповнене призначенням, яке було вказано при попередньому формуванні переказу 

на вибраний рахунок отримувача (зобр. 148). 

Примітка. Автоматичне заповнення можливе лише якщо за вказаними реквізитами отримувача вже 

здійснювався переказ. 



 

 

 установіть прапорець у полі «Сплата податків», та заповніть нові поля. Щоб додати нові реквізити 

для сплати податків, натисніть кнопку «ДОДАТИ РЕКВІЗИТИ» (зобр. 148). 

Зверніть увагу! Сума податків повинна дорівнювати загальній сумі платіжної інструкції. 

 
Зобр. 148  

5. За необхідності встановіть прапорець у полі «Додати фактичного відправника». 

 
Зобр. 149  

Заповніть нову форму одним з двох варіантів: 

- Якщо фактичний відправник – юридична особа; 

- Якщо фактичний відправник – фізична особа/ ФОП. 

 

Якщо фактичний відправник – юридична особа: 

 установіть маркер біля значення «Юридична особа» (зобр. 150, п. 1); 

 укажіть дані фактичного відправника платежу в полі «Назва» (зобр. 150, п. 2); 

 якщо фактичний відправник платежу не є резидентом України, встановіть прапорець у полі 

«Відправник нерезидент» (зобр. 150, п. 3). Заповніть нове поле «Код країни резидентності» вручну, 

або виберіть необхідне значення з довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник»); 



 

 

 
Зобр. 150  

 в області «Вказати дані» виберіть один з наступних варіантів для заповнення: 

- установіть маркер у полі «ЄДРПОУ» та введіть ЄДРПОУ відправника в новому полі (зобр. 151, п. 1).; 

- установіть маркер у полі «Адреса/Місцезнаходження» та заповніть нові поля (зобр. 151, п. 2). 

Поля «Населений пункт», «Область» та «Країна» – обов’язкові для заповнення. 

 
Зобр. 151  

Якщо фактичний відправник – фізична особа/ ФОП: 

 установіть маркер біля значення «Фізична особа/ФОП» (зобр. 152, п. 1); 

 укажіть дані фактичного відправника платежу в полях «Прізвище», «Ім'я» та «По батькові» 

(зобр. 152, п. 2); 

 якщо фактичний відправник платежу не є резидентом України, встановіть прапорець у полі 

«Відправник нерезидент» (зобр. 152, п. 3). Заповніть нове поле «Код країни резидентності» вручну, 

або виберіть необхідне значення з довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник»); 

 
Зобр. 152  



 

 

 в області «Вказати дані» виберіть один з наступних варіантів для заповнення: 

- установіть маркер у полі «ІПН/Паспорт» та введіть дані фактичного відправника в полі "ІПН" або в 

полях "Серія паспорта" та "Номер паспорта" (зобр. 153, п. 1). 

Примітка. Поле «ІПН» є обов'язковим для заповнення, якщо фактичний відправник платежу не є 

резидентом України. 

- Установіть маркер у полі «Адреса/місцезнаходження» та заповніть нові поля (зобр. 153, п. 2). 

Поля «Населений пункт», «Область» та «Країна» – обов’язкові для заповнення. 

- Установіть маркер у полі «Дата/Місце народження» та заповніть нові поля: «Дата народження», 

«Країна народження» та «Місце народження» (зобр. 153, п. 3). 

 
Зобр. 153  

6. За необхідності встановіть прапорець у полі «Додати фактичного отримувача». 

 
Зобр. 154  

Заповніть нову форму одним з двох варіантів: 

- Якщо фактичний отримувач – юридична особа; 

- Якщо фактичний отримувач – фізична особа/ФОП. 

  

Якщо фактичний отримувач – юридична особа: 

 установіть маркер біля значення «Юридична особа» (зобр. 155, п. 1); 

 укажіть дані фактичного отримувача платежу в полі «Назва» (зобр. 155, п. 2); 



 

 

 якщо фактичний відправник платежу не є резидентом України, установіть прапорець у полі 

«Відправник нерезидент» (зобр. 155, п. 3). Заповніть нове поле «Код країни резидентності» вручну, 

або виберіть необхідне значення з довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник»); 

 
Зобр. 155  

 в області «Вказати дані» виберіть один з наступних варіантів для заповнення: 

- установіть маркер у полі «ЄДРПОУ» та введіть ЄДРПОУ отримувача в новому полі (зобр. 156, п. 1); 

- установіть маркер у полі «Адреса/місцезнаходження» та заповніть нові поля (зобр. 156, п. 2). 

Поля «Населений пункт», «Область» та «Країна» – обов’язкові для заповнення. 

 
Зобр. 156  

 

Якщо фактичний отримувач – фізична особа/ ФОП: 

 установіть маркер біля значення «Фізична особа/ФОП» (зобр. 157, п. 1); 

 укажіть дані фактичного отримувача платежу в полях «Прізвище», «Ім'я» та «По батькові» (зобр. 157, 

п. 2); 

 якщо фактичний отримувач платежу не є резидентом України, встановіть прапорець у полі 

«Отримувач нерезидент» (зобр. 157, п. 3). Заповніть нове поле «Код країни резидентності» вручну, 

або виберіть необхідне значення з довідника, натиснувши кнопку « » («Довідник»); 



 

 

 
Зобр. 157  

 в області «Вказати дані» виберіть один з наступних варіантів для заповнення: 

- установіть маркер у полі «ІПН/Паспорт» та введіть дані фактичного відправника в полі "ІПН" або в 

полях "Серія паспорта" та "Номер паспорта" (зобр. 158, п. 1). 

Примітка. Поле «ІПН» є обов'язковим для заповнення, якщо фактичний відправник платежу не є 

резидентом України. 

- Установіть маркер у полі «Адреса/місцезнаходження» та заповніть нові поля (зобр. 158, п. 2). 

Поля «Населений пункт», «Область» та «Країна» – обов’язкові для заповнення. 

- Установіть маркер у полі «Дата/ Місце народження» та заповніть нові поля: «Дата народження», 

«Країна народження» та «Місце народження» (зобр. 158, п. 3). 

 
Зобр. 158  

7. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 159). 

Примітка. Щоб створити копію заповненої форми платіжної інструкції (наприклад, якщо необхідно 

здійснити аналогічний або майже аналогічний платіж), установіть «прапорець» у полі «Створити ще один 

документ» у нижній частині форми (зобр. 159). 



 

 

 
Зобр. 159  

Після збереження платіжну інструкцію буде додано до списку вихідних платіжних інструкцій зі статусом «Очікує 

Вашого підпису», а сторінку щойно створеної платіжної інструкції буде автоматично відкрито для подальших дій 

із нею: редагування, копіювання, видалення, експорту, друку, та підписання (зобр. 160). Детальніше про 

підписання та підтвердження створеної платіжної інструкції див. розділ «8.2.3. Підписання та підтвердження 

платіжних інструкцій» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 160  

  



 

 

8.2.3. Підписання та підтвердження платіжних інструкцій. 

Є кілька способів підписання та підтвердження платіжних інструкцій: 

 безпосередньо на сторінці «Деталі переказу»; 

 зі списку платіжних інструкцій у розділі «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні інструкції» за допомогою 

меню швидких дій; 

 зі списку платіжних інструкцій у розділі «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні інструкції» за допомогою 

групової операції підписання; 

 зі списку документів у розділі «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» та «ОЧІКУЮТЬ ОТР» на головній сторінці; 

 зі списку платіжних інструкцій у розділі «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні інструкції» за 

допомогою кнопок « » («Підписати всі документи в таблиці») та « » («Підтвердити всі документи в 

таблиці»). 

Підписання та підтвердження платіжних інструкцій на сторінці «Деталі переказу». 

Підписання. 

Якщо сторінку «Деталі переказу» вже відкрито (як, наприклад, у випадку щойно створеної платіжної інструкції, 

або якщо Ви відкрили необхідну платіжну інструкцію зі списку документів на сторінці «ГОЛОВНА»), виконайте 

описані далі дії. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» в нижній частині сторінки «Деталі переказу» (зобр. 161). 

 
Зобр. 161  

2. Натисніть кнопку «ТАК» у новому вікні, щоб підтвердити свої дії (зобр. 162). 

 
Зобр. 162  

Після підписання статус платіжної інструкції буде змінено на «Очікує інших підписів» або «Очікує 

підтвердження» відповідно до ситуації, а сторінку «Деталі переказу» щойно підписаної платіжної інструкції 

буде автоматично змінено для подальших дій із нею. 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» в нижній частині сторінки «Деталі переказу» (зобр. 163). 

 
Зобр. 163  

2. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token». Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 164). 



 

 

 
Зобр. 164  

Підписання та підтвердження платіжних інструкцій із розділу «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► 

«Платіжні інструкції». 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» в меню відповідному до кількості документів що підлягають підпису: 

 щоб підписати один документ, скористайтеся меню швидких дій (зобр. 165). 

 щоб підписати одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій (зобр. 165). 

 щоб підписати всі документи в таблиці, натисніть кнопку « » 

(«Підписати всі документи в таблиці») (зобр. 165). 

 
Зобр. 165  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 166). 

 
Зобр. 166  

  



 

 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» в меню відповідному до кількості підтверджуваних документів: 

 щоб підтвердити один документ, скористайтеся меню швидких дій (зобр. 167). 

 щоб підтвердити одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій, встановивши 

«прапорці» ліворуч у рядках документів, які необхідно підтвердити (зобр. 167). 

 щоб підтвердити всі документи зі списку, натисніть кнопку « » («Підтвердити всі документи в 

таблиці») (зобр. 167). 

 
Зобр. 167  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підтвердження документів», що 

відкриється (зобр. 168). 

 
Зобр. 168  

3. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 169). 



 

 

 
Зобр. 169  

Після підтвердження статус платіжної інструкції буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої 

платіжної інструкції буде автоматично змінено на сторінку з результатами. Натисніть кнопку «ПОВЕРНУТИСЯ ДО 

СПИСКУ», щоб повернутися до списку документів, які очікують підтвердження. 

Підписання платіжних інструкцій із розділу «Документи на підпис» на головній сторінці. 

1. Щоб підписати один або кілька документів, установіть «прапорці» ліворуч у рядку документів, які 

необхідно підписати, та натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу списку (зобр. 170). 

 
Зобр. 170  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 171). 

 
Зобр. 171  

  



 

 

Підтвердження платіжних інструкцій із розділу «Очікують ОТР» на головній сторінці. 

1. Щоб підтвердити один або одразу кілька документів, установіть «прапорець» ліворуч у рядках 

документів, які необхідно підтвердити, натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» внизу списку (зобр. 172). 

 
Зобр. 172  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підтвердження документів», що 

відкриється (зобр. 173). 

 
Зобр. 173  

3. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 174). 

 
Зобр. 174  

Після підтвердження статус платіжної інструкції буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої 

платіжної інструкції буде автоматично змінено на сторінку з результатами. Натисніть кнопку «ПОВЕРНУТИСЯ ДО 

СПИСКУ», щоб повернутися до списку документів, які очікують підтвердження. 

  



 

 

8.2.4. Імпорт платіжних інструкцій у гривні. 

Щоб імпортувати підготовлену платіжну інструкцію, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо підготовки 

файлу для імпорту див. у розділі «3.1 Структура файлів для імпорту гривневих платіжних інструкцій» цього 

Керівництва користувача. 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Платіжні інструкції в гривні» на 

вкладці «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ».(зобр. 175). 

 
Зобр. 175  

2. У вікні, що відкриється, виберіть тип файлу та тип кодування файлу імпорту із запропонованих, та 

безпосередньо сам файл імпорту (зобр. 176, п. 1–2). 

3. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 176, п. 3). 

4. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 176, п. 4). 

 
Зобр. 176  

Імпортовану платіжну інструкцію необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або пізніше – 

відкривши необхідну інструкцію зі списку документів на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на сторінці 

«ГОЛОВНА»), після чого її буде надіслано на обробку. 

  



 

 

9. Платіжні інструкції в іноземній валюті. 

Функції для здійснення платіжних операцій за рахунками в іноземній валюті та керування створеними 

валютними платіжними інструкціями доступні в розділі «ВАЛЮТА» ► «Валютні платежі» в меню ліворуч. 

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка вихідних платіжних інструкцій за 

рахунками в іноземній валюті (зобр. 177). 

 
Зобр. 177  

Щоб натомість отримати інформацію за вхідними валютними платежами, перейдіть на відповідну вкладку: 

«ВХІДНІ». Щоб повернутися до вихідних платежів, перейдіть на вкладку «ВИХІДНІ». 

9.1. Робота зі списком валютних платіжних інструкцій. 

9.1.1. Перегляд. 

 Для перегляду деталей платіжної інструкції натисніть на рядок із необхідним документом зі списку в 

розділі «ВАЛЮТА» ► «Валютні платежі». У вікні, що відкриється, натисніть кнопку « » або 

« », щоб перейти до інформації за наступною інструкцією, або повернутися до попередньої 

відповідно (зобр. 178). 

 
Зобр. 178  

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

  



 

 

Сортування. 

 Щоб відсортувати документи за одним з атрибутів (статус, дата, номер, отримувач, призначення, 

валюта, сума), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого 

стовпця ще раз, щоб відсортувати документи у зворотному порядку (зобр. 179). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 

 
Зобр. 179  

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній тиждень, 

поточний квартал тощо) (зобр. 180). 

 Щоб відфільтрувати документи за датами, в полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у 

календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити документи. 

 Щоб відфільтрувати документи за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтра в полі 

«Період». 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть кнопку 

«Додаткові параметри » та введіть або виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ». 

 
Зобр. 180  

9.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для валютної платіжної інструкції дій, не відкриваючи її, 

скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної 

зарплатної відомості. Доступність дій залежить від статусу платіжної інструкції. 

Залежність швидких дій від статусу валютної платіжної інструкції. 

 



 

 

9.1.3. Групові дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох валютних платіжних інструкцій, 

скористайтеся функцією «Групові операції». Для цього встановіть «прапорець» ліворуч у рядках 

документів, з якими необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть кнопку 

«ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ» внизу списку та виберіть операцію з розкривного меню (зобр. 181). Доступність дій 

залежить від статусів вибраних платіжних інструкцій. 

 
Зобр. 181  

9.2. Операції з валютними платіжними інструкціями. 

У розділі «Валютні платежі» можна виконувати такі операції: 

 створення валютних платіжних інструкцій; 

 керування створеними валютними платіжними інструкціями та здійснення операцій із ними; 

 перегляд валютних платіжних інструкцій за датою чи періодом, а також за додатковими параметрами; 

 імпорт та експорт валютних платіжних інструкцій. 

 
Зобр. 182  

Від створення до оплати валютний платіж проходить такі етапи: 

 створення платіжної інструкції; 

 перевірка банком – за бажанням; 

 підписання платіжної інструкції; 

 підтвердження платіжної інструкції; 

 обробка платіжної інструкції банком. 

На кожному з етапів платіжній інструкції присвоюється відповідний статус. 



 

 

9.2.1. Створення валютних платежів. 

Створення міжнародних валютних платежів. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЛАТІЖ» (зобр. 183). 

 
Зобр. 183  

2. Заповніть поля форми. 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений платіжній інструкції номер у заголовку (зобр. 184). 

 Якщо необхідно, виберіть дату платіжної інструкції в полі «Від» (зобр. 184) – за замовчуванням це 

поле автоматично заповнено поточною датою. 

 
Зобр. 184  

 Натисніть поле «Рахунок відправника». У вікні що відкриється виберіть рахунок списання. Для 

полегшення пошуку, в полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку. 

Примітка. Поля «Назва платника» та «Адреса платника» буде заповнено автоматично відповідно до 

вибраного рахунку. 

 Введіть суму переказу в полі «Сума» (зобр. 185). 

Примітка. Валюту платежу буде вибрано автоматично відповідно до валюти рахунку списання. 

 
Зобр. 185  

 Введіть дані отримувача в полях розділу «59. Отримувач/Beneficiary». 

Примітка. Щоб вибрати значення з довідника натисніть кнопку « » в необхідному полі – у цьому 

розділі довідники доступні у двох полях: «Назва отримувача» та «Країна» (зобр. 186). 

Примітка. У разі вибору назви отримувача з довідника інші поля розділу 

«59. Отримувач/Beneficiary», а також поля розділу «57. Банк отримувача/Beneficiary Bank» буде 

заповнено автоматично. 



 

 

 
Зобр. 186  

 Введіть реквізити банку отримувача в полях розділу «57. Банк отримувача/Beneficiary Bank», якщо 

їх не було заповнено автоматично на попередньому кроці. 

Примітка. Щоб вибрати значення з довідника натисніть кнопку « » у необхідному полі – у цьому 

розділі довідники доступні у двох полях: «Swift-код» і «Тип клірингового коду» (зобр. 187). 

 
Зобр. 187  

 Якщо необхідно, укажіть банк-посередник. Для цього натисніть кнопку «Додати банк-посередник» 

у розділі «56. Банк-посередник/Agent Bank», та введіть або виберіть необхідні значення з 

довідника (зобр. 188). 

 
Зобр. 188  

 Введіть призначення платежу в полі «Призначення платежу» в розділі «70. Призначення 

платежу/Description» (зобр. 189). Для більш детальної інформації натисніть кнопку «РОЗШИРЕНА 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ЗАПОВНЕННЮ». 

 Виберіть тип оплати («Попередня» або «По факту») у розкривному списку «Оплата» в розділі 

«70. Призначення платежу/Description» (зобр. 189). 

 
Зобр. 189  

 Якщо платіж надсилається до ОАЕ або Російської Федерації, додайте кодування обов’язкової 

звітності в розділі «Обов’язкова звітність» (зобр. 190). 

 
Зобр. 190  



 

 

 Виберіть, за чий рахунок буде сплачено комісійні в розкривному списку «Комісійні» в розділі 

«71. Комісійні за переказ» (зобр. 191). 

 
Зобр. 191  

 Якщо необхідно, додайте коментар у полі «Додаткова інформація» в розділі «73. Додаткова 

інформація». 

Примітка. Якщо необхідно, можна також додати вказівки з обробки платежу. Для цього натисніть 

кнопку «Інструкції» праворуч у розділі «73. Додаткова інформація» та опишіть особливості 

створюваного платежу. 

 Укажіть, із яких коштів буде здійснено переказ. Для цього виберіть необхідний варіант у 

розкривному списку «Джерело коштів» у розділі «Інформація для банку» (зобр. 192). 

 Якщо в полі «Джерело коштів» було вибрано варіант «Придбана валюта/банківський метал» або 

«Конвертація», введіть у полі «Номер заявки» в тому ж розділі (зобр. 192) номер заявки на 

придбання валюти або банківського металу. 

 
Зобр. 192  

3. Якщо необхідно, додайте до платіжної інструкції документи або коментарі. Для цього скористайтеся 

кнопкою «ЗАВАНТАЖИТИ» або «НАПИСАТИ» на інформаційній панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 193). 

 
Зобр. 193  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» в нижній частині форми. 

  



 

 

Примітка. 

 Щоб відкласти заповнення форми платіжної інструкції не втративши вже введені дані, можна 

зберегти платіжну інструкцію як чернетку – для цього натисніть кнопку «У ЧЕРНЕТКУ» в нижній 

частині форми. 

 Щоб зберегти заповнену форму платіжної інструкції як шаблон, установіть «прапорець» у полі 

«Створити шаблон» в нижній частині форми. 

 Щоб створити копію заповненої форми платіжної інструкції (наприклад, якщо необхідно здійснити 

аналогічний або майже аналогічний платіж), установіть «прапорець» у полі «Створити ще один 

документ» у нижній частині форми (зобр. 194). 

 
Зобр. 194  

Після збереження платіжну інструкцію буде додано до списку платіжних інструкцій зі статусом «Очікує 

Вашого підпису», а сторінку щойно створеної платіжної інструкції буде автоматично відкрито для 

подальших дій із нею: підписання або надсилання на перевірку. 

Створення внутрішньобанківських валютних платежів. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЛАТІЖ» (зобр. 195). 

 
Зобр. 195  

2. Натисніть кнопку «ВНУТРІШНІЙ ПЕРЕКАЗ» у верхній частині вікна (зобр. 196, п. 1). 

3. Заповніть поля форми. Усі поля, позначені «зірочкою» (*) є обов’язковими до заповнення. 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений платіжній інструкції номер у заголовку 

(зобр. 196, п. 2). 

 Якщо необхідно, виберіть дату платіжної інструкції в полі «Від» (зобр. 196, п. 3) – за замовчуванням 

це поле автоматично заповнюється поточною датою. 

 
Зобр. 196  



 

 

 Натисніть поле «Рахунок». У вікні що відкриється виберіть рахунок списання. Для полегшення 

пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку (зобр. 197). 

 
Зобр. 197  

 У полі «Рахунок отримувача» введіть номер рахунку отримувача. 

 Введіть назву отримувача або виберіть значення з довідника, скориставшись кнопкою « » у полі 

«Назва отримувача» (зобр. 198). 

Примітка. У разі вибору назви отримувача з довідника, поле «ЄДРПОУ/ІПН» буде заповнене 

автоматично. 

 
Зобр. 198  

 Введіть ЄДРПОУ/ІПН у відповідному полі, якщо воно не було заповнене автоматично після 

попереднього пункту. У випадку, якщо Ви не маєте ІПН, натисніть кнопку «Нема ІПН», і заповніть нові 

поля «Серія» та «Номер паспорта», поле «ЄДРПОУ/ІПН» автоматично заповниться нулями 

(зобр. 199) 

 
Зобр. 199  

 Введіть суму переказу в полі «Сума». 

Примітка. Валюту платежу буде вибрано автоматично відповідно до валюти рахунку списання. 

 Виберіть резидентність із розкривного списку. 

 Введіть призначення платежу у полі «Призначення платежу». 

4. Якщо необхідно, додайте до платіжної інструкції документи або коментарі. Для цього скористайтеся 

кнопкою «ЗАВАНТАЖИТИ» або «НАПИСАТИ» на інформаційній панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 200) 



 

 

 
Зобр. 200  

5. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» в нижній частині форми. 

Примітка. 

 Щоб відкласти заповнення форми платіжної інструкції не втративши вже введені дані, можна зберегти 

платіжну інструкцію як чернетку – для цього натисніть кнопку «У ЧЕРНЕТКУ» в нижній частині форми 

(зобр. 201). 

 Щоб зберегти заповнену форму платіжної інструкції як шаблон, установіть «прапорець» у полі «Створити 

шаблон» в нижній частині форми (зобр. 201). 

 Щоб створити копію заповненої форми платіжної інструкції (наприклад, якщо необхідно здійснити 

аналогічний або майже аналогічний платіж), установіть «прапорець» у полі «Створити ще один документ» 

у нижній частині форми (зобр. 201). 

 
Зобр. 201  

  



 

 

9.2.2. Надсилання платіжних інструкцій до банку на перевірку. 

Якщо є така необхідність, створену валютну платіжну інструкцію можна надіслати до банку на перевірку. Для 

цього натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ НА РОЗГЛЯД» у нижній частині сторінки платіжної інструкції (зобр. 202). 

 
Зобр. 202  

Зверніть увагу! Надіслати валютну платіжну інструкцію можна лише до її підписання. 

Після надсилання на перевірку статус платіжної інструкції буде змінено на «Відправлено на перевірку». 

Коментарі до перевірених документів можна переглянути на головній сторінці в нижній її частині – у розділі 

інформації за рахунками та документами на вкладці «Документи та коментарі». 

Примітка. Якщо ви впевнилися в правильності документа до отримання відповіді з банку та бажаєте підписати 

документ, натисніть кнопку «ПЕРЕЙТИ ДО ПІДПИСУ» в нижній частині сторінки платіжної інструкції (зобр. 203). 

 
Зобр. 203  

9.2.3. Підписання та підтвердження валютних платіжних інструкцій. 

Є кілька способів підписання/підтвердження валютних платіжних інструкцій: 

 безпосередньо на сторінці платіжної інструкції, готової до підписання/підтвердження; 

 зі списку валютних платіжних інструкцій у розділі «ВАЛЮТА» ► «Валютні платежі» за допомогою меню 

швидких дій; 

 зі списку валютних платіжних інструкцій у розділі «ВАЛЮТА» ► «Валютні платежі» за допомогою 

групової операції підписання/підтвердження; 

 зі списку документів у розділі «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» та «ОЧІКУЮТЬ ОТР» на головній сторінці. 

Підписання та підтвердження валютної платіжної інструкції на сторінці інструкції.  

Якщо сторінку необхідної платіжної інструкції вже відкрито (як, наприклад, у випадку щойно створеної 

платіжної інструкції або якщо ви відкрили необхідну платіжну інструкцію зі списку документів у розділі 

«ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на головній сторінці.), виконайте описані далі дії. 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» в нижній частині сторінки платіжної інструкції (зобр. 204). 

 
Зобр. 204  

2. Натисніть кнопку «ТАК» у новому вікні, щоб підтвердити свої дії (зобр. 205). 



 

 

 
Зобр. 205  

Після підписання статус платіжної інструкції буде змінено на «Очікує інших підписів» або «Очікує 

підтвердження» відповідно до ситуації, а сторінку щойно підписаної платіжної інструкції буде автоматично 

змінено для подальших дій із нею. 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» в нижній частині сторінки платіжної інструкції (зобр. 206). 

 

Зобр. 206  

2. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token». Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ». 

 

Зобр. 207  

Після підтвердження статус платіжної інструкції буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої 

платіжної інструкції буде автоматично змінено для подальших дій із нею. 

Підписання та підтвердження валютної платіжної інструкції у розділі «ВАЛЮТА» ► 

«Валютні платежі» 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ», в меню, відповідному до кількості документів що підлягають підпису: 

 щоб підписати один документ, скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підписати одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій (зобр. 208). 



 

 

 
Зобр. 208  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 209). 

 
Зобр. 209  

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ», в меню відповідному до кількості підтверджуваних документів 

(зобр. 210): 

 щоб підтвердити один документ, скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підтвердити одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій. 

 
Зобр. 210  

3. У вікні «Підтвердження документів» натисніть кнопку «ПРОДОВЖИТИ» (зобр. 211). 

 
Зобр. 211  



 

 

4. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 212). 

 
Зобр. 212  

Після підтвердження статус платіжної інструкції буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої 

платіжної інструкції буде автоматично змінено на сторінку з результатами. Натисніть кнопку «ПОВЕРНУТИСЯ ДО 

СПИСКУ», щоб повернутися до списку документів, які очікують підтвердження. 

Підписання валютних платіжних інструкцій із розділу «Документи на підпис» на головній 

сторінці. 

1. Щоб підписати одну або кілька інструкцій, установіть «прапорець» ліворуч у рядку документа, який 

необхідно підписати, а потім натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу списку (зобр. 213). 

 
Зобр. 213  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 214). 

 
Зобр. 214  

  



 

 

Підтвердження валютних платіжних інструкцій із розділу «Очікують ОТР» на головній 

сторінці. 

1. Щоб підтвердити один або одразу кілька документів, установіть «прапорець» ліворуч у рядках 

документів, які необхідно підтвердити, та натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» внизу списку (зобр. 215). 

 
Зобр. 215  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підтвердження документів», що 

відкриється (зобр. 216). 

 
Зобр. 216  

3.  Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token». Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 217). 

 
Зобр. 217  

Після підтвердження статус платіжної інструкції буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої 

платіжної інструкції буде автоматично змінено на сторінку з результатами. Натисніть кнопку 

«ПОВЕРНУТИСЯ ДО СПИСКУ», щоб повернутися до списку документів, які очікують підтвердження. 

  



 

 

9.2.4. Імпорт валютних платіжних інструкцій. 

Щоб імпортувати підготовлену платіжну інструкцію, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо підготовки 

файлу для імпорту інструкцій див. у розділі «3.2 Структура файлів для імпорту валютних платіжних 

інструкцій» та «3.3 Структура файлів для імпорту внутрішньобанківських валютних платіжних інструкцій» 

цього Керівництва користувача для міжнародних та внутрішньобанківських переказів відповідно. 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Валютні платежі» в розділі 

«ВАЛЮТА».(зобр. 218). 

 
Зобр. 218  

2. У вікні, що відкриється, виберіть тип кодування файлу імпорту із розкривного меню, та безпосередньо 

сам файл імпорту (зобр. 219, п. 1–2). 

Примітка. Тип файлу імпорту заповнюється автоматично – для валютних платежів це iBank2. 

3. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 219, п. 3). 

4. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 219, п. 4). 

 
Зобр. 219  

Імпортовану платіжну інструкцію необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або пізніше – 

відкривши необхідну інструкцію зі списку документів на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на сторінці 

«ГОЛОВНА»), після чого його буде надіслано на обробку. 

  



 

 

10. Шаблони платіжних інструкцій у гривні та іноземній валюті. 

Функції для роботи з шаблонами платіжних інструкцій у гривні та керування ними доступні в розділі «ГРИВНЕВІ 

ДОКУМЕНТИ» ► «Шаблони платежів» у меню ліворуч (зобр. 220). 

 
Зобр. 220  

Функції для роботи з шаблонами платіжних інструкцій в іноземній валюті та керування ними доступні в розділі 

«ВАЛЮТА» ► «Шаблони платежів» у меню ліворуч (зобр. 221). 

 
Зобр. 221  

10.1. Робота зі списком шаблонів платіжних інструкцій. 

10.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку шаблонів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування та 

фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати шаблони за одним з атрибутів (назва, відправник, отримувач, призначення або сума), 

натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, 

щоб відсортувати шаблони у зворотному порядку (зобр. 222). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано шаблони, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 



 

 

 
Зобр. 222  

Фільтрування. 

Шаблони можна відфільтрувати за такими параметрами: назва шаблона, відправник та/або отримувач платежу, 

сума, а також валюта – для шаблонів валютних платежів. 

 Щоб відфільтрувати шаблони, заповніть необхідні параметри у відповідних полях блоку «ФІЛЬТРИ» та 

натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ», коли всі необхідні фільтри буде встановлено (зобр. 223). 

 
Зобр. 223  

10.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для шаблона дій (редагування, копіювання й видалення), не 

відкриваючи його, скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у 

рядку необхідного шаблона (зобр. 224). 

 
Зобр. 224  

10.1.3. Групові дії. 

 Щоб швидко видалити кілька шаблонів, скористайтеся функцією «Групові операції». Для цього 

установіть «прапорець» ліворуч у рядках шаблонів, які слід видалити, і натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» 

внизу списку (зобр. 225). 

 
Зобр. 225  



 

 

10.1.4. Створення шаблонів платіжних інструкцій. 

Створити шаблон платежу можна безпосередньо під час заповнення форми платіжної інструкції (див. розділи 

«8.2.2. Створення платіжних інструкцій у гривні» та «9.2.1 Створення валютних платіжних інструкцій» 

цього Керівництва користувача) або «з нуля» у відповідному розділі системи (див. кроки, описані далі). 

1. Перейдіть у розділ «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» ► «Шаблони платежів» або «ВАЛЮТА» ► «Шаблони 

платежів» у меню ліворуч – відповідно до типу платежу. 

2. Натисніть кнопку «НОВИЙ ШАБЛОН». 

3. Введіть назву шаблона в полі «Назва шаблона». 

4. Заповніть інші поля форми створення шаблона платежу аналогічно процесу заповнення форми платежів 

відповідного типу (докладний покроковий опис див. у розділах «8.2.2. Створення платіжних 

інструкцій у гривні» та «9.2.1 Створення валютних платіжних інструкцій» цього Керівництва 

користувача). 

5. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 226). 

 
Зобр. 226  

  



 

 

10.2. Інші дії з шаблонами платіжних інструкцій: редагування, копіювання, 

видалення. 

 Щоб відредагувати, скопіювати чи видалити вже відкритий шаблон, натисніть кнопку 

« » («Редагувати»), « » («Копіювати») або « » («Видалити») праворуч у верхній частині вікна 

шаблона (зобр. 227). 

 
Зобр. 227  

 Щоб створити новий платіж із вже відкритого шаблона, натисніть кнопку «СТВОРИТИ ПЛАТІЖ» у нижній 

частині вікна шаблона (зобр. 228). 

 
Зобр. 228  

 Щоб відредагувати, скопіювати чи видалити шаблон зі списку шаблонів, натисніть елемент «···» 

праворуч у рядку необхідного шаблона та виберіть потрібну дію в меню, що відкриється (зобр. 229). 

 
Зобр. 229  

 Щоб видалити одразу кілька шаблонів зі списку шаблонів, виберіть необхідні шаблони та скористайтеся 

меню групових дій (зобр. 230). 

 
Зобр. 230  

  



 

 

11. Обмін валют. 

Функції для здійснення валютообмінних операцій і керування створеними заявками на обмін/конвертацію 

валюти доступні в розділі «ВАЛЮТА» ► «Обмін валют» у меню ліворуч. 

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка зі списком заявок усіх типів (купівля, 

продаж і конвертація). 

 
Зобр. 231  

Щоб натомість отримати доступ лише до заявок на придбання, продаж або конвертацію валюти, перейдіть на 

відповідну вкладку: «КУПІВЛЯ», «ПРОДАЖ» або «КОНВЕРТАЦІЯ». Щоб повернутися до списку всіх заявок, 

перейдіть на вкладку «ВСІ» (зобр. 231). 

11.1. Робота зі списком заявок на обмін/конвертацію валюти. 

11.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список заявок за одним з атрибутів (статус, дата документа, номер, рахунок 

списання/зарахування, сума або валюта), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть 

заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати заявки у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано заявки, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 232). 

 
Зобр. 232  

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній тиждень, 

поточний квартал тощо). 

 Щоб відфільтрувати документи за датами, у полях «Дата документа з» і «Дата документа по» введіть 

(або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити 

документи. 

 Щоб відфільтрувати документи за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтрування в полі 

«Період». 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть кнопку « » і введіть або 

виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 



 

 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 233). 

 
Зобр. 233  

11.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для заявки дій, не відкриваючи її, скористайтеся функцією 

«Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної заявки. Доступність дій 

залежить від статусу заявки. 

Залежність швидких дій від статусу заявки на обмін/конвертацію валют. 

 

11.1.3. Групові дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох заявок на обмін валюти, скористайтеся 

функцією «Групові операції». Для цього установіть «прапорець» ліворуч у рядках документів, з якими 

необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть кнопку «ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ» внизу списку та 

виберіть операцію з розкривного меню. Доступність дій залежить від статусів вибраних заявок 

(зобр. 234). 

 
Зобр. 234  

  



 

 

11.2. Операції із заявками на обмін/конвертацію валюти. 

11.2.1. Створення заявок на придбання, продаж або конвертацію валюти. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ЗАЯВКА» (зобр. 235). 

 
Зобр. 235  

2. Щоб вибрати рахунок списання та рахунок для зарахування коштів, натисніть на відповідні рядки, та у 

вікні що відкриється виберіть необхідний рахунок. Для полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», 

введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку (зобр. 236). 

 
Зобр. 236  

3. Укажіть суму іноземної валюти, яку бажаєте придбати/продати, у відповідному полі (зобр. 237). 

 
Зобр. 237  

4. Якщо існує домовленість із банком щодо курсу та дати здійснення операції, установіть «прапорець» в 

рядку «Курс і дату операції узгоджено з банком», а потім виберіть тип угоди – «Форвард», «TOM» або 

«SPOT» – та укажіть курс (і дату операції для форвардної угоди) (зобр. 238). 

 
Зобр. 238  



 

 

5. Виберіть курс для здійснення операції: у розкривному списку «Курс обміну валют» виберіть пункт «Курс 

основної торгової сесії» чи «Курс додаткової торгової сесії», щоб здійснити операцію за встановленим 

курсом, або пункт «Ваш варіант», щоб указати курс за власним вибором (зобр. 239). 

 
Зобр. 239  

Примітка. Після вибору пункту в меню «Курс обміну валют» відобразиться підказка стосовно вибраного 

варіанта (зобр. 240). 

 
Зобр. 240  

6. Укажіть дату початку спроб обміну валюти в полі «Виконати не раніше, ніж» (зобр. 241). 

 
Зобр. 241  

7. Якщо відобразилося поле «Підстава для обміну валюти», укажіть таку підставу в цьому полі 

(зобр. 242). 

 
Зобр. 242  

Примітка. Якщо необхідно, виберіть, за яким контрактом слід виконати операцію, натиснувши елемент 

«Обрати контракт», або якщо операцію можна виконати без підстав, натисніть елемент «Купівля 

валюти без зобов’язань». У цих випадках поле «Підстава для обміну валюти» буде заповнено 

автоматично відповідно до Вашого вибору (зобр. 243). 

 
Зобр. 243  

8. Виберіть, чи бажаєте ви самостійно здійснити перерахування за операцією або доручаєте це 

вповноваженому банку, у розділі «Спосіб перерахування» (зобр. 244). 



 

 

 
Зобр. 244  

Примітка. Реквізити для самостійного перерахування коштів буде відображено після вибору варіанта 

«Зобов’язуємось перерахувати». 

9. Якщо необхідно, додайте до заявки документи або коментарі. Для цього скористайтеся кнопкою 

«ЗАВАНТАЖИТИ» або «НАПИСАТИ» на інформаційній панелі «Документи та коментарі» праворуч 

(зобр. 245). 

 
Зобр. 245  

10.  Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» в нижній частині форми. 

Після збереження платіжну інструкцію буде додано до списку платіжних інструкцій зі статусом «Очікує 

Вашого підпису», а сторінку щойно створеної платіжної інструкції буде автоматично відкрито для 

подальших дій із нею: підписання або надсилання на перевірку. 

11.2.2. Надсилання заявок на обмін/конвертацію валюти до банку на перевірку. 

Якщо є така необхідність, створену заявку на обмін/конвертацію валюти можна надіслати до банку на перевірку. 

Для цього натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ НА РОЗГЛЯД» (зобр. 246) у нижній частині сторінки заявки. 

 
Зобр. 246  

Зверніть увагу! Надіслати заявку на обмін/конвертацію валюти можна до її підтвердження – підписану чи ні, 

але виправити підписану заявку на обмін/конвертацію валюти буде неможливо, тому рекомендується 

підписувати такі документи, якщо ви впевнені в їх правильності або вже після отримання позитивних результатів 

перевірки. 

Після надсилання на перевірку статус заявки буде змінено на «Відправлено на перевірку». Коментарі до 

перевірених документів можна переглянути на головній сторінці в нижній її частині – в розділі інформації за 

рахунками та документами на вкладці «Документи та коментарі». 

Примітка. Якщо ви впевнилися в правильності документа до отримання відповіді з банку та бажаєте підписати 

документ, натисніть кнопку «ПЕРЕЙТИ ДО ПІДПИСУ» (зобр. 247) в нижній частині сторінки заявки. 

 
Зобр. 247  



 

 

11.2.3. Підписання та підтвердження заявок на обмін/конвертацію валюти. 

Є кілька способів підписання/підтвердження заявок на обмін/конвертацію валюти: 

 безпосередньо на сторінці заявки, готової до підписання/підтвердження; 

 зі списку заявок на обмін/конвертацію валюти в розділі «ВАЛЮТА» ► «Обмін валют» за допомогою 

меню швидких дій; 

 зі списку заявок на обмін/конвертацію валюти в розділі «ВАЛЮТА» ► «Обмін валют» за допомогою 

групової операції підписання/підтвердження; 

 зі списку документів у розділі «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» і «ОЧІКУЮТЬ ОТР» на головній сторінці. 

Підписання та підтвердження заявки на обмін/конвертацію валюти на сторінці заявки. 

Відкрити сторінку необхідної заявки на обмін/конвертацію валюти можна зі списку документів у розділі 

«ВАЛЮТА» ► «Обмін валют». 

 Щоб швидше знайти необхідну заявку, скористайтеся фільтрами та функціями сортування. 

Якщо сторінку необхідної заявки вже відкрито (як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки або якщо ви 

відкрили необхідну заявку зі списку документів), виконайте описані далі дії. 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» в нижній частині сторінки заявки (зобр. 248). 

 
Зобр. 248  

2. Натисніть кнопку «ТАК» у новому вікні, щоб підтвердити свої дії (зобр. 249). 

 
Зобр. 249  

Після підписання статус заявки буде змінено на «Очікує інших підписів» або «Очікує підтвердження» відповідно 

до ситуації, а сторінку щойно підписаної заявки буде автоматично змінено для подальших дій із нею. 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» в нижній частині сторінки заявки (зобр. 250). 

 
Зобр. 250  

2. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token». Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 251). 



 

 

 
Зобр. 251  

Після підтвердження статус заявки буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої заявки буде 

автоматично змінено для подальших дій із ним. 

Підписання та підтвердження заявок на обмін/конвертацію валюти з розділу 

«ВАЛЮТА» ► «Обмін валют». 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ», в меню відповідному до кількості документів що підлягають підпису: 

 щоб підписати один документ, натисніть його для переходу на сторінку необхідної заявки або 

скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підписати одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій (зобр. 252). 

 
Зобр. 252  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 253). 

 
Зобр. 253  

  



 

 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ», в меню відповідному до кількості підтверджуваних документів 

(зобр. 254): 

  щоб підтвердити один документ, натисніть його для переходу на сторінку необхідної заявки або 

скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підтвердити одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій. 

 
Зобр. 254  

2. У вікні «Підтвердження документів» натисніть кнопку «ПРОДОВЖИТИ» (зобр. 255). 

 
Зобр. 255  

3. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 256). 

 
Зобр. 256  

  



 

 

Підписання заявок на обмін/конвертацію валюти з розділу «Документи на підпис» на 

головній сторінці. 

1. Щоб підписати одну або кілька заявок одночасно, установіть «прапорці» ліворуч у рядках документів, 

які необхідно підписати, а потім натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу списку (зобр. 257). 

 
Зобр. 257  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 258). 

 
Зобр. 258  

Підтвердження заявок на обмін/конвертацію валюти з розділу «Очікують ОТР» на 

головній сторінці. 

1. Щоб підтвердити один або кілька документів, установіть «прапорці» ліворуч у рядках документів, який 

необхідно підтвердити, а потім натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» внизу списку (зобр. 259). 

 
Зобр. 259  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підтвердження документів», що 

відкриється (зобр. 260). 



 

 

 
Зобр. 260  

3. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або 

на пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 261). 

 
Зобр. 261  

Після підтвердження статус заявки буде змінено на «На обробці», а сторінку щойно підтвердженої заявки буде 

автоматично змінено на сторінку з результатами. Натисніть кнопку «ПОВЕРНУТИСЯ ДО СПИСКУ», щоб 

повернутися до списку документів, які очікують підтвердження. 

11.2.4. Додавання документів і коментарів до створеної заявки на обмін/конвертацію 

валюти. 

Щоб додати необхідні документи або коментарі, скористайтеся кнопкою «ЗАВАНТАЖИТИ» або «НАПИСАТИ» 

на інформаційній панелі «Документи та коментарі» праворуч на сторінці заявки (зобр. 262). 

 
Зобр. 262  

  



 

 

11.2.5. Відкликання заявки на обмін валют. 

У системі «UKRSIB business» передбачено можливість надіслати запит на відкликання підписаної та 

підтвердженої заявки на обмін валюти зі статусом «На обробці» ( ). 

Зверніть увагу! Відкликати заявку на обмін валюти можна до певного етапу в процесі її обробки, тому виконання 

запиту на відкликання заявки не гарантується та залежить від своєчасності отримання такого запиту. 

Щоб відкликати заявку на обмін валюти, натисніть кнопку «ЗАПИТ НА ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ» в нижній частині 

сторінки необхідної заявки (зобр. 263). 

 
Зобр. 263  

Надісланий запит буде опрацьовано банком відповідно до регламенту: заявку буде відкликано або виконано, 

про що свідчитиме статус заявки (зобр. 264). Інформацію щодо стану або результату розгляду запиту можна 

отримати на сторінці відповідної заявки. 

 
Зобр. 264  

Примітка. Відкрити сторінку необхідної заявки на обмін валюти можна зі списку документів у розділі 

«ВАЛЮТА» ► «Обмін валют». 

 Щоб швидше знайти необхідну заявку на обмін валюти, скористайтеся фільтрами та функціями 

сортування. 

 Щоб відкрити заявку на обмін валюти, натисніть у будь-якому місці рядка заявки у списку документів. 

  



 

 

11.2.6. Імпорт заявок на обмін валют. 

Щоб імпортувати підготовлену заявку на обмін валют, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо підготовки 

файлу для імпорту заявки див. у розділі «3.4 Структура файлів для імпорту заявок на обмін валюти» цього 

Керівництва користувача. 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Заявки на обмін валют» на вкладці 

«ВАЛЮТА».(зобр. 265). 

 
Зобр. 265  

2. У вікні, що відкриється, виберіть тип файлу та тип кодування файлу імпорту із розкривного меню, та 

безпосередньо сам файл імпорту (зобр. 266, п. 1–2). 

3. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 266, п. 3). 

4. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 266, п. 4). 

 
Зобр. 266  

Імпортовану заявку необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або пізніше – відкривши 

необхідну заявку зі списку документів на вкладці «Заявки на обмін валют» на сторінці «ВАЛЮТА», або зі списку 

документів на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на сторінці «ГОЛОВНА»), після чого його буде надіслано на 

обробку. 

  



 

 

12. Передача документів до банку. 

Документи, пов’язані з валютними операціями, можна заздалегідь передати в банк, а також, за необхідності, 

надіслати до банку на перевірку. Функції для створення заявок на перевірку документів і керування ними 

доступні в розділі «ВАЛЮТА» ► «Передача документів» у меню ліворуч (зобр. 267). 

 
Зобр. 267  

12.1. Робота зі списком заявок на передачу документів. 

Для зручності перегляду списку заявок на передачу документів і полегшення пошуку у програмі передбачено 

функції сортування та фільтрування даних. 

12.1.1. Перегляд. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список заявок за одним з атрибутів (номер, статус, дата документа, тип операції, 

контрагент, країна контрагента або валюта операції), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. 

Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати заявки у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано заявки, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 268). 

 
Зобр. 268  

Фільтрування. 

Заявки на передачу документів можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, 

попередній тиждень, поточний квартал тощо), а також за додатковими параметрами (номер, статус, дата 

заявки, тип операції, контрагент, країна контрагента або валюта операції). 

 Щоб відфільтрувати заявки за датами, у полях «Дата документа з» і «Дата документа по» введіть (або 

виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити заявки. 

 Щоб відфільтрувати заявки за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі «Період». 

 Щоб відфільтрувати заявки за додатковими параметрами, натисніть кнопку « » і введіть або виберіть 

необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 269). 



 

 

 
Зобр. 269  

12.2. Створення заявки на передачу документів. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ЗАЯВКА» угорі праворуч на сторінці «Заявки на передачу документів» 

(зобр. 270). 

 
Зобр. 270  

2. Заповніть поля форми. 

Примітка. Поля позначені «зірочкою» (*) –обов’язкові до заповнення. 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений номер у заголовку заявки на передачу 

документів (зобр. 271). 

 Якщо необхідно, виберіть дату заявки в полі «Від» (зобр. 271) – за замовчуванням це поле 

автоматично заповнюється поточною датою. 

 
Зобр. 271  

 Виберіть тип операції з розкривного списку «Тип операції» (зобр. 272).  

 Після вибору типу операції, з’явиться нове поле «Підстава», де з розкривного списку виберіть 

підставу для створення заявки на передачу документів. 

Примітка. При виборі типу операції «Спискове зарахування», поле «Підстава» не буде 

відображатися. 

 
Зобр. 272  

 Натисніть на поле «Рахунок для розрахунків», та у вікні що відкриється, виберіть необхідний 

рахунок. Для полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі 

шуканого рахунку (зобр. 273). 



 

 

 
Зобр. 273  

Примітка.  

 Після вибору розрахункового рахунку, з’являться нові поля для заповнення. 

 Поля «Валюта операцій» та «Компанія» будуть заповнені автоматично і матимуть 

значення відповідні до вибраного рахунку. 

 Заповніть поле «Номер контракту» одним із наступних варіантів: 

- введіть необхідні значення з клавіатури у полі «Номер контракту». 

- виберіть контракт із довідника, натиснувши кнопку «Обрати контракт». Для полегшення 

пошуку, у вікні що відкриється, введіть частково або повністю, номер шуканого контракту у полі 

«Введіть дані контракту» (зобр. 274). 

 
Зобр. 274  

Примітка. Поля «Назва контрагента» та «Країна контрагента» будуть заповнені автоматично, 

відповідно до контрактних даних. 

 Заповніть поле «Назва контрагента», якщо воно не було заповнене автоматично (зобр. 275). 

 Заповніть поле «Країна контрагента», якщо воно не було заповнене автоматично, або виберіть 

необхідну країну з довідника, натиснувши кнопку « » (зобр. 275). 

 Якщо необхідно, заповніть поле «Додаткова інформація» загальною сумою контракту у відповідній 

валюті (зобр. 275). 

 
Зобр. 275  

3. Додайте необхідні документи та коментарі. 



 

 

 Щоб додати документ, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» на панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 276, п. 1), та у вікні, що відкриється, виберіть тип документа з розкривного меню й 

сам документ а потім натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 276, п. 2). 

 Щоб додати коментар, натисніть кнопку «НАПИСАТИ» на панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 276, п. 1),введіть текст коментаря у вікні, що відкриється (зобр. 276, п. 3), та 

натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ». 

Зверніть увагу! Для підписання заявки необхідно завантажити хоча б один документ. 

 
Зобр. 276  

4. Натисніть кнопку «СТВОРИТИ ЗАЯВКУ» у нижній частині форми заявки. 

 
Зобр. 277  

5. Щоб підписати створену заявку на передачу документів, натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» на сторінці 

заявки (як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки на передачу документів або якщо ви відкрили 

необхідну заявку зі списку документів у розділі «Заявки на передачу документів» на головній сторінці), 

або у меню швидких дій (зі списку документів у розділі «Заявки на передачу документів»). 

Після підписання заявки, її статус зміниться на «Очікує інших підписів» або «На обробці» залежно від 

ситуації. 

  



 

 

12.3. Створення заявки на передачу документів у відповідь на запит банку. 

Для обробки надходження коштів за експортним контрактом банку необхідні певні документи – Ви отримаєте 

запит на надання таких документів. 

Щоб відповісти на запит банку щодо передачі необхідних документів, виконайте описані далі дії. 

1. Перевірте поштову скриньку системи «UKRSIB business», для цього натисніть кнопку « » («Листи») 

праворуч у верхній частині головної сторінки (зобр. 278). 

 
Зобр. 278  

Примітка. Позначка « » на кнопці «Листи» вказує на наявність нових, непрочитаних повідомлень. Якщо 

кнопка відображається без такої позначки – « », це означає, що нових повідомлень немає. 

2. У списку листів знайдіть необхідний і відкрийте його. 

Примітка. Щоб швидше знайти необхідний лист, скористайтеся фільтрами та функціями сортування. 

3. На сторінці «Деталі листа», що відкриється, ознайомтесь із запитом і, якщо готові надати необхідні 

документи, натисніть кнопку «ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ» у верхній частині сторінки, або безпосередньо 

під листом (зобр. 279). 

 
Зобр. 279  

4. Заповніть поля форми. 

Примітка. Поля позначені «зірочкою» (*) –обов’язкові до заповнення. 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений номер у заголовку заявки на передачу 

документів (зобр. 280, п. 1). 

 Якщо необхідно, виберіть дату заявки в полі «Від» (зобр. 280, п. 2) – за замовчуванням це поле 

автоматично заповнюється поточною датою. 

 Натисніть на поле «Підстава», та виберіть підставу до створення заявки на передачу документів з 

розкривного меню (зобр. 280, п. 3). 

Примітка. Поле «Тип операції» є попередньо заповненим. 

 
Зобр. 280  

 Натисніть на поле «Рахунок для розрахунків», та у вікні що відкриється, виберіть необхідний 

рахунок. Для полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі 

шуканого рахунку (зобр. 281). 



 

 

 
Зобр. 281  

Примітка. 

 Після вибору підстави до створення заявки та розрахункового рахунку, з’являться нові поля для 

заповнення («Валюта операцій», «Номер контракту», «Назва контрагента», «Країна 

контрагента» та поле «Додаткова інформація»). 

 Поле «Валюта операцій» буде заповнене автоматично і матиме значення відповідне до 

вибраного рахунку. 

 Заповніть поле «Номер контракту» одним із наступних варіантів: 

- введіть необхідні значення з клавіатури у полі «Номер контракту»; 

- виберіть контракт із довідника, натиснувши кнопку «Обрати контракт». Для полегшення пошуку, 

у вікні що відкриється, введіть частково або повністю, номер шуканого контракту у полі «Введіть 

дані контракту» (зобр. 282). 

 
Зобр. 282  

Примітка. Поля «Назва контрагента» та «Країна контрагента» будуть заповнені автоматично, 

відповідно до контрактних даних. 

 Заповніть поле «Назва контрагента», якщо воно не було заповнене автоматично. 

 Заповніть поле «Країна контрагента», якщо воно не було заповнене автоматично, або виберіть 

необхідну країну з довідника, натиснувши кнопку « ». 

 Відредагуйте поле «Додаткова інформація». 

5. Якщо необхідно, додайте документи та коментарі. 

 Щоб додати документ, натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» на панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 283, п. 1), та у вікні, що відкриється, виберіть тип документа з розкривного меню й 

сам документ а потім натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 283, п. 2). 

 Щоб додати коментар, натисніть кнопку «НАПИСАТИ» на панелі «Документи та коментарі» 

праворуч (зобр. 283, п. 1),введіть текст коментаря у вікні, що відкриється (зобр. 283, п. 3), та 

натисніть кнопку «ВІДПРАВИТИ». 



 

 

 
Зобр. 283  

6. Натисніть кнопку «СТВОРИТИ ЗАЯВКУ». 

 
Зобр. 284  

Щоб підписати створену заявку на передачу документів, натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» на сторінці заявки (як, 

наприклад, у випадку щойно створеної або якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку документів у розділі 

«Заявки на передачу документів» на головній сторінці), або у меню швидких дій (зі списку документів у розділі 

«Заявки на передачу документів»). 

Після підписання заявки, її статус зміниться на «Очікує інших підписів» або «На обробці» залежно від ситуації. 

  



 

 

13. Контракти. 

Список контрактів, які було надано до банку, можна переглянути в розділі «ВАЛЮТА» ► «Контракти» в меню 

ліворуч. 

 
Зобр. 285  

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка зі всіма контрактами. Щоб відобразити 

тільки експортні або імпортні контракти, перейдіть на відповідну вкладку: «ЕКСПОРТНІ» або «ІМПОРТНІ». Щоб 

повернутися до списку всіх контрактів, перейдіть на вкладку «ВСІ». 

13.1. Перегляд. 

 Щоб переглянути додаткові відомості щодо контракту та операцій за ним (зобр. 286), відкрийте 

необхідний контракт, натиснувши відповідний рядок у списку. 

 
Зобр. 286  

Для зручності перегляду списку контрактів у програмі передбачено функції сортування та пошуку за номером 

контракту. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список контрактів за одним з атрибутів (тип, номер, дата, контрагент, країна 

контрагента, валюта та сума операцій, а також залишок за контрактом), натисніть заголовок 

відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати 

документи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 287). 



 

 

 
Зобр. 287  

Пошук. 

Необхідний контракт можна знайти за його номером (зобр. 288). 

 
Зобр. 288  

13.2. Експорт деталей контракту. 

Експорт деталей контракту можна здійснити на сторінці «ВАЛЮТА» ► «Контракти» в меню ліворуч. 

Щоб експортувати необхідну інформацію, виконайте наступні дії. 

 Виберіть контракт, інформацію за яким необхідно експортувати. 

 На сторінці «Деталі контракту», яка відкриється, виберіть вкладку «ВІДВАНТАЖЕННЯ» або 

«НАДХОДЖЕННЯ», залежно від деталей, які необхідно експортувати. 

 Натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, який формат потрібен) ліворуч над списком з 

деталями за вибраним контрактом (зобр. 289). 

 
Зобр. 289  

Докладніше про експорт див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

  



 

 

14. Вантажна митна декларація (ВМД). 

Перегляд та експорт списків ВМД, та деталей за ними доступні в розділі «ВАЛЮТА» ► «ВМД» в меню ліворуч. 

 
Зобр. 290  

14.1. Перегляд. 

 Щоб переглянути додаткові відомості щодо вантажної митної декларації (далі ВМД), відкрийте сторінку 

«Деталі ВМД», натиснувши на рядок у списку з необхідною декларацією. 

Для зручності перегляду списку ВМД у програмі передбачено функції сортування та пошуку. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список ВМД за одним з атрибутів (номер, дата, відправник, отримувач, валюта, 

вартість (загальна фактурна вартість), сума), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть 

заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати документи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 291). 

 
Зобр. 291  

Пошук. 

Необхідну ВМД можна знайти за номером декларації. 

 У полі «Номер ВМД» введіть номер декларації повністю або частково (зобр. 292). 

 
Зобр. 292  

  



 

 

14.2. Експорт ВМД. 

Щоб експортувати необхідну декларацію, виконайте наступні дії. 

 Щоб експортувати деталі усіх ВМД, які є у списку, натисніть кнопку « » або « » (залежно від 

необхідного формату) на сторінці «ВАЛЮТА» ► «ВМД» в меню ліворуч (зобр. 293). 

 
Зобр. 293  

 Щоб експортувати деталі певної ВМД, натисніть на рядок із необхідною декларацією та на сторінці 

«Деталі ВМД», що відкриється, натисніть кнопку « » або « » (залежно від необхідного формату) 

ліворуч від списку (зобр. 294). 

 
Зобр. 294  

Докладніше про експорт див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

  



 

 

15. Зарплата. 

Функції для здійснення операцій із зарплатними відомостями доступні в розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості» в 

меню ліворуч (зобр. 295). 

 
Зобр. 295  

Переглянути список співробітників, список заявок на відкриття, підключення та відключення рахунків, а також 

створити нову заявку на відкриття, підключення чи відключення рахунку можна в розділі «ЗАРПЛАТА» ► 

«Керування співробітниками» (зобр. 296). 

 
Зобр. 296  



 

 

15.1. Робота зі списком зарплатних відомостей. 

15.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати документи за одним з атрибутів (статус, номер, дата, номер рахунку, отримувачі, тип 

виплати або сума), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок 

відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати документи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 297). 

 
Зобр. 297  

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній тиждень, 

поточний квартал тощо). 

 Щоб відфільтрувати документи за датами, у полях «Дата документа з» і «Дата документа по» введіть 

(або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити 

документи. 

 Щоб відфільтрувати документи за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі 

«Період». 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть кнопку 

«Додаткові параметри » і введіть або виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 298). 

 
Зобр. 298  

15.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для зарплатної відомості дій, не відкриваючи її, скористайтеся 

функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної зарплатної 

відомості. Доступність дій залежить від статусу зарплатної відомості. 

  



 

 

Залежність швидких дій від статусу зарплатної відомості. 

 

15.1.3. Експорт списку зарплатних відомостей. 

 Щоб експортувати список зарплатних відомостей, натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, 

який формат потрібен) ліворуч над списком зарплатних відомостей (зобр. 299). Докладніше про експорт 

див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

Примітка. Експортується список зарплатних відомостей, що відображаються на момент експорту – за 

встановленими фільтрами або періодом за замовчуванням – попередній і поточний дні. 

 
Зобр. 299  

15.1.4. Групові дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох зарплатних відомостей, скористайтеся 

функцією «Групові операції». Для цього установіть «прапорець» ліворуч у рядках документів, з якими 

необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть кнопку «ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ» внизу списку 

(зобр. 300) та виберіть операцію з розкривного меню. 

 
Зобр. 300  

  



 

 

15.2. Операції із зарплатними відомостями. 

В розділі «Зарплатні відомості» можна виконувати такі операції: 

 створення зарплатних відомостей і здійснення інших операцій із ними; 

 імпорт зарплатних відомостей (докладніше див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього 

Керівництва користувача); 

 перегляд зарплатних відомостей за датою чи періодом, а також за додатковими параметрами. 

 
Зобр. 301  

Робота із зарплатною відомістю включає такі етапи: 

 створення; 

 підписання; 

 підтвердження; 

 формування платіжної інструкції за відомістю; 

 обробка банком. 

На кожному з етапів зарплатній відомості присвоюється відповідний статус. 

15.2.1. Створення зарплатних відомостей. 

1. Натисніть кнопку «НОВА ВІДОМІСТЬ» (зобр. 302). 

 
Зобр. 302  

2. Заповніть поля форми (зобр. 303). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений зарплатній відомості номер у заголовку. 



 

 

 Якщо необхідно, виберіть дату зарплатної відомості в полі «Від» (за замовчуванням це поле 

автоматично заповнюється поточною датою). 

 Натисніть на поле «Рахунок відправника», та у вікні що відкриється, виберіть необхідний рахунок 

списання. Для полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі 

шуканого рахунку (зобр. 303). 

 Виберіть вид перерахування (наприклад, «Заробітна плата та аванси», «Відпускні» тощо) зі списку 

запропонованих варіантів. 

Примітка. Можна також вибрати варіант «Інше» та вручну вказати вид перерахування в полі, що 

з’явиться в разі вибору такого варіанта. 

 Якщо необхідно для вибраного типу виплати, виберіть період, за який здійснюється виплата, в полі 

«Період» (це поле може не відображатися – це залежить від типу виплати). 

Примітка. Періодом може бути один або кілька місяців. Щоб вибрати кілька місяців у цьому полі, 

натисніть місяць, який є першим у періоді, а потім натисніть місяць, який є останнім, таким чином, 

буде вибрано всі місяці у проміжку між вибраними двома (включно з ними). 

3. Виберіть співробітників, які мають отримати вибраний тип виплат, – для цього натисніть кнопку 

«ДОДАТИ СПІВРОБІТНИКІВ» (зобр. 303) і у вікні, що відкриється, позначте «прапорцем» рядки з 

відомостями необхідних співробітників і натисніть кнопку «ДОДАТИ». 

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся фільтром за зарплатними проєктами або пошуком 

співробітника за його даними. 

 
Зобр. 303  

4. Введіть суму виплат у стовпці «Сума» для всіх доданих співробітників (зобр. 304). 

5. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» (зобр. 304). 

 
Зобр. 304  



 

 

Після збереження зарплатну відомість буде додано до списку відомостей зі статусом «Очікує Вашого підпису», 

а сторінку щойно створеної відомості буде автоматично відкрито для подальших дій із нею. 

15.2.2. Підписання та підтвердження зарплатних відомостей. 

Є кілька способів підписання/підтвердження зарплатних відомостей: 

 безпосередньо на сторінці відомості, готової до підписання /підтвердження; 

 зі списку зарплатних відомостей у розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості» за допомогою меню швидких 

дій; 

 зі списку зарплатних відомостей у розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості» за допомогою групової операції 

підписання/підтвердження; 

 зі списку документів у розділі «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» і «ОЧІКУЮТЬ ОТР» на головній сторінці. 

Підписання/підтвердження зарплатної відомості на сторінці відомості. 

Примітка. Відкрити сторінку необхідної зарплатної відомості можна зі списку документів у розділі 

«ЗАРПЛАТА» ► «Відомості». 

 Щоб швидше знайти необхідну зарплатну відомість, скористайтеся фільтрами та функціями сортування. 

Якщо сторінку необхідної зарплатної відомості вже відкрито (як, наприклад, у випадку щойно створеної 

зарплатної відомості або якщо ви відкрили необхідну зарплатну відомість зі списку документів), виконайте 

описані далі дії. 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ ВІДОМІСТЬ» в нижній частині сторінки відомості (зобр. 305). 

 
Зобр. 305  

2. Натисніть кнопку «ТАК» у вікні, що відкриється, щоб підтвердити підписання зарплатної відомості 

(зобр. 306). 

 
Зобр. 306  

Після підписання статус зарплатної відомості буде змінено на «Очікує інших підписів» або «Очікує 

підтвердження» відповідно до ситуації, а сторінку щойно підписаної зарплатної відомості буде автоматично 

змінено для подальших дій із нею: формування платіжної інструкції або підтвердження. 

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» в нижній частині сторінки відомості (зобр. 307). 



 

 

 
Зобр. 307  

2. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token». Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 308). 

 

Зобр. 308  

Після підтвердження статус зарплатної відомості буде змінено на «Очікує документ» або «На обробці» 

відповідно до ситуації, а сторінку щойно підтвердженої зарплатної відомості буде автоматично змінено для 

подальших дій із нею – формування платіжної інструкції, якщо її ще не було сформовано. 

Підписання/підтвердження зарплатних відомостей із розділу «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості». 

Підписання. 

1. Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ», в меню відповідному до кількості документів що підлягають підпису: 

 щоб підписати один документ, натисніть його для переходу на сторінку необхідної заявки або 

скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підписати одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій (зобр. 309). 

 
Зобр. 309  



 

 

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 310). 

 
Зобр. 310  

Підтвердження. 

1. Натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ», в меню відповідному до кількості підтверджуваних документів: 

  щоб підтвердити один документ, натисніть його для переходу на сторінку необхідної заявки або 

скористайтеся меню швидких дій. 

 щоб підтвердити одразу кілька документів, скористайтеся меню групових операцій. 

 
Зобр. 311  

2. У вікні «Підтвердження документів» натисніть кнопку «ПРОДОВЖИТИ» (зобр. 312). 

 
Зобр. 312  

3. Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 313). 



 

 

 
Зобр. 313  

Підписання зарплатних відомостей із розділу «Документи на підпис» на головній сторінці. 

1. Щоб підписати одну або кілька заявок одночасно, установіть «прапорці» ліворуч у рядках документів, 

які необхідно підписати, а потім натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу списку (зобр. 314). 

 
Зобр. 314  

2. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підписання документів», що 

відкриється (зобр. 315). 

 
Зобр. 315  

  



 

 

Підтвердження зарплатних відомостей із розділу «Очікують ОТР» на головній сторінці. 

1. Щоб підтвердити один або кілька документів, установіть «прапорці» ліворуч у рядках документів, який 

необхідно підтвердити, а потім натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» внизу списку (зобр. 316). 

 
Зобр. 316  

 Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ПРОДОВЖИТИ» на сторінці «Підтвердження документів», що 

відкриється (зобр. 317). 

 
Зобр. 317  

 Надішліть запит на отримання пароля одним із запропонованих на екрані варіантів: через мобільний 

додаток «Google Authenticator» (докладніше див. у розділі «4.2.5. Безпека»), в SMS-повідомленні або на 

пристрій «VASCO token»). Дочекайтеся одноразового пароля, та введіть отриманий пароль у полі 

«Одноразовий пароль» і натисніть кнопку «ПІДТВЕРДИТИ» (зобр. 318). 

 
Зобр. 318  

  



 

 

15.2.3. Формування податкових платежів під час роботи із зарплатною відомістю. 

У системі UKRSIB business є можливість формування документів з оплати податків одразу після створення 

зарплатної відомості, або пізніше, відкривши необхідну зарплатну відомість зі списку документів у розділі 

«ЗАРПЛАТА» ► «Відомості». 

Зверніть увагу! Процес формування податкових платежів доступний лише при виборі типу перерахування 

«Заробітна плата та аванси» 

1. Відкрийте зарплатну відомість, до якої необхідно додати податковий платіж. 

2. Натисніть кнопку «ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ» у нижній частині сторінки (зобр. 319). 

 
Зобр. 319  

Зверніть увагу! Наступні кроки починаючи від 3-го і до 9-го включно, є актуальними лише при першому 

формуванні податкового платежу. При подальших формуваннях податкових платежів, будуть використані 

реквізити отримувачів, які були додані раніше. 

3. Натисніть кнопку «ДОДАТИ РЕКВІЗИТИ» у вікні що відкриється (зобр. 320). 

Примітка. Додати реквізити, або внести зміни в існуючі можна також у розділі «ДОВІДНИКИ» на вкладці 

«ВЛАСНІ», вибравши пункт «Отримувачі податкових платежів». Докладніше про роботу з довідниками 

див. у розділі «23. Довідник "Отримувачі податкових платежів"» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 320  

4. Натисніть кнопку «НОВИЙ ОТРИМУВАЧ» на сторінці «Отримувачі податкових платежів» (зобр. 321). 



 

 

 
Зобр. 321  

5. Заповніть поля форми «Отримувач». 

 Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, натисніть поле 

«Компанія»**(зобр. 322) та у вікні, що відкриється, виберіть компанію, від імені якої будуть додані 

реквізити отримувача податкового платежу. Для полегшення пошуку, у полі «Дані компанії» 

введіть частково, або повністю деталі шуканої компанії (зобр. 322). 

 
Зобр. 322  

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього керівництва користувача. 

 Виберіть тип платежу з розкривного списку у відповідному полі (зобр. 323). 

 
Зобр. 323  

 Введіть реквізити отримувача податкового платежу у відповідних полях («Назва отримувача», 

«ЄДРПОУ» і «Рахунок») (зобр. 324, п. 1). 

Примітка. Поле «Назва банку» буде заповнене автоматично, згідно з даними введеного Вами 

рахунку. 

6. Натисніть кнопку «СТВОРИТИ ОТРИМУВАЧА» (зобр. 324, п. 2). 



 

 

 
Зобр. 324  

7. Повторіть кроки 4-6, щоб почергово додати реквізити для кожного з трьох типів податкових платежів: 

ЄСВ (зобр. 325, п. 1), ПНДФО (зобр. 325, п. 2) та військовий збір (зобр. 325, п. 3), якщо вони не були 

додані раніше. 

 
Зобр. 325  

8. Перейдіть у розділ «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості», та натисніть рядок із необхідною зарплатною відомістю 

зі списку. Для полегшення пошуку можете скористатися функціями фільтрування або сортування. 

9. Натисніть кнопку «ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ» на сторінці з відкритою відомістю. 

10. Введіть необхідну суму податку для кожного з трьох типів податкових платежів у вікні «Формування 

податкових платежів» і натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ ПЛАТЕЖІ» (зобр. 326). 

Примітка. Податковий платіж буде сформовано за періодом, який було вказано при створенні 

зарплатної відомості 



 

 

 
Зобр. 326  

Після того, як податкові платежі буде сформовано, сторінку зарплатної відомості буде відкрито для подальших 

дій із нею. 

15.2.4. Формування загального платежу за зарплатною відомістю. 

Зверніть увагу! Зарплатну відомість буде надіслано на обробку в банк тільки після підписання та підтвердження 

зв’язаного з нею загального платежу. 

Створити загальний платіж за зарплатною відомістю можна на будь-якому етапі роботи з відомістю після її 

створення й до надсилання на обробку. 

1. Відкрийте зарплатну відомість, для якої необхідно створити загальний платіж. 

2. Натисніть кнопку «ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ» (зобр. 327). 

 
Зобр. 327  



 

 

3. Підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ТАК» у вікні, що відкриється (зобр. 328). 

 
Зобр. 328  

4. Продовжуйте роботу з платіжною інструкцією, яка буде автоматично створена та відкрита в результаті 

виконання попереднього кроку. 

15.2.5. Зв’язання попередньо підготовленої платіжної інструкції із зарплатною відомістю. 

1. Відкрийте підготовлену платіжну інструкцію. 

2. Натисніть кнопку «ЗВ’ЯЗКИ» в нижній частині панелі відомостей про документ праворуч (зобр. 329). 

 
Зобр. 329  

3. Виберіть необхідну зарплатну відомість зі списку у вікні, що відкриється, і натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 

  



 

 

15.2.6. Імпорт зарплатних відомостей. 

Щоб імпортувати підготовлену зарплатну відомість, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо підготовки 

файлу для імпорту відомості див. у розділі «3.5 Структура файлів для імпорту зарплатних відомостей». 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Відомості» на вкладці 

«ЗАРПЛАТА».(зобр. 330). 

 
Зобр. 330  

2. У вікні, що відкриється, виберіть тип файлу та тип кодування файлу імпорту із розкривного меню, та 

безпосередньо сам файл імпорту (зобр. 331, п. 1–2). 

3. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 331, п. 3). 

4. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 331, п. 4). 

 
Зобр. 331  

Імпортовану відомість необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або пізніше – відкривши 

необхідну заявку зі списку документів на вкладці «Відомості» на сторінці «ЗАРПЛАТА», або зі списку документів 

на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на сторінці «ГОЛОВНА»), після чого його буде надіслано на обробку. 

  



 

 

15.2.7. Інші дії із зарплатними відомостями. 

 Щоб відредагувати, скопіювати, видалити чи роздрукувати вже відкриту зарплатну відомість (як, 

наприклад, у випадку щойно створеної, підписаної чи підтвердженої зарплатної відомості або якщо ви 

відкрили необхідну зарплатну відомість зі списку документів), натисніть кнопку « » («Редагувати»), 

« » («Копіювати»), « » («Видалити») праворуч у верхній частині вікна зарплатної відомості або 

« » («Друкувати») ліворуч у верхній частині вікна зарплатної відомості відповідно (зобр. 332). 

Примітка. У випадку редагування підписаної зарплатної відомості її підписи буде скасовано. 

Зверніть увагу! Відредагувати підтверджену зарплатну відомість неможливо. 

 
Зобр. 332  

 Щоб відредагувати, скопіювати, зберегти або видалити зарплатну відомість зі списку відомостей у 

розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Відомості», натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної зарплатної 

відомості та виберіть необхідну дію в меню, що відкриється (зобр. 333). 

 
Зобр. 333  

 Щоб скопіювати або видалити одразу кілька зарплатних відомостей, у розділі «ЗАРПЛАТА» ► 

«Відомості» виберіть необхідні документи та скористайтеся меню групових дій (зобр. 334). 

 
Зобр. 334  



 

 

15.3. Керування співробітниками. 

15.3.1. Список співробітників. 

Переглянути список співробітників із такими даними, як ПІБ, ІПН, номер рахунку та ЗП проєкт, до якого 

підключено співробітника, можна в розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Керування співробітниками» на вкладці 

«СПИСОК СПІВРОБІТНИКІВ» (зобр. 335). 

 
Зобр. 335  

Для зручності перегляду списку співробітників і полегшення пошуку у програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список співробітників за одним з атрибутів (ПІБ, ІПН, номер рахунку або ЗП проєкт), 

натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, 

щоб відсортувати список у зворотному порядку (зобр. 336). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано записи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 

 
Зобр. 336  

Фільтрування. 

Список співробітників можна відфільтрувати за даними співробітника або ЗП проєктом. 

 Щоб відфільтрувати список за даними співробітника, введіть критерій фільтрування у полі 

«Дані співробітника» (зобр. 337). 

 Щоб відфільтрувати список за ЗП проєктом, виберіть необхідний проєкт із розкривного списку 

«ЗП проект» (зобр. 337). 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 337). 

 
Зобр. 337  

  



 

 

15.3.2. Відкриття рахунків. 

Перегляд. 

Для зручності перегляду та пошуку заявок можна скористатися функціями фільтрування або сортування. 

Фільтрування. 

Заявки на відкриття рахунків можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній 

тиждень, поточний квартал тощо) та додатковими параметрами: «Компанії», «Статус», «ЗП проект», які можна 

побачити, натиснувши кнопку «Додаткові параметри ». 

 Щоб відфільтрувати заявки за датами, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у календарі) 

дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити заявки. 

 Щоб відфільтрувати заявки за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі «Період». 

 Щоб відфільтрувати заявки за додатковими параметрами, натисніть кнопку «Додаткові параметри » і 

виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 338). 

Зверніть увагу! Застосовані фільтри зберігаються в межах поточної сесії. Щоб виконати інший запит 

даних, змініть параметри фільтрування. Щоб зробити це, натисніть кнопку «ОЧИСТИТИ» (зобр. 338). 

 
Зобр. 338  

Сортування. 

 Щоб відсортувати заявки за одним з атрибутів (статус, номер, дата, тарифний пакет), натисніть заголовок 

відповідного стовпця таблиці. Щоб відсортувати заявки у зворотному порядку, натисніть на заголовок 

відсортованого стовпця ще раз (зобр. 339). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано заявки, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 339). 

 
Зобр. 339  

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох заявок на відкриття рахунків одночасно, 

скористайтеся функцією «Групові операції» (зобр. 340). Для цього установіть прапорець ліворуч 

документів, з якими необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть на кнопку «Групові 

операції» внизу списку та виберіть операцію з розкривного меню. Також можна скористатися 

кнопкою «···» «Меню швидких дій», для операцій з певною заявкою (зобр. 340). 

Примітка. Доступність дій із заявками залежить від статусу заявок (див. табл. «Залежність швидких дій 

від статусу заявки на відкриття рахунків»). 



 

 

 
Зобр. 340  

Залежність швидких дій від статусу заявки на відкриття рахунків. 

 

Створення заявки на відкриття рахунків для співробітників. 

1. Натисніть кнопку «ВІДКРИТИ РАХУНКИ» праворуч у верхній частині сторінки «Керування 

співробітниками» на вкладці «ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ» (зобр. 341). 

 
Зобр. 341  

2. Заповніть поля форми (зобр. 342). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений номер заявки на відкриття рахунків у заголовку 

(зобр. 342). 

 Якщо необхідно, виберіть або введіть дату в полі «Від» (за замовчуванням це поле автоматично 

заповнюється поточною датою). 

 Виберіть ЗП проєкт із розкривного списку в полі «ЗП проект» (зобр. 342). 

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, Вам потрібно вибрати 

компанію, від імені якої буде створена заявка на відкриття рахунку для співробітника, і вибрати ЗП 

проєкт зі списку доступних. 

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього керівництва користувача. 

 Виберіть тарифний пакет із розкривного списку в полі «Тарифний пакет». 

Примітка. Якщо доступний лише один варіант, поле буде заповнене автоматично після вибору 

зарплатного проєкту. 

 Виберіть місто для доставки карт із розкривного списку в полі «Місто». 



 

 

 Виберіть відділення для доставки карт із розкривного списку в полі «Відділення доставки карт». 

Примітка. Якщо доступний лише один варіант, поле буде заповнене автоматично після вибору 

міста. 

 
Зобр. 342  

3. Додайте співробітників до заявки (див. зобр. 342, п. 2). 

 Натисніть кнопку «ДОДАТИ СПІВРОБІТНИКІВ» (див. зобр. 342, п. 2). 

 Переведіть перемикач у полі «Нерезидент України» в активний стан, якщо співробітник не є 

резидентом України. 

Зверніть увагу! Зазначена резидентність буде використовуватися в системі й надалі. 

 У полях «Прізвище», «Ім’я» та «По батькові» введіть відповідні дані співробітника українською 

мовою (зобр. 343). 

 У полі «Дата народження» введіть або виберіть у календарі дату народження співробітника. 

 У полі «ІПН» уведіть індивідуальний податковий номер співробітника (зобр. 343). 

Примітка. Якщо у співробітника відсутній ІПН, установіть прапорець в полі «Нема ІПН». При цьому 

поле «ІПН» буде автоматично заповнене нулями. 

 
Зобр. 343  

 Введіть паспортні дані співробітника, залежно від типу паспорта: 

Для співробітника з ID-карткою (зобр. 344,п. 1): 

- укажіть номер ID-картки в полі «Номер паспорта»; 

- введіть або виберіть в календарі дату видачі та дату до якої ID картка є дійсною; 

- введіть інформацію про орган, що видав ID-картку в полі «Ким виданий». 

Для співробітника з паспортом старого зразка (зобр. 344,п. 2): 

- укажіть серію та номер паспорта у відповідних полях; 

- введіть або виберіть в календарі дату видачі паспорта; 

- введіть інформацію про орган, що видав паспорт у полі «Ким виданий». 



 

 

 
Зобр. 344  

 Натисніть поле «Країна резидентності», та виберіть країну з розкривного списку, резидентом якої є 

співробітник. 

Примітка. Якщо співробітник є резидентом України, поле «Країна резидентності» буде заповнене 

автоматично значенням «Україна» (зобр. 345). 

 Натисніть поле «Країна податкової резидентності», та виберіть з розкривного списку країну, в якій 

співробітник підлягає оподаткуванню. 

Примітка. Якщо співробітник є резидентом України, поле «Країна податкової резидентності» буде 

заповнене автоматично значенням «Україна» (зобр. 345). 

 Натисніть поле «FATCA» (зобр. 345), та виберіть необхідне значення з розкривного списку, яке буде 

відповідати на наступне запитання: 

«Чи має співробітник хоча б одну з перелічених нижче ознак FATCA: 

- співробітник є громадянином США; 

- співробітник народився в США; 

- країна податкової резидентності співробітника – США; 

- співробітник має номер телефону США; 

- співробітник має адресу в США або на підконтрольних США територіях». 

 
Зобр. 345  

 Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб додати співробітника до заявки (див. зобр. 345). 

 Повторіть ці кроки для всіх співробітників, яких бажаєте включити до заявки на відкриття рахунків. 

Примітка. 

- Щоб відредагувати або видалити певного співробітника зі списку на відкриття рахунків, 

натисніть кнопку « » («Редагувати») або « » («Видалити»), які знаходяться праворуч у рядку 

з даними відповідного співробітника (зобр. 346). 

- Щоб знайти співробітника у списку, скористайтеся полем «Дані співробітника» (зобр. 346). 



 

 

- Щоб видалити двох або більше співробітників зі списку, встановіть «прапорець» ліворуч у 

рядках необхідних співробітників (зобр. 346, п. 1), та натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» в нижній 

частині сторінки (зобр. 346, п. 2). 

 
Зобр. 346  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб завершити створення заявки на відкриття рахунків (зобр. 347). 

 
Зобр. 347  

5. Підпишіть створену заявку на відкриття рахунків. 

Примітка. Заявку можна підписати одразу після створення або пізніше – відкривши необхідну заявку зі 

списку документів на вкладці «ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ» на сторінці «Керування співробітниками». 

 Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» (зобр. 348). 



 

 

 
Зобр. 348  

 Підтвердьте свою дію, натиснувши кнопку «ТАК» у вікні, що відкриється (зобр. 349). 

 
Зобр. 349  

Після підписання статус заявки буде змінено на статус «На обробці», а сторінку щойно підписаної заявки буде 

автоматично змінено для подальших дій із нею. 

  



 

 

Імпорт заявок на відкриття рахунків. 

Щоб імпортувати підготовлену заявку на відкриття рахунків, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо 

підготовки файлу для імпорту див. у розділі «3.6 Структура файлів для імпорту заявок на відкриття 

карткових рахунків для співробітників» цього Керівництва користувача. 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Керування співробітниками» на 

вкладці «ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ».(зобр. 350). 

 
Зобр. 350  

2. Заповніть поля форми. 

 Виберіть тип кодування файлу імпорту із запропонованих у розкривному меню (зобр. 351). 

Примітка. Тип файлу імпорту заповнюється автоматично – для заявок на відкриття рахунків це CSV. 

 У розділі «Додаткові параметри» натисніть на поле «ЗП проект» та виберіть ЗП проєкт зі списку 

(зобр. 351). 

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, Вам потрібно вибрати 

компанію, від імені якої буде створено заявку на відкриття рахунків для співробітників, а потім 

вибрати ЗП проєкт зі списку доступних.  

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього Керівництва користувача. 

 Виберіть тарифний пакет зі списку доступних натиснувши на поле «Тарифний пакет» (зобр. 351). 

Якщо доступний лише один варіант, поле буде заповнене автоматично після вибору зарплатного 

проєкту. 

Примітка. Поле «Від» заповнюється поточною датою автоматично. 

 Натисніть поле «Місто», та виберіть місто з розкривного списку (зобр. 351). 

 Виберіть адресу відділення доставки карт з розкривного списку. Якщо доступний лише один 

варіант, поле буде заповнене автоматично після вибору міста. 

3. Натисніть кнопку «ВИБРАТИ» (зобр. 351, п. 2), щоб прикріпити файл заявки. 

4. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 351, п. 3). 

5. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 351, п. 4). 



 

 

 
Зобр. 351  

Імпортовану заявку на відкриття рахунків необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або 

пізніше – відкривши необхідну заявку зі списку документів на вкладці «ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ» на сторінці 

«Керування співробітниками»), після чого її буде надіслано на обробку. 

Інші дії із заявками на відкриття рахунків для співробітників. 

 Щоб відредагувати, скопіювати або видалити певну заявку безпосередньо на сторінці необхідної заявки 

(як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки або якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку 

документів), натисніть одну з запропонованих кнопок: « » («Редагувати»), « » («Копіювати»), « » 

(«Видалити»), праворуч у верхній частині сторінки, залежно від бажаних дій. Щоб підписати заявку, 

натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу форми заявки (зобр. 352). 

Примітка. Кількість дій із заявками залежить від статусу обробки заявок (див. табл. «Залежність 

швидких дій від статусу заявки на відкриття рахунків»). 

 
Зобр. 352  



 

 

15.3.3. Підключення рахунків. 

У системі «UKRSIB business» передбачено можливість підключити до зарплатного проєкту карткові рахунки 

фізичних осіб, відкриті в інших банках України. Функції для створення заявок на підключення таких рахунків і 

керування ними, доступні в розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Керування співробітниками» на вкладці «ПІДКЛЮЧЕННЯ 

РАХУНКІВ» (зобр. 353). 

 
Зобр. 353  

Перегляд. 

Для зручності перегляду та пошуку заявок можна скористатися функціями фільтрування або сортування. 

Фільтрування 

Заявки можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній тиждень, поточний 

квартал тощо) та додатковими параметрами: «Компанії», «Статус», «ЗП проект», які можна побачити, 

натиснувши кнопку «Додаткові параметри ». 

 Щоб відфільтрувати заявки за датами, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у календарі) 

дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити заявки. 

 Щоб відфільтрувати заявки за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі «Період». 

 Щоб відфільтрувати заявки за додатковими параметрами, натисніть кнопку «Додаткові параметри » і 

виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 354). 

Зверніть увагу! Застосовані фільтри зберігаються в межах поточної сесії. Щоб виконати інший запит 

даних, змініть параметри фільтрування. Щоб зробити це, натисніть кнопку «ОЧИСТИТИ» (зобр. 354). 

 
Зобр. 354  

Сортування. 

 Щоб відсортувати заявки за одним з атрибутів (статус, номер, дата), натисніть заголовок відповідного 

стовпця таблиці. Щоб відсортувати заявки у зворотному порядку, натисніть на заголовок відсортованого 

стовпця ще раз (зобр. 355). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано заявки, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 355). 



 

 

 
Зобр. 355  

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох заявок на підключення рахунків 

одночасно, скористайтеся функцією «Групові операції» (зобр. 356). Для цього установіть прапорець 

ліворуч документів, з якими необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть на кнопку 

«Групові операції» внизу списку та виберіть операцію з розкривного меню. Також можна скористатися 

кнопкою «···» «Меню швидких дій», для операцій з певною заявкою (зобр. 356). 

Примітка. Доступність дій із заявками залежить від статусу заявок (див. табл. «Залежність швидких дій 

від статусу заявки на підключення рахунків»). 

 
Зобр. 356  

Залежність швидких дій від статусу заявки на підключення рахунків. 

Статус 
       

«Очікує Вашого 

підпису» 

«Очікує інших 

підписів» 

«На обробці» «Виконано» «Виконано 

частково» 

«Відхилено» «Видалено» 

Дії 

 
Редагувати 
Підписати 
Видалити 
Копіювати 

г 

 
Редагувати 
Копіювати 
Видалити 

 
Копіювати 

 
Копіювати 

 

 
Копіювати 

 

 
Видалити 

Копіювати 

 

 
Копіювати 

  



 

 

Створення заявки на підключення рахунків для співробітників. 

1. Натисніть кнопку «ПІДКЛЮЧИТИ РАХУНКИ» праворуч у верхній частині сторінки «Керування 

співробітниками» на вкладці «ПІДКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ» (зобр. 357). 

 
Зобр. 357  

2. Заповніть поля форми. 

 Поле «Від» заповнюється автоматично поточною датою. 

 Виберіть ЗП проєкт із розкривного списку в полі «ЗП проект» (зобр. 345, п. 1). 

 
Зобр. 358  

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, Вам потрібно вибрати 

компанію, від імені якої буде створена заявка на підключення рахунків для співробітників, і вибрати 

ЗП проєкт зі списку доступних. 

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього керівництва користувача. 

3. Додайте співробітників, рахунки яких треба підключити до вибраного ЗП проєкту. 

 Натисніть кнопку «ДОДАТИ СПІВРОБІТНИКІВ» (див. зобр. 358, п. 2). 

 Переведіть перемикач у полі «Нерезидент України» в активний стан (зобр. 359, п. 1), якщо 

співробітник не є резидентом України. Виберіть значення з розкривного списку в полі 

«Країна резидентності», що з’явиться (зобр. 359, п. 2). 

Зверніть увагу! Зазначена резидентність буде використовуватися в системі й надалі. 

 
Зобр. 359  

 У полях «Прізвище», «Ім’я» та «По батькові» введіть відповідні дані співробітника українською 

мовою (зобр. 360). 

 У полі «ІПН» введіть індивідуальний податковий номер співробітника (зобр. 360). 



 

 

Зверніть увагу! Якщо у співробітника відсутній ІПН, установіть «прапорець» у полі «Нема ІПН», та 

заповніть нові поля: «Серія паспорта» та «Номер паспорта». При цьому поле «ІПН» буде 

автоматично заповнене нулями. 

 
Зобр. 360  

 У полі «IBAN рахунку, відкритого в іншому банку» введіть номер IBAN співробітника (зобр. 361). 

 У полі «Телефон» укажіть номер телефону власника рахунку. 

Примітка. У полі «Телефон» можна вказати стаціонарний номер телефону в наступному форматі: 

«+380(44)-678-88-86», де «+380» – телефонний код України, «044» – код міста, а «678-88-86» – 

стаціонарний номер телефону співробітника. 

 Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб додати співробітника (зобр. 361). 

 
Зобр. 361  

 Повторіть ці кроки для всіх співробітників, яких бажаєте додати до вибраного ЗП проєкту. 

  



 

 

Примітка. 

- Щоб відредагувати або видалити певного співробітника зі списку на підключення рахунків до 

ЗП проєкту, натисніть кнопку « » («Редагувати») або « » («Видалити») які знаходяться 

праворуч у рядку з даними відповідного співробітника (зобр. 362). 

- Щоб знайти співробітника у списку, скористайтеся полем «Дані співробітника» (зобр. 362). 

- Щоб видалити двох або більше співробітників зі списку, встановіть «прапорець» ліворуч у 

рядках необхідних співробітників (зобр. 362, п. 1), та натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» в нижній 

частині сторінки (зобр. 362, п. 2). 

 
Зобр. 362  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ», щоб завершити створення заявки на підключення рахунків (зобр. 363). 

 
Зобр. 363  

5. Підпишіть створену заявку на підключення рахунків. 

Примітка. Заявку можна підписати одразу після створення або пізніше – відкривши необхідну заявку зі 

списку документів на вкладці «ПІДКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ» на сторінці «Керування співробітниками». 

 Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» (зобр. 364). 



 

 

 
Зобр. 364  

 Підтвердьте свою дію, натиснувши кнопку «ТАК» у вікні, що відкриється (зобр. 365). 

 
Зобр. 365  

Після підписання статус заявки буде змінено на статус «На обробці», а сторінку щойно підписаної заявки буде 

автоматично змінено для подальших дій із нею. 

  



 

 

Імпорт заявок на підключення рахунків для співробітників. 

Щоб імпортувати підготовлену заявку на підключення рахунків, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо 

підготовки файлу для імпорту див. у розділі «3.7 Структура файлів для імпорту заявок на підключення 

карткових рахунків для співробітників». 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Керування співробітниками» на 

вкладці «ПІДКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ».(зобр. 366). 

 
Зобр. 366  

2. Заповніть поля форми (зобр. 367, п. 1). 

 Виберіть тип кодування файлу імпорту із запропонованих у розкривному меню. 

Примітка. Тип файлу імпорту заповнюється автоматично – для заявок на підключення рахунків це 

CSV. 

 У розділі «Додаткові параметри» виберіть ЗП проєкт зі списку. 

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, Вам потрібно вибрати 

компанію, від імені якої буде створено заявку на підключення рахунків для співробітників, а потім 

вибрати ЗП проєкт зі списку доступних. 

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього Керівництва користувача. 

Примітка. Поле «Від» заповнюється поточною датою автоматично. 

4. Натисніть кнопку «ВИБРАТИ» (зобр. 367, п. 2), щоб прикріпити файл заявки. 

5. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 367, п. 3). 

6. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 367, п. 4). 

 
Зобр. 367  

Імпортовану заявку на підключення рахунків необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення 

або пізніше – відкривши необхідну заявку зі списку документів на вкладці «ЗАЯВКИ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ 

РАХУНКІВ» на сторінці «Керування співробітниками»), після чого її буде надіслано на обробку. 

  



 

 

Інші дії із заявками на підключення рахунків для співробітників. 

 Щоб відредагувати, скопіювати або видалити певну заявку безпосередньо на сторінці необхідної заявки 

(як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки або якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку 

документів), натисніть одну з запропонованих кнопок: « » («Редагувати»), « » («Копіювати»), « » 

(«Видалити»), праворуч у верхній частині сторінки, залежно від бажаних дій. Щоб підписати заявку, 

натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу форми заявки (зобр. 368). 

Примітка. Кількість дій із заявками залежить від статусу обробки заявок (див. табл. «Залежність 

швидких дій від статусу заявки на підключення рахунків»). 

 
Зобр. 368  

  



 

 

15.3.4. Відключення рахунків. 

Перегляд. 

Для зручності перегляду та пошуку заявок можна скористатися функціями фільтрування або сортування. 

Фільтрування. 

Заявки на відключення рахунків можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, 

попередній тиждень, поточний квартал тощо) та додатковими параметрами: «Статус», «ЗП проект», які можна 

побачити, натиснувши кнопку «Додаткові параметри ». 

 Щоб відфільтрувати заявки за датами, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у календарі) 

дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити заявки. 

 Щоб відфільтрувати заявки за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі «Період». 

 Щоб відфільтрувати заявки за додатковими параметрами, натисніть кнопку «Додаткові параметри » і 

виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 369). 

Зверніть увагу! Застосовані фільтри зберігаються в межах поточної сесії. Щоб виконати інший запит 

даних, змініть параметри фільтрування. Щоб зробити це, натисніть кнопку «ОЧИСТИТИ» (зобр. 369). 

 
Зобр. 369  

Сортування. 

 Щоб відсортувати заявки за одним з атрибутів (статус, номер, дата, тарифний пакет), натисніть заголовок 

відповідного стовпця таблиці. Щоб відсортувати заявки у зворотному порядку, натисніть на заголовок 

відсортованого стовпця ще раз (зобр. 370). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано заявки, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 370). 

 
Зобр. 370  

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох заявок на відключення рахунків 

одночасно, скористайтеся функцією «Групові операції» (зобр. 371). Для цього установіть прапорець 

ліворуч документів, з якими необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть на кнопку 

«Групові операції» внизу списку та виберіть операцію з розкривного меню. Також можна скористатися 

кнопкою «···» «Меню швидких дій», для операцій з певною заявкою (зобр. 371). 

Примітка. Доступність дій із заявками залежить від статусу заявок (див. табл. «Залежність швидких дій 

від статусу заявки на відключення рахунків»). 



 

 

 
Зобр. 371  

Залежність швидких дій від статусу заявки на відключення рахунків. 

 

Створення заявки на відключення рахунків співробітників від ЗП проєкту. 

1. Натисніть кнопку «ВІДКЛЮЧИТИ РАХУНКИ» праворуч у верхній частині вкладки «ВІДКЛЮЧЕННЯ 

РАХУНКІВ» на сторінці «Керування співробітниками» (зобр. 372). 

 
Зобр. 372  

2. Заповніть поля форми. 

 Поле «Від» заповнюється автоматично поточною датою. 

 Виберіть ЗП проєкт із розкривного списку в полі «ЗП проект» (зобр. 373, п. 1). 

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, у полі ЗП проєкт Вам 

потрібно вибрати компанію, від імені якої буде створено заявку на відключення рахунків від ЗП 

проєкту, а потім вибрати ЗП проєкт зі списку доступних. 

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього Керівництва користувача. 

 Введіть або виберіть у календарі дату відключення рахунків від ЗП проєкту в полі 

«Дата відключення від ЗП проекту» (зобр. 373, п. 1). 



 

 

 
Зобр. 373  

3. Додайте співробітників, рахунки яких необхідно відключити від вибраного ЗП проєкту. 

Зверніть увагу! Відключення рахунку від ЗП проєкту не призводить до закриття цього рахунку. 

 Натисніть кнопку «ДОДАТИ СПІВРОБІТНИКІВ» (зобр. 374, п. 2). 

 Виберіть співробітників у вікні, що відкриється. Для цього встановіть «прапорці» ліворуч у рядках 

необхідних співробітників (зобр. 374, п. 1). 

Примітка. Для полегшення пошуку, скористайтеся полем «Дані співробітника». 

 Натисніть кнопку «ДОДАТИ» внизу списку (зобр. 374, п. 2). 

 
Зобр. 374  

Примітка. 

- Щоб видалити рахунок певного співробітника зі списку на відключення рахунків, натисніть 

кнопку « » («Видалити»), яка знаходиться праворуч у рядку з даними відповідного 

співробітника (зобр. 375). 

- Щоб видалити двох або більше співробітників зі списку, встановіть «прапорець» ліворуч у 

рядках необхідних співробітників (зобр. 375, п. 1), та натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» в нижній 

частині сторінки (зобр. 375, п. 2). 



 

 

 
Зобр. 375  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» в нижній частині форми заявки. 

 
Зобр. 376  

5. Підпишіть створену заявку на відключення рахунків. 

Примітка. Заявку можна підписати одразу після створення або пізніше – відкривши необхідну заявку зі 

списку документів на вкладці «ВІДКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ» на сторінці «Керування співробітниками». 

 Натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» (зобр. 377). 



 

 

 
Зобр. 377  

 Підтвердьте свою дію, натиснувши кнопку «ТАК» у вікні, що відкриється (зобр. 378). 

 
Зобр. 378  

Після підписання статус заявки буде змінено на статус «На обробці», а сторінку щойно підписаної заявки буде 

автоматично змінено для подальших дій із нею. 



 

 

Імпорт заявок на відключення рахунків. 

Щоб імпортувати підготовлену заявку на відключення рахунків, виконайте описані далі дії. Інформацію щодо 

підготовки файлу для імпорту див. у розділі «3.8 Структура файлів для імпорту заявок на відключення 

карткових рахунків від ЗП проєкту». 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Керування співробітниками» на 

вкладці «ВІДКЛЮЧЕННЯ РАХУНКІВ».(зобр. 379). 

 
Зобр. 379  

2. Заповніть поля форми (зобр. 380, п. 1). 

 Виберіть тип кодування файлу імпорту із запропонованих у розкривному меню. 

Примітка. Тип файлу імпорту заповнюється автоматично – для заявок на відключення рахунків це 

CSV. 

 У розділі «Додаткові параметри» натисніть на поле «ЗП проект» та виберіть ЗП проєкт зі списку 

(зобр. 380). 

Примітка. Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, Вам потрібно вибрати 

компанію, від імені якої буде створено заявку на відключення рахунків від ЗП проєкту, а потім 

вибрати ЗП проєкт зі списку доступних.  

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього Керівництва користувача. 

Примітка. Поле «Від» заповнюється поточною датою автоматично. 

 Виберіть або введіть дату відключення рахунку від ЗП проєкту в полі «Дата відключення». 

3. Натисніть кнопку «ВИБРАТИ» (зобр. 380, п. 2), щоб прикріпити файл заявки. 

4. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 380, п. 3). 

5. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 380, п. 4). 

 
Зобр. 380  

  



 

 

Інші дії із заявками на відключення рахунків від ЗП проєкту. 

 Щоб відредагувати, скопіювати або видалити певну заявку безпосередньо на сторінці необхідної заявки 

(як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки або якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку 

документів), натисніть одну з запропонованих кнопок: « » («Редагувати»), « »(«Копіювати»), « » 

(«Видалити»), праворуч у верхній частині сторінки, залежно від бажаних дій. Щоб підписати заявку, 

натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» внизу форми заявки (зобр. 381). 

Примітка. Кількість дій із заявками залежить від статусу обробки заявок (див. табл. «Залежність 

швидких дій від статусу заявки на відключення рахунків»»). 

 
Зобр. 381  



 

 

16. Корпоративні карткові рахунки та картки. 

16.1. Корпоративні карткові рахунки. 

Перелік карткових рахунків компанії, до операцій з якими Ви маєте доступ, з основними відомостями, як-от 

назва, номер і статус рахунку, залишок на рахунку та його валюта, а також інформацією про овердрафт 

доступний у розділі «КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ» ► «Рахунки та картки» (зобр. 382, п. 1, 2) у меню ліворуч. 

 
Зобр. 382  

 Щоб перейти до перегляду деталей рахунку та операцій/дій із ним, натисніть рядок необхідного 

рахунку. 

 Щоб швидко сформувати виписку чи звіт за оборотами або експортувати відомості про картки до 

рахунку, не відкриваючи сторінку деталей рахунку, скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього 

натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідного рахунку та виберіть дію зі списку, що відобразиться 

(зобр. 383). 

 
Зобр. 383  

  



 

 

16.2. Корпоративні картки. 

Щоб переглянути перелік карток співробітників компанії, з основними відомостями, як-от номер, тип, статус і 

термін дії картки, а також інформацією про власника картки, виберіть рахунки (зобр. 384), за якими слід 

відобразити дані. 

 
Зобр. 384  

 Щоб перейти до перегляду деталей картки та операцій за нею, натисніть рядок необхідної картки. 

 Щоб відфільтрувати картки за додатковими параметрами, введіть або виберіть необхідні відомості у 

відповідних полях блоку «ФІЛЬТРИ» та натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ». 

 Щоб відсортувати список карток за одним з атрибутів (статус, тип, номер, термін дії, або ПІБ чи ІПН її 

власника), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого 

стовпця ще раз, щоб відсортувати записи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано записи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 

  



 

 

16.2.1. Ліміти за корпоративними картками. 

Установити або змінити ліміти за картками можна з розділу «КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ» ► «Рахунки та картки».  

Для цього: 

 відкрийте сторінку потрібної картки зі списку карток (докладніше про доступ до списку карток див. у 

розділі «16.2. Корпоративні картки» цього Керівництва користувача) і натисніть кнопку 

«ЗМІНИТИ ЛІМІТИ» (зобр. 385) 

 
Зобр. 385  

або 

 установіть прапорці в рядках потрібних карток у списку карток (докладніше про доступ до списку карток 

див. у розділі «16.2. Корпоративні картки» цього Керівництва користувача) і натисніть кнопку 

«ЗМІНИТИ ЛІМІТИ» праворуч під списком (зобр. 386). 

 
Зобр. 386  

У результаті цих дій відкриється сторінка створення заявки на змінення лімітів. 

Зверніть увагу! Змінення та встановлення лімітів можливе лише для карток зі статусом « » («Активна»). 

Кнопка «ЗМІНИТИ ЛІМІТИ» буде недоступною для карток зі статусами: 

- « » («Закрита»); 

- « » («Підготовлена до видачі»); 

- « » («Випускається»); 

- « » («Тимчасово заблокована»); 

- « » («Не активована»). 

  



 

 

Заповнення заявки на змінення лімітів за картками. 

Ліміти можна встановлювати для всіх або окремих типів операцій (розрахунки в мережі Інтернет, зняття готівки 

в банкоматі, розрахунки в торговельних мережах тощо). 

Зверніть увагу! На сторінці створення заявки на змінення лімітів буде відображено лише картки зі статусом 

« » («Активна»). Переглянути вибрані активні картки можна в області, яка розташована праворуч від форми 

заявки. 

1. Заповніть поля «Сума ліміту», «Період оновлення» та «Період дії» для тих типів лімітів, які слід 

налаштувати. 

 
Зобр. 387  

Примітка. Якщо необхідно установити однакові значення для всіх типів лімітів, заповніть перший розділ 

«Сумарно на всі операції» форми заявки та натисніть кнопку «ЗАСТОСУВАТИ ДО ВСІХ». 



 

 

2. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 

Перелік створених заяв на змінення лімітів за корпоративними картками доступний у розділі 

«КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ» ► «Керування картками». 

16.3. Звіт «Операції за картками». 

Сформувати звіт за картковими операціями, відповідно до встановлених фільтрів, можна в розділі 

«КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ» ► «Операції за картками» в меню ліворуч. 

 
Зобр. 388  

Формування звіту. 

Установіть фільтри, за якими буде сформовано та відображено звіт «Операції за картками», у блоці «ФІЛЬТРИ» 

на сторінці «Операції за картками», як описано далі. 

1. Натисніть у полі «Рахунок» і виберіть рахунок у вікні, що відкриється (зобр. 389). 

 
Зобр. 389  

2. Натисніть на поле «Картки» і виберіть картки у вікні, що відкриється (зобр. 390). 



 

 

 
Зобр. 390  

3. Виберіть тип дати для формування звіту: дата операції або дата обробки. Для цього в розкривному 

списку в полі «Дата» виберіть пункт «Операції» або «Обробки» відповідно (зобр. 391). 

 
Зобр. 391  

4. Виберіть період, за який слід сформувати звіт. Для цього введіть (або виберіть у календарі) дати початку 

та завершення періоду в полях «Дата з» і «Дата по» або виберіть фіксований період (наприклад, 

попередній тиждень, поточний квартал тощо) у полі «Період» (зобр. 392). 

 
Зобр. 392  

5. Натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ». 

  



 

 

Збереження або друк звіту. 

 Щоб експортувати сформований звіт, натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, який формат 

потрібен) ліворуч над списком зарплатних відомостей (зобр. 393). Докладніше про експорт див. у 

розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 Щоб роздрукувати сформований звіт, натисніть кнопку « » або « » ліворуч над списком зарплатних 

відомостей (зобр. 393). 

 
Зобр. 393  

Перегляд деталей операцій, що ввійшли до звіту. 

 Щоб переглянути деталі операції із сформованого звіту, натисніть у ньому рядок потрібної операції 

(зобр. 394). 

 
Зобр. 394  

 Щоб повернутися до звіту, натисніть «ДО СПИСКУ ОПЕРАЦІЙ» у верхній частині сторінки (зобр. 394). 

  



 

 

17. Кредити. 

Переліки кредитів, узгоджених для Вашої компанії, з основними відомостями, як-от номер кредитного договору 

чи кредитної лінії, терміни дії, суми та ліміти, валюта тощо, а також функції для керування кредитами та 

заявками доступні в розділі «КРЕДИТИ» (зобр. 395, п. 1). Виберіть підрозділ «Кредити та транші» або «Кредитні 

лінії» залежно від типу потрібного кредиту (зобр. 395, п 2). 

 
Зобр. 395  

 Щоб відкрити сторінку з деталями кредиту, натисніть рядок потрібного кредиту. 

 Щоб швидше знайти потрібний кредит, скористайтеся фільтрами та функцією сортування (зобр. 395). 

Примітка. Якщо Ви шукаєте закритий кредит, перейдіть на вкладку «ЗАКРИТІ» відповідного розділу. 

 Щоб експортувати список кредитів у файл, натисніть кнопку « » чи « » залежно від того, який формат 

файлу потрібен (зобр. 395). Докладніше про експорт див. у розділі 

«24. Імпорт та експорт документів». 



 

 

17.1. Погашення кредиту. 

Щоб створити платіжну інструкцію для повного або часткового погашення кредиту, виконайте описані далі дії. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредити та транші» (зобр. 396, п. 1, 2) знайдіть потрібний кредит. 

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся функціями пошуку, фільтрування та/або сортування. 

2. Натисніть рядок кредиту (зобр. 396, п. 3), щоб відкрити сторінку «Деталі кредитного транша», і 

натисніть кнопку «ПОГАСИТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ» у нижній частині сторінки (зобр. 396, п. 4) – відкриється 

форма створення платіжної інструкції з автоматично заповненими реквізитами отримувача. 

Примітка. Щоб переглянути графік платежів, натисніть кнопку «ГРАФІК ПОГАШЕННЯ» на інформаційній 

панелі праворуч. Суму загальної заборгованості (а також інші відомості щодо боргу) наведено 

безпосередньо на сторінці деталей транша. 

 
Зобр. 396       



 

 

17.2. Поновлення кредиту. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредитні заявки» перейдіть на вкладку «ПОНОВЛЕННЯ КРЕДИТУ» та натисніть 

кнопку «ПОНОВИТИ КРЕДИТ» (зобр. 397). 

 
Зобр. 397  

Примітка. Якщо Ви отримали пропозицію поновити кредит від банку, відкрити форму створення заявки 

на поновлення кредиту можна безпосередньо з листа із пропозицією. 

 Щоб перейти до поштової скриньки, натисніть кнопку « », яка доступна праворуч у верхній 

частині будь-якої сторінки. 

2. Виберіть кредитну угоду з відповідного розкривного списку (зобр. 398) 

 
Зобр. 398  

3. Заповніть поля розділу «1. Умови кредитування» (зобр. 399). 

Примітка. Поля «Назва компанії», «Код ЄДРПОУ/РНОКПП» і «Графік погашення основного боргу» 

заповнюються автоматично. 

Примітка. Якщо забезпечення для угоди, що поновлюється, відрізняється від забезпечення, що було 

вказано в оригінальній угоді, виберіть у полі «Забезпечення» варіант «Інше, деталі нижче» та 

заповніть додаткові поля, що відобразяться в разі такого вибору. 

 
Зобр. 399  



 

 

4. Заповніть поля розділу «2. Інформація по групі позичальника/пов’язаних особах/власниках». Якщо з 

моменту укладання оригінальної угоди відбулися зміни у складі власників групи або у структурі групи, 

виберіть варіант «Так, були» у відповідь на відповідне запитання (зобр. 400) і заповніть додаткові 

поля, що відобразяться в разі такого вибору. 

 
Зобр. 400  

5. Заповніть поля розділу «3. Запит про кредити» (зобр. 401). 

 Щоб надати інформацію щодо нових кредитних угод, виберіть варіант «Так, є нові угоди» у 

відповідь на запитання «Чи брала Ваша компанія або компанії групи за останній рік 

кредити/лізинг, факторинг в інших банках або у компаній-нерезидентів?» і заповніть додаткові 

поля, що відобразяться в разі такого вибору. 

 Щоб надати інформацію за умовами діючих кредитних угод, виберіть «Я надам копії кредитних 

договорів із додатками» та завантажте необхідні документи, як описано в п. 8, або «Опишу 

перелік умов договорів» і заповніть додаткові поля, що відобразяться в разі такого вибору. 

 
Зобр. 401  

6. Дайте відповіді на запитання в розділі «Діяльність компанії». Якщо відповідь «Так», введіть також 

коментар у полі, що відобразиться в разі вибору такого варіанта. 

 
Зобр. 402  

7. Установіть «прапорці», щоб засвідчити підтвердження визначених пунктів. 

 
Зобр. 403  

8. Додайте необхідні файли. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» на інформаційній панелі праворуч 

(зобр. 404, п. 1), виберіть тип документа* (зобр. 404, п. 2), який слід завантажити, й сам документ 

(зобр. 404, п. 3), а потім натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» в нижній частині форми (зобр. 404, п. 4). 

*Примітка. Якщо Ви отримали пропозицію поновити кредит від банку, у листі вказано типи 

документів, які слід додати. 

Примітка. Щоб завантажити кілька документів, повторіть кроки 2–4 процедури завантаження файлу. 



 

 

Примітка. Щоб закрити вікно «Документи та коментарі», натисніть «хрестик» праворуч у верхній 

частині вікна. 

 
Зобр. 404  

9. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» в нижній частині форми заявки на поновлення кредиту. 

Примітка. Не забудьте підписати заявку, щоб відправити її на розгляд. Для цього натисніть кнопку 

«ПІДПИСАТИ» в нижній частині форми заявки одразу після збереження або пізніше. 

17.3. Пролонгація транша. 

Є кілька способів створення заявки на пролонгацію транша: 

 зі списку кредитів і траншів у розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредити та транші»; 

 із розділу «КРЕДИТИ» ►«Кредитні заявки»; 

 зі сторінки деталей потрібного транша. 

Створення заявки на пролонгацію транша зі списку кредитів і траншів. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредити та транші» (зобр. 405, п. 1, 2) знайдіть потрібний кредит. 

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся функціями пошуку, фільтрування та/або сортування. 

2. Натисніть кнопку « » у рядку кредиту (зобр. 405, п. 3) і виберіть спливаючий елемент «Заявка на 

пролонгацію транша» (зобр. 405, п. 4) – відкриється форма створення заявки з автоматично 

заповненими полями, що стосуються транша. 

 
Зобр. 405  

  



 

 

Створення заявки на пролонгацію транша з розділу «КРЕДИТИ» ►«Кредитні заявки. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредитні заявки» (зобр. 406, п. 1, 2) натисніть кнопку 

«ПРОЛОНГАЦІЯ ТРАНША» праворуч у верхній частині сторінки (зобр. 406, п. 3) – відкриється форма 

створення нової заявки на пролонгацію транша. 

 
Зобр. 406  

Список заявок на пролонгацію транша доступний у розділі «КРЕДИТИ» ► «Кредитні заявки» на вкладці 

«ТРАНШІ». 

Примітка. Заявки на пролонгацію транша мають позначку типу –  . 

  



 

 

Створення заявки на пролонгацію транша зі сторінки деталей транша. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредити та транші» (зобр. 407, п. 1, 2) знайдіть потрібний кредит. 

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся функціями пошуку, фільтрування та/або сортування. 

2. Натисніть рядок кредиту, щоб відкрити сторінку «Деталі кредитного транша» (зобр. 407, п. 3), і 

натисніть кнопку «ПРОЛОНГУВАТИ» (зобр. 407, п. 4) – відкриється форма створення заявки з 

автоматично заповненими полями, що стосуються транша (номер, дата та сума транша). 

 
Зобр. 407  



 

 

17.4. Отримання нового транша. 

Є кілька способів створення заявки на отримання транша: 

 із розділів «КРЕДИТИ» ► «Кредити та транші», «КРЕДИТИ» ► «Кредитні лінії» та 

«КРЕДИТИ» ► «Кредитні заявки»; 

 зі сторінки деталей потрібної кредитної лінії. 

Створення заявки на отримання транша з розділів «КРЕДИТИ» ► «Кредити та транші» та 

«КРЕДИТИ» ► «Кредитні лінії». 

Натисніть кнопку «ОТРИМАТИ ТРАНШ» праворуч у верхній частині сторінки (зобр. 408). 

 
Зобр. 408  

Створення заявки на отримання транша з розділу «КРЕДИТИ» ► «Кредитні заявки». 

Натисніть кнопку «НОВИЙ ТРАНШ» праворуч у верхній частині сторінки. 

 
Зобр. 409  



 

 

Створення заявки на отримання транша зі сторінки деталей транша. 

1. У розділі «КРЕДИТИ» ►«Кредитні лінії» (зобр. 410, п. 1, 2) знайдіть потрібну кредитну лінію. 

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся функціями пошуку, фільтрування та/або сортування. 

2. Натисніть рядок кредитної лінії, щоб відкрити сторінку «Деталі кредитної лінії» (зобр. 410, п.3), і 

натисніть кнопку «ОТРИМАТИ ТРАНШ» праворуч у нижній частині сторінки деталей (зобр. 410, п.4). 

 
Зобр. 410  

Список заявок на отримання транша доступний у розділі «КРЕДИТИ» ► «Кредитні заявки» на вкладці 

«ТРАНШІ». 

Примітка. Заявки на отримання транша мають позначку типу – . 



 

 

18. Депозити. 

Переліки вкладів Вашої компанії з основними відомостями, як-от номер рахунку, дати відкриття та повернення, 

валюта тощо, а також функції для керування ними доступні в розділі «ДЕПОЗИТИ» (зобр. 411, п. 1). Виберіть 

підрозділ «Строкові депозити», «Депозитні лінії» або «Активні гроші» залежно від типу необхідного депозиту 

(зобр. 411, п 2).  

Примітка. Наразі в системі «UKRSIB business» можна переглянути інформацію за існуючими (відкритими та/або 

закритими) вкладами, створити заявку на депозитний транш, а також створити переказ для існуючого рахунку 

«Активні гроші». 

 
Зобр. 411  

 Щоб відкрити сторінку з деталями депозиту, депозитної лінії або рахунку «Активні гроші», натисніть 

рядок необхідного вкладу. 

Примітка. Сторінка деталей депозитної лінії містить список траншів цієї депозитної лінії. 

 Щоб швидше знайти необхідний вклад у розділі «Строкові депозити» або «Депозитні лінії», 

скористайтеся фільтрами та функцією сортування (зобр. 411). 

Примітка. Якщо Ви шукаєте закритий депозит чи закриту депозитну лінію, перейдіть на вкладку 

«ЗАКРИТІ» відповідного розділу. 

 Щоб швидше знайти необхідний вклад у розділі «Активні гроші», скористайтеся функцією сортування. 

 Щоб експортувати список депозитних ліній або список вкладень рахунку «Активні гроші» у файл, 

натисніть кнопку « » чи « » залежно від того, який формат файлу потрібен (зобр. 411). Докладніше 

про експорт див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 Щоб зберегти або роздрукувати список строкових депозитів, натисніть « » чи « » відповідно. 



 

 

18.1. Перегляд історії змінення процентної ставки та інших деталей 

строкового депозиту. 

Щоб переглянути відомості строкового депозиту, у тому числі історію змінення його процентної ставки, 

знайдіть необхідний депозит у списку депозитів у розділі «ДЕПОЗИТИ»  ► «Строкові депозити» та натисніть 

його, щоб відкрити сторінку «Деталі депозиту» (зобр. 412). 

Примітка. Якщо Ви шукаєте закритий депозит, перейдіть на вкладку «ЗАКРИТІ» розділу «Строкові депозити». 

 
Зобр. 412  

18.2. Перегляд історії змінення процентної ставки та інших деталей траншу 

в депозитній лінії. 

Щоб переглянути відомості траншу, у тому числі історію змінення його процентної ставки, виконайте описані 

далі дії. 

1. Знайдіть необхідну депозитну лінію у списку вкладів у розділі «ДЕПОЗИТИ»  ► «Депозитні лінії» та 

натисніть її, щоб відкрити сторінку «Деталі депозитної лінії». 

2. Знайдіть необхідний транш у списку траншів у нижній частині сторінки «Деталі депозитної лінії» та 

натисніть його, щоб відкрити сторінку «Деталі траншу» (зобр. 413). 

 
Зобр. 413  



 

 

18.3. Переказ коштів із вкладу «Активні гроші» або на нього. 

Поповнити рахунок «Активні гроші» або зняти кошти з нього можна в будь-який час. У розділі «ДЕПОЗИТИ»  ► 

«Активні гроші» знайдіть необхідний вклад і натисніть його, щоб відкрити. На сторінці, що відобразиться, 

натисніть кнопку «ПОПОВНИТИ», щоб переказати кошти на рахунок «Активні гроші», або «ПЕРЕКАЗАТИ», щоб 

переказати кошти з рахунку «Активні гроші» (зобр. 414). 

 
Зобр. 414  

18.4. Заявки на депозитні транші. 

Переглянути список заявок на депозитний транш, або створити нові заявки можна в розділі 

"ДЕПОЗИТИ" ►"Заявки" (зобр. 415). 

 
Зобр. 415  

Сторінка, яка відкривається після вибору цього розділу, – це сторінка зі всіма заявками. Щоб відобразити тільки 

відкриті або закриті заявки на транш, перейдіть на відповідну вкладку: «ВІДКРИТІ» або «ЗАКРИТІ». Щоб 

повернутися до списку всіх заявок, перейдіть на вкладку «ВСІ». 

18.4.1. Перегляд. 

 Щоб переглянути деталі заявки (зобр. 416) відкрийте необхідну заявку, натиснувши відповідний рядок 

у списку. 



 

 

 
Зобр. 416  

Для зручності перегляду списку заявок у програмі передбачено функції сортування та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати список заявок за одним з атрибутів (статус, номер заявки, дата, виплата відсотків, 

термін в днях, ставка %, валюта, сума), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть 

заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати документи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) в заголовку (зобр. 417). 

 
Зобр. 417  

Фільтрування. 

Заявки можна відфільтрувати за датами, статусом обробки, відсотковою ставкою та додатковими параметрами. 

 Щоб відфільтрувати документи за датами, у полях «Дата документу з» і «Дата документу по» введіть 

(або виберіть у календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити 

документи. 

 Щоб відфільтрувати документи за їх статусом та відсотковою ставкою, натисніть поле "Статус" або 

"Ставка" відповідно, та виберіть необхідне значення з розкривного списку. 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть кнопку 

«Додаткові параметри » та виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ» (зобр. 418). 



 

 

 
Зобр. 418  

18.4.2. Створення нової заявки на депозитний транш. 

1. Щоб створити нову заявку на депозитний транш, натисніть кнопку "ЗАЯВКА НА ТРАНШ" на сторінці 

"ДЕПОЗИТИ" ►"Заявки" або "ДЕПОЗИТИ" ►"Депозитні лінії". 

 
Зобр. 419  

2. Заповніть поля форми (зобр. 420). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений номер у заголовку. 

Примітка. Поле "Від" заповнюється автоматично поточною датою. 

 Натисніть поле "Депозитна лінія" та виберіть необхідну депозитну лінію для розміщення 

депозитного траншу з розкривного списку. 

 
Зобр. 420  

 Заповніть поля "Сума", "Строк" та "Ставка" відповідними значеннями. 

 Введіть або виберіть у календарі дату погашення кредиту. 

Примітка. 

- Дата погашення кредиту має бути не пізніше дати закінчення депозитної лінії. 

- Дата погашення кредиту має бути лише у робочі банківські дні. 



 

 

 Поле "Виплата відсотків" заповнюється автоматично. 

 
Зобр. 421  

 Виберіть спосіб перерахунку з двох можливих варіантів: "доручаю Банку списати" або 

"зобов'язуюсь перерахувати самостійно". 

 Натисніть поле "Рахунок" та виберіть рахунок списання з розкривного списку. 

3. Натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ". 

 
Зобр. 422  

4. Після створення заявки на депозитний транш її необхідно підписати, для цього: 

 натисніть кнопку «ПІДПИСАТИ» на сторінці заявки (як, наприклад, у випадку щойно створеної або 

якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку документів у розділі «ДЕПОЗИТИ» ► «Заявки»). 

 
Зобр. 423  

 Натисніть кнопку «ТАК» у новому вікні, для підтвердження своєї дії. 

 
Зобр. 424  

Після підписання заявки, її статус зміниться на «Очікує інших підписів» або «На обробці» залежно від ситуації. 

  



 

 

18.4.3. Експорт списку заявок на депозитний транш. 

 Щоб експортувати список заявок, натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, який формат 

потрібен) ліворуч над списком створених заявок (зобр. 425). Докладніше про експорт див. у розділі 

«24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

Примітка. Експортується список заявок, що відображаються на момент експорту – за встановленими 

фільтрами. 

 
Зобр. 425  

18.4.4. Інші дії із заявками на депозитний транш. 

 Щоб відредагувати, скопіювати або видалити певну заявку безпосередньо на сторінці необхідної заявки 

(як, наприклад, у випадку щойно створеної заявки або якщо ви відкрили необхідну заявку зі списку 

документів), натисніть одну з запропонованих кнопок: « » («Редагувати»), « » («Копіювати»), « » 

(«Видалити»), праворуч у верхній частині сторінки, залежно від бажаних дій. 

 
Зобр. 426  

  



 

 

19. Перекази «За мить». 

Сервіс «Спискові перекази "За мить"» дозволяє здійснювати виплату коштів готівкою через касу банку 

представникам компанії, відповідно до відомості. 

Зверніть увагу! Виплата переказів виконується виключно у національній валюті України – гривні (UAH). 

Для здійснення виплати грошових переказів компанії необхідно: 

 створити та зберегти відомість переказів «За мить» із зазначенням суми виплати кожному отримувачу; 

 сформувати платіжну інструкцію на загальну суму переказів із додаванням комісії банку через меню 

сервісу переказів «За мить»; 

 підписати за допомогою ЕЦП сформовану відомість; 

 підписати за допомогою ЕЦП та підтвердити платіжну інструкцію, зв’язану з відомістю. 

Зверніть увагу! Банк не приймає до виконання відомості, за якими ще не було здійснено перерахування коштів 

згідно з платіжною інструкцією. 

Зверніть увагу! Платіжні інструкції за відомостями переказів «За мить» створюються виключно в автоматичному 

режимі на сторінці відомості. Створити вручну окрему платіжну інструкцію для оплати відомості переказів 

«За мить» неможливо. 

Після того, як відомість переказів «За мить» буде оброблено Банком, отримувачі зможуть отримати готівковий 

переказ у касі будь-якого відділення АТ «УКРСИББАНК». 

Функції для здійснення операцій із переказами «За мить» доступні в розділі «ЗАРПЛАТА» ► 

«Перекази "За мить"» у меню ліворуч (зобр. 427). 

 
Зобр. 427  

19.1. Робота зі списком переказів «За мить». 

19.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку документів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування 

та фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати документи за одним з атрибутів (статус, дата, номер, тип платежу або сума), натисніть 

заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого стовпця ще раз, щоб 

відсортувати документи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано документи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 428). 

 
Зобр. 428  



 

 

Фільтрування. 

Документи можна відфільтрувати за датами або фіксованим періодом (наприклад, попередній тиждень, 

поточний квартал тощо). 

 Щоб відфільтрувати документи за датами, у полях «Дата з» і «Дата по» введіть (або виберіть у 

календарі) дати початку та завершення періоду, за який необхідно відобразити документи. 

 Щоб відфільтрувати документи за фіксованим періодом, виберіть потрібний варіант фільтру в полі 

«Період». 

 Щоб відфільтрувати документи за додатковими параметрами, натисніть кнопку « » і введіть або 

виберіть необхідні відомості у відповідних полях. 

 Коли необхідні фільтри буде встановлено, натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ» (зобр. 429). 

Зверніть увагу! Застосовані фільтри зберігаються в межах поточної сесії. Щоб виконати інший запит даних, 

змініть параметри фільтрування, у тому числі перевірте налаштування додаткових параметрів (зобр. 429). 

 
Зобр. 429  

19.1.2. Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних для відомості переказів «За мить» дій, не відкриваючи її, 

скористайтеся функцією «Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у рядку необхідної  

відомості. Доступність дій залежить від статусу відомості переказів «За мить». 

Залежність швидких дій від статусу відомості переказів «За мить». 

 
  



 

 

19.1.3. Експорт списку відомостей переказів «За мить». 

 Щоб експортувати список відомостей переказів «За мить», натисніть кнопку « » або « » (відповідно 

до того, який формат потрібен) ліворуч над списком відомостей переказів (зобр. 430). Докладніше про 

експорт див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 430  

19.1.4. Групові дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних операцій для кількох відомостей переказів «За мить», 

скористайтеся функцією «Групові операції». Для цього установіть «прапорець» ліворуч у рядках 

документів, з якими необхідно виконати аналогічні операції, а потім натисніть кнопку «ГРУПОВІ 

ОПЕРАЦІЇ» внизу списку (зобр. 431) і виберіть операцію з розкривного меню. 

 
Зобр. 431  

19.2. Операції з відомостями переказів «За мить». 

У розділі «Перекази "За мить"» можна виконувати такі операції: 

 створення відомостей переказів «За мить» і здійснення інших операцій із ними; 

 імпорт відомостей (докладніше див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва 

користувача); 

 перегляд списку відомостей, відфільтрованих за датою чи періодом, а також за додатковими 

параметрами. 

 
Зобр. 432  



 

 

Робота з відомістю переказів «За мить» включає такі етапи: 

 створення; 

 підписання; 

 перевірка банком і прорахунок комісії (у разі наявності); 

 формування платіжної інструкції за відомістю; 

 обробка банком і формування переказів; 

 виконання відомості банком. 

На кожному з етапів відомості присвоюється відповідний статус. 

19.2.1. Створення переказів «За мить». 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ПЕРЕКАЗ» (зобр. 433). 

 
Зобр. 433  

2. Заповніть поля форми (зобр. 434). 

 Якщо необхідно, змініть автоматично призначений відомості переказів «За мить» номер у заголовку. 

 Якщо необхідно, виберіть дату відомості в полі «Від» (за замовчуванням це поле автоматично 

заповнюється поточною датою). 

 Натисніть на поле «Рахунок», та у вікні що відкриється, виберіть необхідний рахунок списання. Для 

полегшення пошуку, у полі «Дані рахунку», введіть частково або повністю деталі шуканого рахунку. 

 Виберіть тип платежу (наприклад, «Заробітна плата та аванси», «Відпускні», «Страхові 

відшкодування» тощо) зі списку доступних варіантів. 

 
Зобр. 434  

 Якщо передбачено для вибраного типу виплати, виберіть період, за який здійснюється виплата, у полі 

«Період» (це поле може не відображатися – це залежить від типу платежу). 

Примітка. Періодом може бути один або кілька місяців. Щоб вибрати кілька місяців у цьому полі, 

натисніть місяць, який є першим у періоді, а потім натисніть місяць, який є останнім, таким чином, 

буде вибрано всі місяці у проміжку між вибраними двома (включно з ними). 



 

 

 
Зобр. 435  

3. Додайте отримувачів переказів, – для цього натисніть кнопку «ВИБРАТИ З ДОВІДНИКА»* або 

«НОВИЙ ОТРИМУВАЧ»**. 

 *Щоб вибрати отримувачів зі списку збережених отримувачів, натисніть кнопку «ВИБРАТИ З 

ДОВІДНИКА», у вікні, що відкриється, позначте «прапорцем» рядки з даними потрібних отримувачів 

і натисніть кнопку «ДОДАТИ» (зобр. 436). 

 
Зобр. 436  

Примітка. Якщо необхідно, скористайтеся пошуком отримувача за даними паспорта, ПІБ або 

номером телефону. 

Примітка. Додати дані нового отримувача до довідника «Отримувачі "За мить"» можна 

безпосередньо в довіднику, як описано в розділі «22.2. Створення записів довідника отримувачів 

"За мить"» цього Керівництва користувача. 

 **Щоб додати отримувача, якого немає в довіднику, натисніть кнопку «НОВИЙ ОТРИМУВАЧ», у вікні, 

що відкриється, заповніть поля форми та натисніть кнопку «ДОДАТИ» (зобр. 437). 

 
Зобр. 437  



 

 

Примітка. Для зручності подальшої роботи рекомендуємо залишити функцію «Додати отримувача 

до довідника» ввімкненою (з установленим «прапорцем»). 

Примітка. Поле «Мобільний телефон» не є обов’язковим до заповнення, але якщо указати номер 

мобільного телефону, отримувач отримає SMS-повідомлення про надходження платежу на його 

користь. 

4. Введіть суми виплат у стовпці «Сума» для всіх доданих отримувачів (зобр. 438). 

 
Зобр. 438  

5. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 

Після збереження відомість переказів «За мить» буде додано до списку відомостей зі статусом «Очікує Вашого 

підпису», а сторінку щойно створеної відомості буде автоматично відкрито для подальших дій із нею. 

19.2.2. Підписання відомостей переказів «За мить». 

Є кілька способів підписання відомості переказів «За мить»: 

 безпосередньо на сторінці відомості, готової до підписання; 

 зі списку відомостей у розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Перекази "За мить"» за допомогою меню швидких дій; 

 зі списку відомостей у розділі «ЗАРПЛАТА» ► «Перекази "За мить"» за допомогою групової операції 

підписання; 

 зі списку документів у розділі «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на головній сторінці. 

  



 

 

19.2.3. Формування загального платежу за відомістю переказів «За мить». 

Зверніть увагу! Відомість переказів «За мить» буде надіслано на обробку до Банку тільки після створення, 

підписання та підтвердження загального платежу за нею. 

Зверніть увагу! Створити загальний платіж можна за відомістю зі статусом «Очікує документ», який означає, що 

відомість було перевірено та підтверджено Банком. 

1. Відкрийте відомість, для якої необхідно створити загальний платіж. 

2. Натисніть кнопку «ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ» (зобр. 439). 

 
Зобр. 439  

3. Продовжуйте роботу із загальним платежем, який буде автоматично створено та відкрито в результаті 

виконання попереднього кроку. 

Примітка. Для забезпечення відповідності даних відомості та зв’язаного з нею загального платежу, усі 

поля останнього автоматично заповнюються даними з відомості – вони недоступні для редагування. 

Після підписання та підтвердження загального платежу, відомість отримає статус «Очікує оплату», а на сторінку 

відомості буде додано інформацію про зв’язаний із нею загальний платіж (зобр. 440). 



 

 

 
Зобр. 440  

19.2.4. Імпорт відомостей переказів «За мить». 

Щоб імпортувати підготовлену відомість переказів «За мить», виконайте описані далі дії. Інформацію щодо 

підготовки файлу для імпорту відомості див. у розділі «3.9 Структура файлів для імпорту відомостей 

переказів "За мить"». 

1. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині сторінки «Перекази "За мить"» на вкладці 

«ЗАРПЛАТА».(зобр. 441). 

 
Зобр. 441  

2. У вікні, що відкриється, виберіть тип файлу та тип кодування файлу імпорту із розкривного меню, та 

безпосередньо сам файл імпорту (зобр. 442, п. 1–2). 

3. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 442, п. 3). 

4. Коли все буде готово, натисніть кнопку «ІМПОРТ» (зобр. 442, п. 4). 



 

 

 
Зобр. 442  

Імпортовану відомість необхідно підписати (це можна зробити одразу після створення або пізніше – відкривши 

необхідну заявку зі списку документів на вкладці «Перекази "За мить"» на сторінці «ЗАРПЛАТА», або зі списку 

документів на вкладці «ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС» на сторінці «ГОЛОВНА»), після чого його буде надіслано на 

обробку. 

19.2.5. Інші дії із відомостями переказів «За мить». 

 Щоб відредагувати, скопіювати, видалити чи роздрукувати вже відкриту відомість (як, наприклад, у 

випадку щойно створеної чи підписаної відомості або якщо ви відкрили необхідну відомість зі списку 

документів), натисніть кнопку « » («Редагувати»), « » («Копіювати»), « » («Видалити») праворуч у 

верхній частині вікна відомості або « » («Друкувати»), « » («Зберегти як PDF»), « » («Зберегти як 

RTF») ліворуч у верхній частині вікна відомості відповідно (зобр. 443). 

Примітка. У випадку редагування підписаної відомості її підписи буде скасовано. 

 
Зобр. 443  

  



 

 

20. Еквайринг. 

Сервіс «Еквайринг» у системі «UKRSIB business» дозволяє: 

 формувати, друкувати та експортувати розрахункові відомості з операцій торговельного еквайрингу. 

 формувати, друкувати та експортувати електронні чеки з операцій торговельного еквайрингу. 

Функції для здійснення операцій зі розрахунковими відомостями еквайрингу доступні в розділі «ЕКВАЙРИНГ» 

на вкладці «РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ»(зобр. 444). 

 
Зобр. 444  

Функції для здійснення операцій з електронними чеками еквайрингу доступні в розділі «ЕКВАЙРИНГ» на 

вкладці «ЕЛЕКТРОННИЙ ЧЕК» (зобр. 445). 

 
Зобр. 445  

  



 

 

20.1. Формування розрахункових відомостей еквайрингу. 

Запити на формування розрахункових відомостей еквайрингу створюються в блоці «ФІЛЬТРИ» в розділі 

«Еквайринг» ► «РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ» (зобр. 446). 

 
Зобр. 446  

Щоб сформувати розрахункову відомість еквайрингу, виконайте описані далі дії. 

1. Виберіть потрібні термінали в полі «Термінали» (зобр. 447, п. 1), та натисніть кнопку "ВИБРАТИ" 

(зобр. 447, п. 4). 

Примітка. При роботі з кількома компаніями одночасно*, виберіть компанію, за даними якої треба 

створити відомість. Для цього, натисніть поле "Компанія", та виберіть необхідну компанію з 

розкривного списку. 

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього керівництва користувача 

 
Зобр. 447  

Примітка. Можна вибрати один, кілька або всі термінали, встановлені в окремому магазині/відділі, 

кількох або всіх магазинах/відділах торговельної організації. 

2. Виберіть тип дати для формування розрахункової відомості: 

- дата операції (дата карткової транзакції в терміналі); 

- дата обробки (дата зарахування коштів на рахунок). 



 

 

Для цього в розкривному списку в полі «Дата» виберіть пункт «Операції» або «Обробки» відповідно 

(зобр. 448). 

 
Зобр. 448  

3. Виберіть дати початку та звершення періоду, за який слід сформувати розрахункову відомість, у полях 
«Дата з» і «Дата по» відповідно. 

 
Зобр. 449  

4. Натисніть кнопку «СФОРМУВАТИ». 

 
Зобр. 450  

На екрані буде відображено загальний звіт з операцій еквайрингу відповідно до параметрів запиту, а 

також детальний звіт за даними кожного термінала. 



 

 

 
Зобр. 451  

Примітка. Щоб отримати розширені відомості щодо транзакцій, проведених через термінали, 

виконайте експорт звіту еквайрингу (докладніше див. у розділі «20. Еквайринг ► Експорт звітів 

еквайрингу» цього Керівництва користувача нижче). 

Експорт звітів еквайрингу. 

 Щоб експортувати сформований звіт еквайрингу в розширеному варіанті, натисніть кнопку « », « », 

« » або « » (відповідно до того, який формат потрібен) ліворуч у верхній частині форми детального 

звіту еквайрингу за даними терміналів (зобр. 452). 

 
Зобр. 452  

  



 

 

20.2. Формування електронних чеків еквайрингу. 

Щоб сформувати електронний чек еквайрингу, виконайте описані далі дії. 

1. Перейдіть на вкладку «ЕЛЕКТРОННИЙ ЧЕК» у розділі «ЕКВАЙРИНГ» (зобр. 453, п. 1-2). 

2. Уведіть унікальний ідентифікатор транзакції в полі «Код RRN» (зобр. 453, п. 3). 

Примітка. Код RRN складається з 12 цифр. Його можна знайти: 

- в розрахунковій відомості торговельного еквайрингу; 

- на термінальному чеку. 

3. Натисніть кнопку «ШУКАТИ» (зобр. 453, п. 4). 

 
Зобр. 453  

Деталі операції за введеним кодом RRN буде відображено в табличці нижче. 

4. Щоб відкрити сформований чек та переглянути розширені відомості, натисніть рядок необхідної 

операції в таблиці (зобр. 454, п 1-2). 

 
Зобр. 454  



 

 

Примітка. Щоб повернутися до сторінки пошуку операцій, натисніть кнопку «ДО ПОШУКУ» ліворуч у нижній 

частині сторінки. 

Інші дії з електронними чеками еквайрингу. 

 Щоб експортувати сформований електронний чек у форматі PDF, скористайтеся одним з наведених 

способів: 

- натисніть кнопку « » праворуч у рядку операції, та виберіть «Зберегти PDF» у розкривному 

меню (зобр. 455, п. 1); 

- натисніть рядок операції, та на сторінці, що відкриється, натисніть кнопку « » 

(«Експорт у форматі PDF») (зобр. 455, п. 2). 

 Щоб роздрукувати сформований електронний чек, скористайтеся одним з наведених способів: 

- натисніть кнопку « » праворуч у рядку операції, та виберіть «Роздрукувати» в розкривному 

меню (зобр. 455, п. 1); 

- натисніть рядок операції, та на сторінці, що відкриється, натисніть кнопку « » («Роздрукувати») 

(зобр. 455, п. 2). 

 
Зобр. 455  

  



 

 

21. Довідники. 

Переглянути банківські та власні довідники з інформацією щодо реквізитів банків України, курсів валют, 

реквізитів контрагентів, створених шаблонів платежів можна в розділі «ДОВІДНИКИ» в меню ліворуч. 

 
Зобр. 456  

 Робота з банківськими довідниками обмежується лише переглядом інформації, що міститься в них. 

 Записи у власних довідниках можна також редагувати та/або видаляти. Для цього відкрийте необхідний 

довідник і скористайтеся функціями, які доступні для нього (зобр. 457). 

 
Зобр. 457  

  



 

 

22. Довідник «Отримувачі "За мить"». 

Довідник «Отримувачі "За мить"» знаходиться у розділі «ДОВІДНИКИ» ► «ВЛАСНІ» (зобр. 458). 

 
Зобр. 458  

На сторінці «Отримувачі "За мить"» можна виконувати такі операції: 

 перегляд списку збережених отримувачів переказів «За мить», а також фільтрування та сортування 

списку для більш зручного перегляду; 

 створення нових записів довідника «Отримувачі "За мить"»; 

 видалення записів із довідника «Отримувачі "За мить"». 

 
Зобр. 459  

22.1. Робота зі списком записів довідника «Отримувачі "За мить"». 

22.1.1. Перегляд. 

Для зручності перегляду списку записів і полегшення їх пошуку у програмі передбачено функції сортування та 

фільтрування даних. 

Сортування. 

 Щоб відсортувати записи довідника за одним з атрибутів (ПІБ, серія/номер паспорта, телефон 

отримувача платежів), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок 

відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати записи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано записи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 460). 

 
Зобр. 460  



 

 

Фільтрування. 

Записи довідника можна відфільтрувати за даними отримувачів (ПІБ, серія/номер паспорта, телефон 

отримувача платежів). 

 Щоб відфільтрувати записи, введіть дані запита в одному або кількох полях блоку «ФІЛЬТРИ» та 

натисніть кнопку «ФІЛЬТРУВАТИ». 

 
Зобр. 461  

22.1.2. Групові дії. 

 Щоб швидко видалити кілька записів із довідника, установіть «прапорець» ліворуч у рядках записів, які 

слід видалити, і натисніть кнопку «ВИДАЛИТИ» внизу списку (зобр. 462). 

 
Зобр. 462  

22.2. Створення записів довідника «Отримувачі "За мить"». 

Щоб додати дані отримувача до довідника «Отримувачі "За мить"», виконайте описані далі дії. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ОТРИМУВАЧ» на сторінці «Отримувачі "За мить"» (зобр. 463). 

 
Зобр. 463  

2. Заповніть поля форми, що відкриється, даними отримувача (зобр. 464). 



 

 

 
Зобр. 464  

3. Натисніть кнопку «ДОДАТИ». 

Примітка. Додати дані отримувача до довідника «Отримувачі "За мить"» також можна під час створення 

відомості переказів «За мить» (див. розділ «19.2.1. Створення переказів "За мить"») цього Керівництва 

користувача. 

22.3. Видалення записів довідника «Отримувачі "За мить"». 

 Щоб видалити окремий запис довідника, натисніть кнопку « » («Видалити») у рядку відповідного 

запису (зобр. 465). 

 
Зобр. 465  

 Щоб видалити одразу кілька записів, установіть «прапорці» в рядках відповідних записів і скористайтеся 

кнопкою групових дій – «ВИДАЛИТИ» – у нижній частині сторінки (зобр. 466). 

 
Зобр. 466  

  



 

 

23. Довідник «Отримувачі податкових платежів». 

Довідник «Отримувачі податкових платежів» знаходиться у розділі «ДОВІДНИКИ» ► «ВЛАСНІ» (зобр. 467).  

 
Зобр. 467  

На сторінці «Отримувачі податкових платежів» можна виконувати такі операції: 

 перегляд кожного з трьох збережених отримувачів податкових платежів; 

 створення нових записів довідника «Отримувачі податкових платежів» (якщо вони не були створені 

раніше, або після видалення будь-якого з них); 

 редагування записів довідника «Отримувачі податкових платежів»; 

 видалення записів із довідника «Отримувачі податкових платежів». 

 
Зобр. 468  

23.1. Створення записів довідника «Отримувачі податкових платежів». 

У системі UKRSIB business є можливість додати дані отримувачів трьох типів податкових платежів: ЄСВ (єдиний 

соціальний внесок), ПНДФО (податок на доходи фізичних осіб) та військовий збір. 

Примітка. Створення нових записів довідника можливе у випадку, якщо вони не були додані раніше, або після 

видалення будь-якого з них. 

Щоб додати дані отримувача до довідника «Отримувачі податкових платежів», виконайте описані далі дії. 

1. Натисніть кнопку «НОВИЙ ОТРИМУВАЧ» на сторінці «Отримувачі податкових платежів» (зобр. 469). 

 
Зобр. 469  



 

 

2. Заповніть поля форми «Отримувач». 

 Якщо Ви наразі працюєте в системі одразу з кількома компаніями*, натисніть поле 

«Компанія»**(зобр. 470) та у вікні, що відкриється, виберіть компанію, від імені якої будуть додані 

реквізити отримувача податкового платежу. Для полегшення пошуку, у полі «Дані компанії» 

введіть частково, або повністю деталі шуканої компанії (зобр. 470). 

 
Зобр. 470  

*Докладніше про роботу з кількома компаніями одночасно див. у розділі «25. Центр фінансового 

контролю (ЦФК)» цього керівництва користувача. 

**Поле «Компанія» з’являється лише у випадку роботи з кількома компаніями одночасно. 

 Виберіть тип платежу з розкривного списку у відповідному полі (зобр. 471). 

 
Зобр. 471  

 Введіть реквізити отримувача податкового платежу у відповідних полях («Назва отримувача», 

«ЄДРПОУ», «Рахунок») (зобр. 472, п. 1). 

Примітка. Поле «Назва банку» буде заповнене автоматично, згідно з даними введеного Вами 

рахунку. 

3. Натисніть кнопку «СТВОРИТИ ОТРИМУВАЧА» (зобр. 472, п. 2). 

 
Зобр. 472  



 

 

4. Повторіть кроки 4-6, щоб почергово додати реквізити для кожного з трьох типів податкових платежів: 

ЄСВ (зобр. 473,п. 1), ПНДФО (зобр. 473,п. 2) та військовий збір (зобр. 473,п. 3), якщо вони не були 

додані раніше. 

 
Зобр. 473  

Примітка. Додати дані отримувача до довідника «Отримувачі податкових платежів» також можна під час 

формування податкових платежів (див. розділ «15.2.3. Формування податкових платежів під час роботи із 

зарплатною відомістю») цього Керівництва користувача. 

  



 

 

24. Імпорт та експорт документів. 

24.1. Імпорт. 

У системі «UKRSIB business» реалізовано можливість імпортувати попередньо підготовлені зовнішні документи: 

 гривневі та валютні платіжні інструкції; 

 заявки на обмін валют; 

 зарплатні відомості; 

 заявки на відкриття карткових рахунків для співробітників; 

 заявки на підключення карткових рахунків для співробітників; 

 заявки на відключення рахунків від ЗП проєкту. 

24.1.1. Підготовка файлу імпорту. 

Зазвичай файли з документами для імпорту вивантажуються з бухгалтерських програм, як-от «1С», «SalesDrive», 

«iFin» тощо. Докладніше про параметри файлів імпорту див. у Додатку 6 до цього Керівництва користувача 

24.1.2. Здійснення імпорту. 

1. Перейдіть у потрібний розділ системи – відповідно до того, який документ слід імпортувати (наприклад, 

щоб імпортувати платіжну інструкцію у гривні, необхідно перейти в розділ «ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ» > 

«Платіжні інструкції», тощо). Див. зобр. 474, п. 1. 

2. Натисніть кнопку «ІМПОРТ» праворуч у верхній частині відкритого на попередньому кроці розділу 

(зобр. 474, п. 2). 

3. Укажіть параметри завантажуваного файлу: 

 формат – iBank, DBF, XLS або CSV (залежно від типу документів, що імпортуються); 

 кодування – UTF-8, CP1251 або CP855 (DOS); 

та виберіть сам файл (зобр. 474, п. 3). 

4. Натисніть кнопку «ЗАВАНТАЖИТИ» (зобр. 474, п. 3). 

5. Натисніть кнопку «ІМПОРТ». За результатами виконання імпорту буде сформовано звіт, в якому за 

наявності помилок імпорту буде наведено їхній опис. 

 

Зобр. 474  

  



 

 

24.1.3. Обробка імпортованих файлів. 

 Щоб переглянути всі файли, які були імпортовані до системи UKRSIB business та інформацію за ними, 

натисніть кнопку « » («Обробка імпортованих файлів») праворуч у верхній частині сторінки 

(зобр. 475). 

 
Зобр. 475  

Перегляд. 

Для зручності перегляду списку імпортованих файлів передбачено функцію сортування даних. 

 Щоб відсортувати список імпортованих файлів за одним з атрибутів (статус, дата, назва файлу, тип 

документу, записи), натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок 

відсортованого стовпця ще раз, щоб відсортувати записи у зворотному порядку. 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано записи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку (зобр. 476). 

 
Зобр. 476  

Швидкі дії. 

 Щоб швидко виконати одну з доступних дій для імпортованого файлу, скористайтеся функцією 

«Швидкі дії». Для цього натисніть елемент «···» праворуч у відповідному рядку. Доступність дій 

залежить від статусу обробки імпортованих файлів. 

Залежність швидких дій від статусу обробки імпортованих файлів. 

Статус 
  

«Частково виконано» «Помилка обробки» 

Дії 

 
Завантажити звіт 
Прийняти записи 
Видалити 
 

 
Завантажити звіт 
Видалити 
 

 Щоб видалити зі списку успішно імпортовані файли (файли зі статусом « » (Виконано)), натисніть 

кнопку «ОЧИСТИТИ ВИКОНАНІ» праворуч у нижній частині списку (зобр. 477). 

 
Зобр. 477  

  



 

 

24.2. Експорт. 

У системі «UKRSIB business» реалізовано можливість експортувати створені в системі документи (у форматі XLS, 

CSV або DBF, залежно від типу документів) для зовнішнього використання: 

 виписки; 

 обороти; 

 гривневі платіжні інструкції; 

 валютні платіжні інструкції; 

 вантажні митні декларації (ВМД); 

 зарплатні відомості; 

 списки співробітників; 

 депозитні лінії та транші 

 звіти еквайрингу. 

Примітка. Докладніше про параметри файлів експорту див. у Додатку 7. 

24.2.1. Налаштування параметрів експорту. 

За замовчуванням для кодування файлів, що експортуються з системи, використовується стандарт UTF-8. Також 

доступні інші стандарти кодування файлів для експорту – CP1251 (Win1251) або CP855 (DOS). 

Щоб вибрати стандарт кодування, який слід застосовувати до файлів під час експорту, виконайте описані далі 

дії. 

1. Натисніть Ваше ім’я праворуч у верхній частині будь-якої сторінки системи (зобр. 478, п. 1) і виберіть 

пункт «Профіль компанії» (зобр. 478, п. 2) в меню, що відобразиться. 

2. На сторінці «Профіль компанії» перейдіть на вкладку «НАЛАШТУВАННЯ» (зобр. 478, п. 3) і натисніть 

кнопку « » праворуч у верхній частині вкладки (зобр. 478, п. 4). 

 
Зобр. 478  

3. Виберіть потрібний стандарт кодування файлів із розкривного списку «Кодування при експорті». 

 
Зобр. 479  

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ». 



 

 

24.2.2. Здійснення експорту. 

1. Перейдіть у потрібний розділ системи – відповідно до того, який документ слід експортувати 

(наприклад, щоб експортувати список платіжних інструкцій у гривні, необхідно перейти в розділ 

«ГРИВНЕВІ ДОКУМЕНТИ»  > «Платіжні інструкції», тощо). Див. зобр. 480, п. 1. 

2. Натисніть кнопку « » або « » (відповідно до того, який формат потрібен) ліворуч над списком 

документів (зобр. 480, п. 2). Файл із результатами експорту буде завантажено на Ваш пристрій 

відповідно до налаштувань веб-браузера. 

Примітка. Експортується список документів, що відображаються на момент експорту – за 

встановленими фільтрами або періодом за замовчуванням. 

 
Зобр. 480  

  



 

 

25. Центр фінансового контролю (ЦФК). 

Для роботи з рахунками та документами кількох компаній (одразу чи по черзі) у системі «UKRSIB business» 

реалізовано функцію «Центр фінансового контролю». 

 Щоб увімкнути функцію «Центр фінансового контролю», зверніться до Вашого менеджера. 

 

Переваги та можливості роботи в системі з функцією «ЦФК»: 

 доступ до рахунків і документів кількох компаній (усіх доступних або вибраних за допомогою фільтрів), 

у тому числі можливість формування звітів за рахунками кількох компаній і робота з довідниками 

кількох компаній; 

 доступ до рахунків і документів окремих компаній (переключення між компаніями) без необхідності 

кожного разу авторизуватися в системі; 

 швидка робота з документами, що мають однаковий статус, створених у профілях кількох різних 

компаній. 

 

Для роботи в системі з кількома компаніями доступні такі документи та звіти: 

 платіжні інструкції (у гривні та іноземній валюті); 

 виписки та обороти; 

 зарплатні відомості; 

 заявки на відкриття, підключення та відключення рахунків; 

 заявки на обмін валют; 

 валютні контракти та вантажні митні декларації (ВМД); 

 заявки на передачу документів; 

 звіти з еквайрингу; 

 довідники. 

25.1. Вхід у систему з увімкненою функцією «ЦФК». 

Під час авторизації в системі після ввімкнення функції «ЦФК» у списку компаній для вибору буде також 

доступний варіант вибору групи компаній* – скористайтеся цим варіантом, щоб працювати з усіма компаніями 

групи одночасно, або, як зазвичай, виберіть назву однієї компанії для першочергової роботи. 

*Примітка. Групи формуються Банком за запитом клієнта. 

 
Зобр. 481  

Після авторизації в системі з увімкненою функцією «ЦФК» можна перейти до роботи з будь-якою окремою 

компанією або з усіма компаніями – для цього натисніть у полі «КОМПАНІЯ/ГРУПА» на верхній панелі та 

виберіть назву необхідної компанії або пункт «Вибрати всю групу» (зобр. 482). 

 



 

 

 
Зобр. 482  

25.2. Особливості роботи з кількома компаніями. 

Робота в системі одразу з кількома компаніями функціонально не відрізняється від принципів роботи з однією 

компанією – в обох режимах використовуються єдиний інтерфейс користувача, типи документів, екранні та 

печатні форми, бізнес-логіка, довідники, механізми взаємодії з бухгалтерськими програмами тощо. Нижче 

описано елементи системи, які в незначній мірі відрізняються в режимі роботи з кількома компаніями 

одночасно. Докладно принципи роботи в системі описано у відповідних розділах Керівництва користувача. 

25.2.1. Перегляд інформації за рахунками та документами всіх компаній. 

Зверніть увагу, що в усіх таблицях і списках, наприклад у блоці швидкого доступу до частих дій на Головній 

сторінці, наведено інформацію за всіма компаніями. Для зручності перегляду списки рахунків і документів 

можна відсортувати або відфільтрувати за потрібним значенням (див. розділи «24.2.2. Робота зі списками» ► 

«Сортування» та «24.2.2. Робота зі списками» ► «Фільтрування» нижче). 

25.2.2. Робота зі списками. 

Сортування. 

Будь-який список рахунків чи документів можна відсортувати за вибраним атрибутом, наприклад – назвою 

компанії. Для цього натисніть заголовок відповідного стовпця таблиці. Натисніть заголовок відсортованого 

стовпця ще раз, щоб відсортувати записи у зворотному порядку (зобр. 483). 

Примітка. Стовпець, за яким відсортовано записи, має позначку « » або « » (відповідно до порядку 

сортування) у заголовку. 

 
Зобр. 483  



 

 

Фільтрування. 

Для роботи зі списками документів, як-от гривневі й валютні платіжні інструкції, заявки на обмін валюти тощо, 

передбачено можливість їх фільтрування. Блок фільтрів організовано подібним чином у всіх розділах системи, 

за виключенням незначних відмінностей в розділах «Виписки» та «Обороти» (див. нижче). 

 Основні параметри фільтрування – це дата або період створення документа. 

 Щоб відобразити додаткові фільтри, натисніть кнопку «Додаткові параметри» праворуч у верхній 

частині блоку фільтрів. 

 Щоб вибрати рахунки, натисніть в полі «Рахунок» та виберіть необхідні рахунки потрібних компаній у 

вікні, що відкриється. 

 
Зобр. 484  

Функцію фільтрування також реалізовано для роботи з виписками та оборотами – ці звіти формуються 

відповідно до встановлених фільтрів. Блок фільтрів у розділах «Виписки» та «Обороти» одразу містить поле 

«Рахунок» серед основних параметрів фільтрування. 

 
Зобр. 485  



 

 

Групові операції. 

Із документами, що належать до різних компаній, можна виконувати стандартні групові дії, як-от створення, 

збереження, видалення, перегляд, редагування, копіювання, друк, імпорт, експорт, підпис, підтвердження 

(доступність дій залежить від статусів вибраних документів, докладніше про групові дії див. у відповідних 

розділах Керівництва користувача). 

 Щоб застосувати одну дію до кількох документів, виберіть необхідні документи у відповідному розділі 

системи та натисніть кнопку «ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ» праворуч нижче списку документів (зобр. 486). 

 
Зобр. 486  

25.2.3. Заповнення документів. 

Під час заповнення форм створення документів, окрім номера та назви рахунків, звертайте увагу на назви 

компаній. 

 
Зобр. 487  

  



 

 

25.2.4. Експорт виписок та оборотів. 

У режимі роботи з кількома компаніями одночасно можна експортувати виписки та обороти як для всіх 

компаній в одному файлі, так і створити різні файли для кожної з вибраних компаній. Докладніше про експорт 

див. у розділі «24. Імпорт та експорт документів» цього Керівництва користувача. 

 
Зобр. 488  



 

 

26. Архів. 

Переглянути документи*: зарплатні ві́домості, заявки на обмін валют або листи, створені для Вашої компанії в 

системі «Star Access» у період з 01.01.2018 р. по 01.03.2021 р., можна в розділі «АРХІВ» (зобр. 489, п. 1). Виберіть 

підрозділ «Зарплатні від́омості», «Обмін валют» або «Листи» залежно від типу потрібного документа 

(зобр. 489, п. 2). 

*Примітка. Платіжні інструкції в гривні та валюті за весь час можна знайти у відповідних розділах системи. 

 
Зобр. 489  

 Щоб швидше знайти потрібний документ, скористайтеся фільтрами, передбаченими в кожному з 

підрозділів (зобр. 490). 

 
Зобр. 490  

  



 

 

Додаток 1. Заява на реєстрацію та отримання посиленого сертифіката відкритого ключа. 

 

ЗАЯВА НА РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРТИФІКАТА ВІДКРИТОГО КЛЮЧА 

У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА (ЗАЯВНИК) 
Заява заповнюється, підписується у двох примірниках, та приймається до розгляду, якщо немає виправлень чи необумовлених зауважень, один 

примірник Заяви залишається у Заявника,а інший передається працівнику Банку. 

(Для резидентів Заява заповнюється виключно українською мовою, для не резидентів можливе заповнення Заяви англійською мовою) 

Ідентифікаційні дані 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  
РНОКПП 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків) або 
Паспортні дані 

(серія та номер паспорта/номер ID-картки) 
  

Додаю скан-копію документа, що підтверджує відмову від РНОКПП (засвідчену підписом власника) [   ] ТАК 

Контактні дані 
Країна  

Населений пункт  
Область 
(не заповнюється для м. Києва та 

м. Севастополя) 

 

Телефон  

E-mail  
Надаю згоду, на публікацію кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на web-сайті csk.ukrsibbank.com [   ] ТАК [   ] НІ 

Дані голосової ідентифікації 

для блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа 
(заповнювати українською, російською або англійською мовами) 

Питання, що допоможе згадати ключову фразу  
Ключова фраза голосової ідентифікації   

Приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг 
Заявник, відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання та подання цієї Заяви до Банку, приєднується до Договору 

про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Договір) та його умов. 

Підписавши дану Заяву, Заявник підтверджує: 

- ознайомлення з її змістом, Договором, Регламентом КНЕДП АЦСК АТ «УКРСИББАНК» та тарифами, які розміщенні на веб-сайті 

csk.ukrsibbank.com, цілком розуміє їх та надає згоду на збирання, обробку та поширення персональних даних, в обсязі, встановленому 

Договором; 

- достовірність та правильність зазначеної інформації в Заяві; 

- згоду на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа; 

- надання скан-копій паспорта та РНОКПП, засвідчених підписом власника (у разі, якщо Заявник через релігійні переконання відмовився від 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків, скан-копія картки платника податків не подається); 

- зобов'язання негайно повідомляти про зміну даних зазначених у цій Заяві. 

Дата Підпис ПІБ 

__  __  /  __  __  /  __  __  __  __  

 

 
 

 

 Для консультації щодо електронних довірчих послуг, наданих КНЕДП АЦСК АТ «УКРСИББАНК», а також негайного блокування відповідних 

сертифікатів, необхідно звертатися за телефонами: 

 729 — безкоштовно з мобільних в межах України; 

 0 800 505 800 — безкоштовно в межах України; 

 380 44 590 06 90, 380 44 590 06 75 — для міжнародних дзвінків. 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ БАНКУ 
Дата Підпис ПІБ 

__  __  /  __  __  /  2 0 ___  ___  р.  
 
 

 

Заява на реєстрацію Штрих-код  

Дата ___ /___ / 20___ № ___________ 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2. Заява на підключення фізичної особи до організації у СДО АТ «УКРСИББАНК». 

 

ЗАЯВА НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АТ «УКРСИББАНК» 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________________________________ 

Номер телефону _______________________, ІПН/Паспорт ______________________________________________________ 

 

 

 

      Особистий підпис  

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

 

1. Найменування організації ________________________________________________________________________________  

2. ЄДРПОУ/ІПН__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Достовiрнiсть приведених даних підтверджую 

 

 

Керівник організації 

 
 Уповноважений представник банку  

                            П.I.Б. 

 
                        П.I.Б. 

 
 

пiдпис 

 
  підпис 

 
  

"__"________20__ р. 

 
 "__"________20__ р.  

Відбиток 

печатки 

  

Відбиток 

печатки 

  

 

 

 

 

(відповідно до картки підписів у банку) Група підпису* 
* вказати один з варіантів: 0 – без права підпису, 1 – перший підпис, 2 – другий підпис, 3 – третій підпис, …, 8 – восьмий підпис.  



 

 

Додаток 3. Заява на змінення номера телефону. 

 

Заява на зміну номера телефону для авторизації 

 в Системі дистанційного обслуговування  

 

 

У відповідності до Правил обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних 
осіб, самозайнятих осіб, представництв – Клієнтів АТ «УКРСИББАНК»  та Інструкцій щодо роботи із Системою 
дистанційного обслуговування “UKRSIB business” (надалі – СДО), прошу встановити наступний телефон (логін) 
як такий,що використовується для входу (авторизації) в СДО уповноваженими особами Клієнта.  
 

 

ПІБ 

 

ІПН 

 

номер мобільного телефону1 

   

 Введення телефонного номеру має бути у форматі +380ххххххххх 

 

 

 

Поданням цієї Заяви, уповноважена особа Клієнта визнає зазначений мобільний номер телефону 

персональним та безпечним для отримання ОТР з метою входу та/або авторизації операцій через СДО. 

 

 

 

Банк 

 

АТ "УКРСИББАНК" 

Код за ЄДРПОУ 09807750 

 

___________________(_______________) 

            (підпис)  

М.П. 

 

Клієнт: 

 

_____________________________ 

Код за ЄДРПОУ _______________ 

 

____________________(____________________) 

            (підпис)  

М.П. 

 

  

                                                           

 

 



 

 

Додаток 4. Заява на доступ до СДО з використанням IP-фільтрації. 

 

Заява на встановлення (про налаштування) індивідуальних параметрів ІР-фільтрації для 

доступу до Системи дистанційного обслуговування AT «УКРСИББАНК» 

 

Просимо встановити наступні параметри доступу (IP-фільтрації) до Системи дистанційного обслуговування 

(СДО). 

 

1.  Без використання ІР-фільтрації. 

2.  Використовувати IP-адреси тільки українських провайдерів. 

3.  Використовувати вказані IP-адреси робочих станцій (комп’ютерів) клієнта, виключно з яких дозволено 

         здійснювати доступ до СДО. 

         

№ з/п IP-адреса комп’ютерів 

1  

2   

3  

4  

…  

 

Усі співробітники клієнта, що мають доступ до СДО, ознайомлені з указаними налаштуваннями. 

 

 

Узгоджено з боку Клієнта:  Прийнято Банком: 

 

Найменування : _____________________________ 

 

___________________________________________ 

                          

___________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ / ДРФО: 

  

АТ «УКРСИББАНК» 

Код за ЄДРПОУ 09807750 

 

 

 

/посада уповн_особи Клієнта/ 

 

 

/П.І.Б. уповн_особи Клієнта/ 

 

______________________________ 

                                 (підпис/М.П.) 

 
 

  

 

 

/посада уповн_особи Банку/ 

 

 

/П.І.Б. уповн_особи Банку/ 

 

____________________________ 
(підпис/М.П.) 

 



 

 

Додаток 5. Заява на обмеження/припинення повноважень. 

Заява про обмеження /припинення повноважень співробітника юридичної особи 

до рахунків та документів у системі дистанційного обслуговування UKRSIB business 

 

 Припинення повноважень * 

*Увага! Після припинення повноважень доступ до даної компанії буде скасовано 

 Обмеження повноважень     
   

  Найменування компанії:  _______________________________________________________________________ 

П.І.Б.                                                                                                                                                                      

Посада:                                                                                         

Група підпису:   

 

                                                                    1.Інформація про права співробітника на вказані рахунки. 
                Номер рахунку 

 
Валюта 

 
Право доступу 

Повний 
доступ 

Перегляд Ні 

     

     

     

                                                          2. Інформація про права співробітника на вказані типи документів 
                      Тип документа Право доступу 

Ні Перегляд Створ./зміна   Підпис Вилучення Імпорт 

                                                       Гривневі документи 

Платіжна інструкція       

                                                       Валютні документи 

Платіжна інструкція в іноземній валюті       

Заява на обмін валют       

Заява NDF2      н/д 

Заява на передачу документів       

                                                        Зарплатний проект  

Відомість нарахування коштів на карткові рахунки працівників 

Клієнта 
      

Заява про відкриття карткових рахунків       

Заява про відключення співробітників       

Перекази «За мить» (спискові виплати через систему грошових 

переказів 
      

                                                        Депозити 

Депозити      н/д 

                                                        Кредити 

Кредити      н/д 

                                                        Корпоративні картки 

Керування лімітами за карткою                                                                     |            |                 |                       |           |                    |       н/д 

                                                               Звіти 

Виписки по рахунку                                                                                         н/д 

Обороти по рахунку   н/д 

Звіт з еквайрингу   н/д 

                                                                              3. Інші параметри доступу 
                                                                                                       Так             Ні 

Право роботи тільки зі своїми документами   н/д 
Право на підтвердження документів одноразовим паролем   н/д 
Право на роботу з листами   н/д 

                                                     4. Інформація про права роботи з сервісом "Зарплатний проект" 
Номери ЗКП  
Види нарахувань  

 
Співробітник Клієнта, що має право на роботу в системі, з умовами доступу та роботи в системі ознайомлений. 

Прийнято до виконання:  Узгоджено з боку Клієнта: 

АТ "УКРСИББАНК" 

Код за ЄДРПОУ 09807750 
 Найменування  __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ / ДРФО: _________________________ 

                                                           

2 Функціональність доступна виключно корпоративним клієнтам Банку 



 

 

 

                           

/ПІБ уповн. особи Банку/ 
(підпис/М.П.) 

  

 

/Назва посади уповн.особи Клієнта/ 

 

/П.І.Б. уповн_особи Клієнта/ 
(підпис/М.П.) 

  



 

 

Додаток 6. Параметри файлів для імпорту до системи «UKRSIB business». 

1. Формат файлів для імпорту. 

Система «UKRSIB business» підтримує кілька форматів файлів залежно від типу документів, що імпортуються: 

Тип документа Формат 

Гривневі платіжні інструкції iBank, iBank_ISO, CSV, 
CSV_ISO, IBIS, IBIS_ISO, 
Profix, Profix_ISO 

Валютні платіжні інструкції iBank 

Заявки на обмін валют iBank, CSV 

Зарплатні відомості iBank, DBF, CSV 

Заявки на відкриття рахунків CSV 

Заявки на підключення рахунків CSV 

Заявки на відключення рахунків CSV 

Відомості переказів «За мить» iBank, CSV 

Опис формату iBank. 

Це має бути текстовий файл із розширенням .txt і довільною назвою, який має описану далі структуру. 

 Файл має починатися з визначення типу документів*, що імпортуються в цьому файлі, – поля 

Content-Type (значення поля див. у розділі, присвяченому потрібному типу документів). Після рядка 

визначення типу слід додати пустий рядок. 

*Файл імпорту може містити кілька документів, але всі вони мають бути одного типу. 

 Далі, для кожного документа у файлі заповнюється попередньо визначений набір полів, параметри, 

назви та порядок яких стандартизовано (див. таблицю у розділі, присвяченому потрібному типу 

документів), у форматі <назва поля>=<значення поля>. В якості роздільника між документами 

використовується пустий рядок. 

Опис формату DBF. 

Це має бути текстовий файл із розширенням .dbf (сумісний із dBaseIV) і довільною назвою. 

DBF-файл складається із заголовка, в якому міститься інформація про структуру бази й кількість записів, та 

області даних – структурованої таблиці з полів, параметри та назви яких стандартизовано (див. таблицю у 

розділі, присвяченому потрібному типу документів). 

Із DBF-файлами можна працювати в загальнодоступних програмах, зокрема у WinDBFview, а переглядати – у 

Microsoft Excel. 

Опис форматів CSV та XLS. 

Файл у форматі XLS – це електронна таблиця, створена у програмі Microsoft Excel, із розширенням .xls і 

довільною назвою. 

Файл у форматі CSV – це структурований текстовий файл із розширенням .csv та довільною назвою, в якому 

представлено табличні дані. Перший рядок – це рядок заголовків. Символ крапки із комою «;» використовується 

як роздільник полів. Рядок тексту відповідає рядку таблиці. 

Параметри та назви полів документів, що імпортуються, стандартизовано (див. таблицю в розділі, 

присвяченому потрібному типу документів). Поля, що містять коми, декілька рядків або лапки, обмежуються 

лапками з обох боків. 

Опис формату IBIS. 



 

 

Файл імпорту у форматі IBIS – текстовий файл, збережений у кодуванні MS DOS cp1125. 

Файл складається із сукупності полів, обмежених символом «∙» (ASCII-код – 250). 

Опис формату Profix. 

Файл імпорту у форматі Profix – текстовий файл із роздільником «|» і довільною назвою. 

  



 

 

2. Кодування файлів для імпорту. 

Система «UKRSIB business» підтримує імпорт файлів із такими стандартами кодування: 

 UTF-8, 

 CP1251 (Win1251), 

 CP855 (DOS), 

 CP866 (DOS). 

3. Структура файлів для імпорту окремих типів документів. 

3.1. Структура файлів для імпорту гривневих платіжних інструкцій. 

Гривневі платіжні інструкції імпортуються у форматі iBank, iBank_ISO, CSV, CSV_ISO, IBIS, IBIS_ISO, Profix або 

Profix_ISO. 

Імпорт у форматі iBank. 

Важливо! Значення поля типу документів для гривневих платіжних інструкцій – doc/ua_payment. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

DATE_DOC DATE Так Дата документа 

NUM_DOC STRING(10) Так Номер документа 

AMOUNT NUMBER(12.2) Так Сума платежу 

CLN_NAME STRING(40) Ні Назва платника 

CLN_OKPO STRING(10) Ні Код ЄДРПОУ платника 

CLN_ACCOUNT STRING(29) Так Рахунок платника 

CLN_BANK_NAME STRING(45) Ні Назва банку платника 

CLN_BANK_MFO STRING(6) Ні МФО банку платника 

CLN_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Код країни платника 

RCPT_NAME STRING(40) Так Назва отримувача 

RCPT_OKPO STRING(10) Так Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача (за відсутності 

ІПН заповнюється значенням «0000000000») 

RCPT_ACCOUNT STRING(29) Так Рахунок отримувача 

RCPT_BANK_NAME STRING(45) Ні Назва банку отримувача 

RCPT_BANK_MFO STRING(6) Ні МФО банку отримувача 

RCPT_COUNTRY_CODE STRING(3) Так – якщо в полі 

«RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«000000000» 

Код країни отримувача (не може містити 

значення «804» – код України – для 

отримувача-нерезидента) 

PAYMENT_DETAILS STRING(160) Так Призначення платежу 

VALUE_DATE DATE Ні Дата валютування 

RCPT_PASSP_SER STRING(2) Так – для 

паспортів старого 

зразка, якщо в полі 

«RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Серія паспорта отримувача, заповнюється для 

фізичних осіб із паспортом старого зразка, 

якщо в полі «RCPT_OKPO» вказано значення 

«0000000000» (в отримувача немає ІПН), не 

заповнюється для фізичних осіб із ID-карткою 

RCPT_PASSP_NUM STRING(9) Так, якщо в полі 

«RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Номер паспорта отримувача, заповнюється для 

фізичних осіб, якщо в полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення «0000000000», містить 

6 символів, якщо паспорт старого зразка, або 

9 символів для номера ID-картки 



 

 

Приклад. 

Content-Type=doc/ua_payment 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

NUM_DOC=4276 

AMOUNT=100.00 

CLN_NAME=Приватне підприємство 1 

CLN_OKPO=21673832 

CLN_ACCOUNT=UA333510050000026005325079000 

CLN_BANK_NAME=АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ 
CLN_BANK_MFO=351005 

RCPT_NAME=Приватне підприємство 2 

RCPT_OKPO=2899620243 

RCPT_ACCOUNT=UA253510050000026001878833559 

RCPT_BANK_NAME=АКЦ.-КОМ. ІННОВ.БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ 
RCPT_BANK_MFO=351005 

PAYMENT_DETAILS=Переказ коштів згідно з угодою НН1232123 

VALUE_DATE=15.07.2019 

  



 

 

Імпорт у форматі iBank_ISO. 

Важливо! Значення поля типу документів для гривневих платіжних інструкцій – doc/ua_payment. 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

DATE_DOC DATE Ні Ні Ні Дата документа 

NUM_DOC STRING(10) Ні Ні Ні Номер документа 

AMOUNT NUMBER(12.2) Так Так Контроль: 

AMOUNT= 

SPD.1.AMOUNT+SPD.2.AMOUNT

+SPD.3.AMOUNT 

Сума платежу 

CLN_NAME STRING(40) Ні Ні  Назва платника 

CLN_OKPO STRING(10) Ні Ні  Код ЄДРПОУ платника 

CLN_ACCOUNT STRING(29) Так Так  Рахунок платника 

CLN_BANK_NAME STRING(45) Ні Ні  Назва банку платника 

CLN_BANK_MFO STRING(6) Ні Ні  МФО банку платника 

CLN_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Ні  Код країни платника 

RCPT_NAME STRING(40) Так Так  Назва отримувача 

RCPT_OKPO STRING(10) Так Так  Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача (за 

відсутності ІПН заповнюється 

значенням «0000000000») 

RCPT_ACCOUNT STRING(29) Так Так  Рахунок отримувача 

RCPT_BANK_NAME STRING(45) Ні Ні  Назва банку отримувача 

RCPT_BANK_MFO STRING(6) Ні Ні  МФО банку отримувача 

RCPT_COUNTRY_CODE STRING(3) Так Так – за умови Умова: 

Якщо в полі «RCPT_OKPO» вказано 

значення «000000000» 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – 

код України – для отримувача-

нерезидента 

Код країни отримувача 

PAYMENT_DETAILS STRING(420) Так 

 

Ні – за умови Умова: 

Не може бути заповнене, якщо 

заповнене хоча б одне з полів SPD 

Призначення платежу 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

VALUE_DATE DATE Ні Ні  Дата валютування 

RCPT_PASSP_SER STRING(2) Ні Так – за умови Умова: 

Для паспортів старого зразка, якщо 

в полі «RCPT_OKPO» вказано 

значення «0000000000» 

Серія паспорта отримувача. 

Заповнюється для фізичних осіб із 

паспортом старого зразка, якщо в полі 

«RCPT_OKPO» вказано значення 

«0000000000» (в отримувача немає 

ІПН). Не заповнюється для фізичних 

осіб із ID-карткою 

RCPT_PASSP_NUM STRING(9) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо в полі «RCPT_OKPO» вказано 

значення «0000000000» 

Номер паспорта отримувача. 

Заповнюється для фізичних осіб, якщо 

в полі «RCPT_OKPO» вказано значення 

«0000000000». Містить 6 символів, 

якщо паспорт старого зразка, або 

9 символів – для номера ID-картки 

Структуроване призначення платежу. Дані першого блоку 

SPD.1.CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ 

включно зазначено значення 

"899998" 

2. Якщо заповнено хоча б одне з 

полів SPD.1.*** 

Код виду сплати (ISO - Certificate 

Identification) 

SPD.1.AMOUNT NUMBER(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ 

включно зазначено значення 

"899998" 

2. Якщо заповнено хоча б одне з 

полів SPD.1.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

SPD.1.ADD_INFO STRING(140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ 

включно зазначено значення 

"899998" 

2. Якщо заповнено хоча б одне з 

полів SPD.1.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - 

Additional Information) - інформація 

про податок, його період 

SPD.1.ACCOUNT STRING(29) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо додатково заповнено хоча б 

одне з полів SPD.2.*** або 

SPD.3.*** 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

SPD.1.TAX_DETAILS STRING(140) Ні Ні  Інформація про податкове 

повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 

SPD.1.TYPE STRING(8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Структуроване призначення платежу. Дані другого блоку 

SPD.2.CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Код виду сплати (ISO - Certificate 

Identification) 

SPD.2.AMOUNT NUMBER(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

SPD.2.ADD_INFO STRING(140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - 

Additional Information) - інформація 

про податок, його період 

SPD.2.ACCOUNT STRING(29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

SPD.2.TAX_DETAILS STRING(140) Ні   Інформація про податкове 

повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 

SPD.2.TYPE STRING(8) Ні   Тип (ISO - Type) 

Структуроване призначення платежу. Дані третього блоку 

SPD.3.CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** та SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Код виду сплати (ISO - Certificate 

Identification) 

SPD.3.AMOUNT NUMBER(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** та SPD.2.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

SPD.3.ADD_INFO STRING(140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** та SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - 

Additional Information) - інформація 

про податок, його період 

SPD.3.ACCOUNT STRING(29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 

SPD.1.*** та SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

SPD.3.TAX_DETAILS STRING(140) Ні Ні  Інформація про податкове 

повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 

SPD.3.TYPE STRING(8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Дані фактичного відправника (фізичної особи\ фізичної особи-підприємця) 

FS_PE_SURNAME STRING(45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 

FS_PE*** 

Прізвище фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE_NAME STRING(45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 

FS_PE*** 

Ім’я фактичного відправника ФО\ФОП 

FS_PE_PATRONYMIC STRING(45) Ні Ні  По батькові фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – 

код України – для фактичного 

відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.1.TIN STRING(10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.2. 

або FS_PE.3. 

ІПН фактичного відправника 

ФО\ФОП. 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

FS_PE.1.PASSP_NUM STRING(9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо FS_PE.1.TIN = 

0000000000 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.2. 

або FS_PE.3. 

Номер паспорта фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.1.PASSP_SER STRING(2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 

0000000000 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.2. 

або FS_PE.3. 

Серія паспорта (для документів 

старого зразка) фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.2.COUNTRY STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнені поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.3. 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля у блоці FS_PE.3. 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не може 

дорівнювати «804» 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE не 

встановлено значення, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY повинно  

дорівнювати «804» 

Країна фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE.2.AREA STRING(40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнені поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

Область фактичного відправника 

ФО\ФОП 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.3. 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля у блоці FS_PE.3. 

FS_PE.2.REGION STRING(40) Ні Ні  Район фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE.2.CITY STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнені поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.3. 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля у блоці FS_PE.3. 

Населений пункт фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.2.POST_CODE STRING(10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE.2.STREET STRING(40) Ні Ні  Вулиця фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE.2.BUILDING STRING(10) Ні Ні  Будинок фактичного відправника 

ФО\ФОП 

FS_PE.2.APARTMENT STRING(10) Ні Ні  Номер квартири фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.3.B_DATE DATE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля в блоці FS_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.2. 

Дата народження фактичного 

відправника ФО\ФОП 

FS_PE.3.B_COUNTRY STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля у блоці FS_PE.2. 

Країна народження фактичного 

відправника ФО\ФОП 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.2. 

FS_PE.3.B_PLACE STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнені всі необхідні 

поля у блоці FS_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_PE.1. 

або FS_PE.2. 

Місце народження  фактичного 

відправника ФО\ФОП. Необхідно 

зазначити район та область, якщо 

населений пункт НЕ місто 

Дані фактичного відправника (юридичної особи) 

FS_LE_NAME STRING(140) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнене хоча б одне з полів 

FS_LE*** 

Назва фактичного відправника ЮО 

FS_LE_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FS_LE.1.OKPO = 000000000 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – 

код України – для фактичного 

відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

відправника ЮО 

FS_LE.1.OKPO STRING(9) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці FS_LE.2. 

ЄДРПОУ фактичного відправника ЮО 

FS_LE.2.COUNTRY STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не може 

дорівнювати «804» 

Країна фактичного відправника ЮО 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE не 

встановлено значення, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY повинно  

дорівнювати 804 

FS_LE.2.AREA STRING(40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Область фактичного відправника ЮО 

FS_LE.2.REGION STRING(40) Ні Ні  Район фактичного відправника ЮО 

FS_LE.2.CITY STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Населений пункт фактичного 

відправника ЮО 

FS_LE.2.POST_CODE STRING(10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника ЮО 

FS_LE.2.STREET STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Вулиця фактичного відправника ЮО 

FS_LE.2.BUILDING STRING(10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Будинок фактичного відправника ЮО 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

FS_LE.2.APARTMENT STRING(10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного 

відправника ЮО 

Дані фактичного отримувача (фізичної особи\ фізичної особи-підприємця) 

FR_PE_SURNAME STRING(45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 

FR_PE*** 

Прізвище фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE_NAME STRING(45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 

FR_PE*** 

Ім’я фактичного отримувача ФО\ФОП 

FS_PE_PATRONYMIC STRING(45) Ні Ні  По батькові фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – 

код України – для фактичного 

отримувача-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.1.TIN STRING(10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.2. 

або FR_PE.3. 

ІПН фактичного отримувача ФО\ФОП. 

FR_PE.1.PASSP_NUM STRING(9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо FR_PE.1.TIN = 

0000000000 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.2. 

або FR_PE.3. 

Номер паспорта фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.1.PASSP_SER STRING(2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 

0000000000 

Серія паспорта (для документів 

старого зразка) фактичного 

отримувача ФО\ФОП 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.2. 

або FR_PE.3. 

FR_PE.2.COUNTRY STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля в блоці FR_PE.3. 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не може 

дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE не 

встановлено значення, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY повинно  

дорівнювати 804 

Країна фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE.2.AREA STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля у блоці FR_PE.3. 

Область фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE.2.REGION STRING(40) Ні Ні  Район фактичного отримувача 

ФО\ФОП 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

FR_PE.2.CITY STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля в блоці FR_PE.3. 

Населений пункт фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.2.POST_CODE STRING(10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE.2.STREET STRING(40) Ні Ні  Вулиця фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE.2.BUILDING STRING(10) Ні Ні  Будинок фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

FR_PE.2.APARTMENT STRING(10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.3.B_DATE DATE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля в блоці FR_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.2. 

Дата народження фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.3.B_COUNTRY STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля в блоці FR_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.2. 

Країна народження фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

FR_PE.3.B_PLACE STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

та не заповнено всі необхідні 

поля в блоці FR_PE.2. 

Місце народження  фактичного 

отримувача ФО\ФОП. Необхідно 

зазначити район та область, якщо 

населений пункт НЕ місто 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_PE.1. 

або FR_PE.2. 

Дані фактичного отримувача (юридичної особи) 

FR_LE_NAME STRING(140) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 

FR_LE*** 

Назва фактичного отримувача ЮО 

FR_LE_COUNTRY_CODE STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FR_LE.1.OKPO = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – 

код України – для фактичного 

відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

отримувача ЮО 

FR_LE.1.OKPO STRING(9) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці FR_LE.2. 

ЄДРПОУ фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.COUNTRY STRING(3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не може 

дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE не 

встановлено значення, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY повинно  

дорівнювати 804 

Країна фактичного отримувача ЮО 



 

 

Назва поля Тип даних 
Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

FR_LE.2.AREA STRING(40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Область фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.REGION STRING(40) Ні Ні  Район фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.CITY STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Населений пункт фактичного 

отримувача ЮО 

FR_LE.2.POST_CODE STRING(10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.STREET STRING(40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Вулиця фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.BUILDING STRING(10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Будинок фактичного отримувача ЮО 

FR_LE.2.APARTMENT STRING(10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного 

отримувача ЮО 



 

 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту гривневих платіжних інструкцій у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Файл складається з сукупності полів, обмежених символом «;». 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість Опис Приклад 

1 NUM_DOC Ні Номер документа 1 

2 DATE_DOC DATE Ні Дата документа у 

форматі «ДД.ММ.РРРР» 

01.10.2019 (якщо 

значення відсутнє, 

документ буде 

імпортовано поточною 

датою) 

3 VALUE_DATE Ні Дата валютування 01.10.2019 

4 CLN_NAME Ні Назва платника Приватне 

підприємство 1 

5 CLN_OKPO Так Код ЄДРПОУ платника 12345678 

6 RCPT_PASSP_SER / ID Так – для 

паспортів старого 

зразка, якщо в 

полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Серія паспорта 

отримувача. 

Заповнюється для 

фізичних осіб із 

паспортом старого 

зразка, якщо в полі 

«RCPT_OKPO» вказано 

значення «0000000000» 

(в отримувача немає 

ІПН).  

Не заповнюється для 

фізичних осіб із ID-

карткою 

СП 

7 RCPT_PASSP_NUM Так, якщо в полі 

«RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Номер паспорта 

отримувача, 

заповнюється для 

фізичних осіб, якщо в 

полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000», містить 

6 символів, якщо паспорт 

старого зразка, або 

9 символів – для номера 

ID-картки 

123456 

8 CLN_ACCOUNT Так Рахунок платника UA3335100500000260053

25079000 

9 RCPT_NAME Так Назва отримувача Приватне 

підприємство 2 

10 RCPT_OKPO Так Код ЄДРПОУ 

отримувача 

87654321 

11 RCPT_ACCOUNT Так Рахунок отримувача UA2535100500000260018

78833559 

12 AMOUNT Так Сума платежу 1000,15 

13 PAYMENT_DETAILS Так Призначення платежу За товар 

14 RCPT_COUNTRY_CODE Так Код країни отримувача 

(не може містити 

значення «804» – код 

України – для 

отримувача-нерезидента) 

300 

  



 

 

Імпорт у форматі CSV_ISO. 

Опис полів файлу імпорту гривневих платіжних інструкцій у форматі CSV_ISO наведено в таблиці нижче. 

Файл складається з сукупності полів, обмежених символом «;». 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), та не підлягають змінам. 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

1 NUM_DOC Так Ні Ні Номер документа 

2 DATE_DOC DATE Так Ні Ні Дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР» 

3 VALUE_DATE Так Ні  Дата валютування 

4 CLN_NAME Так Ні  Назва платника 

5 CLN_OKPO Так Ні  Код ЄДРПОУ платника 

6 RCPT_PASSP_SER / ID Так Так – за умови Умова: 

Для паспортів старого зразка, 

якщо в полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Серія паспорта отримувача. Заповнюється для 

фізичних осіб із паспортом старого зразка, якщо в 

полі «RCPT_OKPO» вказано значення «0000000000» 

(в отримувача немає ІПН). 

Не заповнюється для фізичних осіб із ID-карткою 
7 RCPT_PASSP_NUM Так Так – за умови Умова: 

Якщо в полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення 

«0000000000» 

Номер паспорта отримувача. Заповнюється для 

фізичних осіб, якщо в полі «RCPT_OKPO» вказано 

значення «0000000000». Поле містить 6 символів, 

якщо паспорт старого зразка, або 9 символів для 

номера ID-картки 
8 CLN_ACCOUNT Так Так  Рахунок платника 

9 RCPT_NAME Так Так  Назва отримувача 

10 RCPT_OKPO Так Так  Код ЄДРПОУ отримувача 

11 RCPT_ACCOUNT Так Так  Рахунок отримувача 

12 AMOUNT Так Так Контроль: 

AMOUNT= 

SPD.1.AMOUNT+SPD.2.AMOU

NT+SPD.3.AMOUNT 

Сума платежу 

13 PAYMENT_DETAILS Так Ні – за умови  Умова: 

Не може бути заповнено, якщо 

заповнено хоча б одне з полів 

SPD 

Призначення платежу 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

14 RCPT_COUNTRY_CODE Так Так – за умови Умова: 

Якщо в полі «RCPT_OKPO» 

вказано значення «000000000» 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

отримувача-нерезидента 

Код країни отримувача 

Структуроване призначення платежу. Дані першого блоку 
15 SPD.1.CODE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено 

значення "899998" 

2. Якщо заповнено хоча б 

одне з полів SPD.1.*** 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

16 SPD.1.AMOUNT Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено: 

«899998» 

2. Якщо заповнено хоча б 

одне з полів SPD.1.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

17 SPD.1.ADD_INFO Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено 

значення "899998" 

2. Якщо заповнено хоча б 

одне з полів SPD.1.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 

18 SPD.1.ACCOUNT Ні Так – за умови Умова: 

Якщо додатково заповнено хоча 

б одне з полів SPD.2.*** або 

SPD.3.*** 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

19 SPD.1.TAX_DETAILS Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
20 SPD.1.TYPE Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Структуроване призначення платежу. Дані другого блоку 
21 SPD.2.CODE Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.***  

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

22 SPD.2.AMOUNT Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

23 SPD.2.ADD_INFO Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 

24 SPD.2.ACCOUNT Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.2.*** 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

25 SPD.2.TAX_DETAILS Ні   Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
26 SPD.2.TYPE Ні   Тип (ISO - Type) 

Структуроване призначення платежу. Дані третього блоку 
27 SPD.3.CODE Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** та 

SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

28 SPD.3.AMOUNT Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** та 

SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

29 SPD.3.ADD_INFO Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** та 

SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 

30 SPD.3.ACCOUNT Ні Так – за умови Умова: Номер рахунку (ISO - Category Details) 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

1. Заповнено всі необхідні 

поля SPD.1.*** та 

SPD.2.*** 

2. Заповнено хоча б одне поле 

SPD.3.*** 
31 SPD.3.TAX_DETAILS Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
32 SPD.3.TYPE Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Дані фактичного відправника (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

33 FS_PE_SURNAME Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FS_PE*** 

Прізвище фактичного відправника ФО\ФОП 

34 FS_PE_NAME Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FS_PE*** 

Ім’я фактичного відправника ФО\ФОП  

35 FS_PE_PATRONYMIC Ні  Ні   По батькові фактичного відправника ФО\ФОП 

36 FS_PE_COUNTRY_CODE Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FS_PE.1.TIN = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного відправника 

ФО\ФОП 

37 FS_PE.1.TIN Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_PE.2. або FS_PE.3. 

 

ІПН фактичного відправника ФО\ФОП.  

38 FS_PE.1.PASSP_NUM Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого 

зразка 

2. Якщо FS_PE.1.TIN = 

0000000000 

Номер паспорта фактичного відправника ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_PE.2. або FS_PE.3. 

39 FS_PE.1.PASSP_SER Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 

0000000000 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_PE.2. або FS_PE.3. 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного відправника ФО\ФОП 

40 FS_PE.2.COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.3. 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FS_PE.3. 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не 

може дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

не встановлено значення, то 

поле FS_PE.2.COUNTRY 

повинно  дорівнювати 804 

Країна фактичного відправника ФО\ФОП 

41 FS_PE.2.AREA Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.3. 

Область фактичного відправника ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля у блоці 

FS_PE.3. 

42 FS_PE.2.REGION Ні Ні   Район фактичного відправника ФО\ФОП 

43 FS_PE.2.CITY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FS_PE_SURNAME, 

FS_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.3. 

3. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FS_PE.3. 

Населений пункт фактичного відправника ФО\ФОП 

44 FS_PE.2.POST_CODE Ні Ні  Індекс фактичного відправника ФО\ФОП 

45 FS_PE.2.STREET Ні Ні  Вулиця фактичного відправника ФО\ФОП 

46 FS_PE.2.BUILDING Ні Ні  Будинок фактичного відправника ФО\ФОП 

47 FS_PE.2.APARTMENT Ні Ні  Номер квартири фактичного відправника ФО\ФОП 

48 FS_PE.3.B_DATE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FS_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.2. 

Дата народження фактичного відправника ФО\ФОП 

49 FS_PE.3.B_COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FS_PE.2. 

Країна народження фактичного відправника 

ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.2. 

50 FS_PE.3.B_PLACE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FS_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FS_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FS_PE.1. або FS_PE.2. 

Місце народження  фактичного відправника 

ФО\ФОП. Необхідно зазначити район та область, 

якщо населений пункт НЕ місто 

Дані фактичного відправника (юридичної особи) 

51 FS_LE_NAME Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FS_LE*** 

Назва фактичного відправника ЮО  

52 FS_LE_COUNTRY_CODE Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FS_LE.1.OKPO = 

000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного відправника 

ЮО 

53 FS_LE.1.OKPO Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнене поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FS_LE.2.  

ЄДРПОУ фактичного відправника ЮО  

54 FS_LE.2.COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000  

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Країна фактичного відправника ЮО 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не 

може дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

не встановлено значення, то 

поле FS_PE.2.COUNTRY 

повинно  дорівнювати 804 

55 FS_LE.2.AREA Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Область фактичного відправника ЮО 

56 FS_LE.2.REGION Ні Ні   Район фактичного відправника ЮО 

57 FS_LE.2.CITY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Населений пункт фактичного відправника ЮО 

58 FS_LE.2.POST_CODE Ні Ні  Індекс фактичного відправника ЮО 

59 FS_LE.2.STREET Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповненo поле 

FS_LE_NAME 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Вулиця фактичного відправника ЮО 

60 FS_LE.2.BUILDING Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FS_LE_NAME 

Будинок фактичного відправника ЮО 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Якщо FS_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FS_LE.1.OKPO не 

заповнено 

61 FS_LE.2.APARTMENT Ні Ні  Номер приміщення фактичного відправника ЮО 

Дані фактичного отримувача (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

62 FR_PE_SURNAME Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FR_PE*** 

Прізвище фактичного отримувача ФО\ФОП 

63 FR_PE_NAME Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FR_PE*** 

Ім’я фактичного отримувача ФО\ФОП  

64 FS_PE_PATRONYMIC Ні  Ні   По батькові фактичного отримувача ФО\ФОП 

65 FR_PE_COUNTRY_CODE Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FR_PE.1.TIN = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного отримувача-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

66 FR_PE.1.TIN Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.2. або FR_PE.3. 

ІПН фактичного отримувача ФО\ФОП.  

67 FR_PE.1.PASSP_NUM Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого 

зразка 

2. Якщо FR_PE.1.TIN = 

0000000000 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.2. або FR_PE.3. 

Номер паспорта фактичного отримувача ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

68 FR_PE.1.PASSP_SER Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 

0000000000 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FR_PE.2. або FR_PE.3. 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного отримувача ФО\ФОП 

69 FR_PE.2.COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.3. 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не 

може дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

не встановлено значення, то 

поле FS_PE.2.COUNTRY 

повинно дорівнювати 804 

Країна фактичного отримувача ФО\ФОП 

70 FR_PE.2.AREA Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнені 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.3. 

Область фактичного отримувача ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

71 FR_PE.2.REGION Ні Ні   Район фактичного отримувача ФО\ФОП 

72 FR_PE.2.CITY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 

FR_PE_SURNAME, 

FR_PE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.3. 

3. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.3. 

Населений пункт фактичного отримувача ФО\ФОП 

73 FR_PE.2.POST_CODE Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ФО\ФОП 

74 FR_PE.2.STREET Ні Ні  Вулиця фактичного отримувача ФО\ФОП 

75 FR_PE.2.BUILDING Ні Ні  Будинок фактичного отримувача ФО\ФОП 

76 FR_PE.2.APARTMENT Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача 

ФО\ФОП 
77 FR_PE.3.B_DATE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.2. 

Дата народження фактичного отримувача ФО\ФОП 

78 FR_PE.3.B_COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.2. 

Країна народження фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

79 FR_PE.3.B_PLACE Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо FR_PE.1.TIN = 

000000000 та не заповнено 

Місце народження  фактичного отримувача 

ФО\ФОП. Необхідно зазначити район та область, 

якщо населений пункт НЕ місто 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

всі необхідні поля в блоці 

FR_PE.2. 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_PE.1. або FR_PE.2. 

Дані фактичного отримувача (юридичної особи) 

80 FR_LE_NAME Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів FR_LE*** 

Назва фактичного отримувача ЮО  

81 FR_LE_COUNTRY_CODE Ні Так – за умови Умова: 

Якщо FR_LE.1.OKPO = 

000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного отримувача 

ЮО 

82 FR_LE.1.OKPO Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 

FR_LE.2.  

ЄДРПОУ фактичного отримувача ЮО  

83 FR_LE.2.COUNTRY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000  

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

4. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

встановлено значення, яке 

відповідає вимогам, то поле 

FS_PE.2.COUNTRY не 

може дорівнювати 804 

5. Якщо в полі 

FS_PE_COUNTRY_CODE 

Країна фактичного отримувача ЮО 



 

 

№ 

поля 

Назва поля Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

не встановлено значення, то 

поле FS_PE.2.COUNTRY 

повинно  дорівнювати 804 
84 FR_LE.2.AREA Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Область фактичного отримувача ЮО 

85 FR_LE.2.REGION Ні Ні   Район фактичного отримувача ЮО 

86 FR_LE.2.CITY Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Населений пункт фактичного отримувача ЮО 

87 FR_LE.2.POST_CODE Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ЮО 

88 FR_LE.2.STREET Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Вулиця фактичного отримувача ЮО 

89 FR_LE.2.BUILDING Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 

FR_LE_NAME 

2. Якщо FR_LE.1.OKPO= 

000000000 

3. Якщо FR_LE.1.OKPO не 

заповнено 

Будинок фактичного отримувача ЮО 

90 FR_LE.2.APARTMENT Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача ЮО 

  



 

 

Імпорт у форматі IBIS. 

Файл імпорту у форматі IBIS – це текстовий файл, збережений у кодуванні MS DOS cp1125. 

Файл складається з сукупності полів, обмежених символом «∙» (ASCII-код – 250). Список полів файлу імпорту 
гривневих платіжних інструкцій у форматі IBIS наведено в таблиці нижче. 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість Опис 

0 Integer (1) Так Службове поле (значення завжди «0») 
1 Integer (2) Так Тип платіжного документа (значення завжди «1») 
2 Integer (10) Так Номер платіжного документа 
3 Integer (8) Так Дата платіжного документа у форматі «РРРРММДД» 
4 Integer (6) Ні МФО банку платника 
5 Integer (6) Ні МФО банку отримувача 
6 String (29) Так Номер поточного рахунку платника 
7 String (29) Так Номер поточного рахунку отримувача 
8 Integer (12) Так Сума платежу в копійках 
9 Integer (1) Так Символ касової операції (значення завжди «0») 
10 String (40) Так Назва отримувача 
11 String (160) Так Призначення платежу 
12 Integer (8) Так Дата валютування у форматі «РРРРММДД», або пусте поле 
13 Integer (8) Так Пусте поле 
14 Integer (1) Так Пусте поле 
15 

Integer (3) 

Так, якщо в полі № 16 

указано значення 

«000000000» 

Код країни отримувача-нерезидента (не може містити значення 

«804» – код України) 

16 Integer (14) Так Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача коштів 
17 Integer (3) Так Код валюти (значення завжди «980») 

 

Приклади файлів імпорту гривневої платіжної інструкції. 
 

1. З IBAN та МФО банку 
0·1··20191223·351005·351005·UA333510050000026005325079000·UA253510050000026001878833559·194443·0

·ТОВ "Фирма"·Оплата за поставленный товар согл. СФ 2672 от 17.01.15р. Без НДС·····2899620243·980· 
 

2. З IBAN та без МФО 
0·1··20191223···UA333510050000026005325079000·UA253510050000026001878833559·194444·0·ТОВ"Фирма"·

Оплата за поставленный товар согл. СФ 2672 от 17.01.15р. Без НДС·····2899620243·980· 

  



 

 

Імпорт у форматі IBIS_ISO. 

Файл імпорту у форматі IBIS_ISO – це текстовий файл, збережений у кодуванні MS DOS cp1125. 

Файл складається з сукупності полів, обмежених символом «∙» (ASCII-код – 250). Список полів файлу імпорту гривневих платіжних інструкцій у форматі IBIS_ISO 
наведено в таблиці нижче. 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

0 Integer (1) Так   Службове поле (значення завжди «0») 
1 

Integer (2) Так 

  Тип платіжного документа (значення завжди 

«1») 
2 Integer (10) Так   Номер платіжного документа 
3 

Integer (8) Так 

  Дата платіжного документа у форматі 

«РРРРММДД» 
4 Integer (6) Ні   МФО банку платника 
5 Integer (6) Ні   МФО банку отримувача 
6 String (29) Так   Номер поточного рахунку платника 
7 String (29) Так   Номер поточного рахунку отримувача 
8 

Integer (12) 

Так  Контроль: 

8 = 19+25+31 

Сума платежу в копійках 

9 Integer (1) Так   Символ касової операції (значення завжди «0») 
10 String (40) Так   Назва отримувача 
11 

String (420) 

Так Ні – за умови  Умова: 

Не може бути заповнено, якщо заповнено хоча б 

одне з полів 18-35 

Призначення платежу 

12 

Integer (8) 

Так   Дата валютування у форматі «РРРРММДД», або 

пусте поле 
13 Integer (8) Так   Пусте поле 
14 Integer (1) Так   Пусте поле 
15 

Integer (3) 

Так, якщо в полі 

№ 16 указано 

значення 

«000000000» 

  Код країни отримувача-нерезидента (не може 

містити значення «804» – код України) 

16 Integer (14) Так   Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача коштів 
17 Integer (3) Так   Код валюти (значення завжди «980») 
18 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ включно 

зазначено: «899998» 

2. Якщо заповнене хоча б одне з полів 18-23 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

19 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: Сума податку (ISO - Total Amount) 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ включно 

зазначено: «899998» 

2. Якщо заповнено хоча б одне з полів 18-23 
20 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 символ включно 

зазначено: «899998» 

2. Якщо заповнено хоча б одне з полів 18-23 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його 

період 

21 Intager(29) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо додатково заповнено хоча б одне з полів 

24-29 або 30-35 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

22 String (140) Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
23 Intager (8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

24 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 

2. Заповнено хоча б одне поле 24-29 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

25 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 

2. Заповнено хоча б одне з полів 24-29 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

26 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 

2. Заповнено хоча б одне з полів 24-29 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його 

період 
27 Intager(29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 

2. Заповнено хоча б одне з полів 24-29 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

28 String (140) Ні   Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
29 Intager (8) Ні   Тип (ISO - Type) 

30 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 та 24-29 

2. Заповнено хоча б одне з полів 30-35 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

31 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 та 24-29 

2. Заповнено хоча б одне з полів 30-35 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

32 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 та 24-29 

2. Заповнено хоча б одне з полів 30-35 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його 

період 
33 Intager (29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні поля 18-23 та 24-29 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Заповнено хоча б одне з полів 30-35 
34 String (140) Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення 

(рішення) (ISO - Category) 
35 Intager (8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Дані фактичного відправника (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

36 String (45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 36-53 

Прізвище фактичного відправника ФО\ФОП 

37 String (45) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 36-53 

Ім’я фактичного відправника ФО\ФОП  

38 String (45) Ні  Ні   По батькові фактичного відправника ФО\ФОП 
39 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 40 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – код України – 

для фактичного відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

відправника ФО\ФОП 

40 Intager (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 43-50 або 51-53 

ІПН фактичного відправника ФО\ФОП.  

41 Intager (9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо поле 40 = 0000000000 

3. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 43-50 або 51-53 

Номер паспорта фактичного відправника 

ФО\ФОП 

42 String (2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 40 = 0000000000 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 43-50 або 51-53 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного відправника ФО\ФОП 

43 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 51-53 

3. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнені 

всі необхідні поля в блоці 51-53 

Країна фактичного відправника ФО\ФОП 

44 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 51-53 

Область фактичного відправника ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 51-53 
45 String (40) Ні Ні   Район фактичного відправника ФО\ФОП 
46 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 51-53 

3. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 51-53 

Населений пункт фактичного відправника 

ФО\ФОП 

47 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника ФО\ФОП 
48 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 51-53 

3. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 51-53 

Вулиця фактичного відправника ФО\ФОП 

49 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 36, 37 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 51-53 

3. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 51-53 

Будинок фактичного відправника ФО\ФОП 

50 String (10) Ні Ні  Номер квартири фактичного відправника 

ФО\ФОП 
51 Intager (8) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 43-50 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 43-50 

Дата народження фактичного відправника 

ФО\ФОП 

52 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 43-50 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 43-50 

Країна народження фактичного відправника 

ФО\ФОП 

53 String (100) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 40 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 43-50 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 40-42 або 43-50 

Місце народження  фактичного відправника 

ФО\ФОП. Необхідно зазначити район та 

область, якщо населений пункт НЕ місто 

Дані фактичного відправника (юридичної особи) 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

54 String (140) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 54 -64 

Назва фактичного відправника ЮО  

55 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 56 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – код України – 

для фактичного відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

відправника ЮО 

56 Intager (9) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 57-64  

ЄДРПОУ фактичного відправника ЮО  

57 String (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо поле 56 = 000000000  

3. Якщо поле 56 не заповнене 

Країна фактичного відправника ЮО 

58 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо поле 56 = 000000000 

3. Якщо поле 56 не заповнено 

Область фактичного відправника ЮО 

59 String (40) Ні Ні   Район фактичного відправника ЮО 
60 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо поле 56 = 000000000 

3. Якщо поле 56 не заповнено 

Населений пункт фактичного відправника ЮО 

61 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника ЮО 
62 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо поле 56 = 000000000 

3. Якщо поле 56 не заповнено 

Вулиця фактичного відправника ЮО 

63 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 54 

2. Якщо поле 56 = 000000000 

3. Якщо поле 56 не заповнено 

Будинок фактичного відправника ЮО 

64 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного відправника 

ЮО 

Дані фактичного отримувача (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

65 String (45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 65-82 

Прізвище фактичного отримувача ФО\ФОП 

66 String (45) Ні  Так – за умови Умова: Ім’я фактичного отримувача ФО\ФОП  



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 65-82 
67 String (45) Ні  Ні   По батькові фактичного отримувача ФО\ФОП 
68 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 69 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – код України – 

для фактичного отримувача-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

отримувача ФО\ФОП 

69 Intager (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля у 

блоці 72-79 або 80-82 

ІПН фактичного отримувача ФО\ФОП.  

70 Intager (9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо поле 69 = 0000000000 

3. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 72-79 або 80-82 

Номер паспорта фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

71 String (2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 69 = 0000000000 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 72-79 або 80-82 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного отримувача ФО\ФОП 

72 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 80-82 

3. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 80-82 

Країна фактичного отримувача ФО\ФОП 

73 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 80-82 

3. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 80-82 

Область фактичного отримувача ФО\ФОП 

74 String (40) Ні Ні   Район фактичного отримувача ФО\ФОП 
75 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 80-82 

3. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 80-82 

Населений пункт фактичного отримувача 

ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

76 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ФО\ФОП 
77 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 80-82 

3. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 80-82 

Вулиця фактичного отримувача ФО\ФОП 

78 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 65, 66 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 80-82 

3. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 80-82 

Будинок фактичного отримувача ФО\ФОП 

79 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача 

ФО\ФОП 
80 Intager (8) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 72-79 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 72-79 

Дата народження фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

81 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнено 

всі необхідні поля в блоці 72-79 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля у 

блоці 69-71 або 72-79 

Країна народження фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

82 String (100) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 69 = 000000000 та не заповнені 

всі необхідні поля в блоці 72-79 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 69-71 або 72-79 

Місце народження фактичного отримувача 

ФО\ФОП. Необхідно зазначити район та 

область, якщо населений пункт НЕ місто 

Дані фактичного отримувача (юридичної особи) 

83 String (140) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з полів 83-93 

Назва фактичного отримувача ЮО  

84 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 85 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення «804» – код України – 

для фактичного відправника-нерезидента 

Код країни резидентності фактичного 

отримувача ЮО 

85 Intager (9) Ні Так – за умови Умова: ЄДРПОУ фактичного отримувача ЮО 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо не заповнено всі необхідні поля в 

блоці 86-93.  
86 String (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо поле 85 = 000000000  

3. Якщо поле 85 не заповнено 

Країна фактичного отримувача ЮО 

87 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо поле 85 = 000000000 

3. Якщо поле 85 не заповнено 

Область фактичного отримувача ЮО 

88 String (40) Ні Ні   Район фактичного отримувача ЮО 
89 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо поле 85 = 000000000 

3. Якщо поле 85 не заповнено 

Населений пункт фактичного отримувача ЮО 

90 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ЮО 
91 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо поле 85 = 000000000 

3. Якщо поле 85 не заповнено 

Вулиця фактичного отримувача ЮО 

92 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 83 

2. Якщо поле 85 = 000000000 

3. Якщо поле 85 не заповнено 

Будинок фактичного отримувача ЮО 

93 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача 

ЮО 



 

 

Імпорт у форматі Profix. 

Файл імпорту у форматі Profix – це текстовий файл із роздільником «|». 

Не обов’язкові для заповнення поля можуть бути пустими, але повинні бути присутні у файлі імпорту. 

В одному файлі імпорту можна імпортувати один або кілька документів. Кожен рядок містить інформацію про 

один окремий документ. 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість Опис Приклад 

1 Integer (1) Ні Службове поле (значення за 

замовчуванням – «1») 

1 

2 Integer (1) Ні Службове поле (значення за 

замовчуванням – «0») 

0 

3 Integer (6) Ні МФО платника 351005 

4 String (29) Так Поточний рахунок платника UA3335100500000260012

34079000 

5 Integer (10) Ні ЄДРПОУ платника 12345678 

6 Integer (6) Ні МФО отримувача 351005 

7 String (29) Так Поточний рахунок отримувача UA3335100500000260012

34567890 

8 Integer (10) Так ЄДРПОУ отримувача 1234567890 

9 Integer (8) Ні Дата документа у форматі 

«ДД.ММ.РРРР» (якщо не вказати це 

значення, автоматично буде 

призначено поточну дату)  

08.09.2020  

10 Integer (10) Ні Номер документа (якщо не вказати це 

значення, номер буде призначено 

автоматично) 

1 

11 String (40) Ні Назва платника Компанія 1 

12 String (40) Так Назва отримувача Компанія 2 

13 Number (12.2) Так Сума платежу 100.25 

14 Integer (8) Ні Дата валютування (це поле може бути 

пустим) 

08.09.2020 

15 Integer (1) Ні Службове поле (значення за 

замовчуванням – «0») 

0 

16 String (160) Так Призначення платежу (не менше 

3 символів) 

Оплата послуг 

17 Integer (3) Ні Код валюти (завжди «980» –код 

валюти «гривня») 

980 

18 String (1) Ні Службове поле (значення за 

замовчуванням – «F») 

F 

19 Integer (1) Ні Службове поле (значення за 

замовчуванням – «0») 

0 

20 Integer (3) Так – якщо в полі №8 

указано значення 

«000000000»; 

Код країни отримувач (не може 

містити значення «804» – код 

України – для отримувача-

нерезидента) 

 

 

Приклад. 

1|0|351005|UA303510050000026008040295100|30759962|380805|UA123510050000026000057167100|

32589471|21.09.2020|4517|ТОВ "ХХХ"|ТОВ "ХХХ 1"|479.09||0|Оплата послуг|980|F|0| 

  



 

 

Імпорт у форматі Profix_ISO. 

Файл імпорту у форматі Profix_ISO – це текстовий файл із роздільником «|». 

Не обов’язкові для заповнення поля можуть бути пустими, але повинні бути присутні у файлі імпорту. 

В одному файлі імпорту можна імпортувати один або кілька документів. Кожен рядок містить інформацію про один окремий документ. 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

1 Integer (1) Ні   Службове поле (значення за замовчуванням – «1») 

2 Integer (1) Ні   Службове поле (значення за замовчуванням – «0») 

3 Integer (6) Ні   МФО платника 

4 String (29) Так   Поточний рахунок платника 

5 Integer (10) Ні   ЄДРПОУ платника 

6 Integer (6) Ні   МФО отримувача 

7 String (29) Так   Поточний рахунок отримувача 

8 Integer (10) Так   ЄДРПОУ отримувача 

9 Integer (8) Ні   Дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР» (якщо не 

вказати це значення, автоматично буде призначено 

поточну дату)  

10 Integer (10) Ні   Номер документа (якщо не вказати це значення, номер 

буде призначено автоматично) 

11 String (40) Ні   Назва платника 

12 String (40) Так   Назва отримувача 

13 Number (12.2) Так  Контроль: 

13= 22+28+34 

Сума платежу 

14 Integer (8) Ні   Дата валютування (це поле може бути пустим) 

15 Integer (1) Ні   Службове поле (значення за замовчуванням – «0») 

16 String (420) Так Ні – за умови  Умова: 

Не може бути заповнене, якщо 

заповнене хоча б одне з полів 

21-38 

Призначення платежу (не менше 3 символів) 

17 Integer (3) Ні   Код валюти (завжди «980» –код валюти «гривня») 

18 String (1) Ні   Службове поле (значення за замовчуванням – «F») 

19 Integer (1) Ні   Службове поле (значення за замовчуванням – «0») 

20 Integer (3) Так – якщо в полі 

№8 указано 

  Код країни отримувача (не може містити значення 

«804» – код України – для отримувача-нерезидента) 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

значення 

«000000000»; 
21 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено: 

«899998» 

2. Якщо заповнено хоча б 

одне з полів 21-26 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

22 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено: 

«899998» 

2. Якщо заповнено хоча б 

одне з полів 21-26 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

23 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо в IBAN з 5 по 10 

символ включно зазначено: 

«899998» 

2. Якщо заповнено хоча б одне 

з полів 21-26 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 

24 Intager(29) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо додатково заповнене хоча 

б одне з полів 27-32 або 33-38 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

25 String (140) Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 
26 Intager (8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

27 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоці 21-26 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 27-32 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

28 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоці 21-26 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 27-32 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

29 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоці 21-26 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 27-32 
30 Intager(29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоці 21-26 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 27-32 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

31 String (140) Ні   Інформація про податкове повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 
32 Intager (8) Ні   Тип (ISO - Type) 

33 Integer (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоках 21-26 та 27-32 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 33-38 

Код виду сплати (ISO - Certificate Identification) 

34 Integer(12.2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоках 21-26 та 27-32 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 33-38 

Сума податку (ISO - Total Amount) 

35 String (140) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоках 21-26 та 27-32 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 33-38 

Додаткова інформація запису (ISO - Additional 

Information) - інформація про податок, його період 

36 Intager (29) Ні Так – за умови Умова: 

1. Заповнено всі необхідні 

поля в блоках 21-26 та 27-32 

2. Заповнено хоча б одне з 

полів 33-38 

Номер рахунку (ISO - Category Details) 

37 String (140) Ні Ні  Інформація про податкове повідомлення (рішення) (ISO - 

Category) 
38 Intager (8) Ні Ні  Тип (ISO - Type) 

Дані фактичного відправника (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

39 String (45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 39-56 

Прізвище фактичного відправника ФО\ФОП 

40 String (45) Ні  Так – за умови Умова: Ім’я фактичного відправника ФО\ФОП  



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 39-56 
41 String (45) Ні  Ні   По батькові фактичного відправника ФО\ФОП 
42 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 43 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного відправника 

ФО\ФОП 

43 Intager (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-53 

або 54-56 

ІПН фактичного відправника ФО\ФОП.  

44 Intager (9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо поле 43 = 0000000000 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-53 

або 54-56 

Номер паспорта фактичного відправника ФО\ФОП 

45 String (2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 43 = 0000000000 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-53 

або 54-56 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного відправника ФО\ФОП 

46 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 54-56 

3. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 54-56 

Країна фактичного відправника ФО\ФОП 

47 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 54-56 

Область фактичного відправника ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 54-

56 
48 String (40) Ні Ні   Район фактичного відправника ФО\ФОП 
49 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 

40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 54-56 

3. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнеоі всі 

необхідні поля в блоці 54-56 

Населений пункт фактичного відправника ФО\ФОП 

50 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника ФО\ФОП 
51 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 54-56 

3. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 54-56 

Вулиця фактичного відправника ФО\ФОП 

52 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 39, 40 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 54-56 

3. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 54-56 

Будинок фактичного відправника ФО\ФОП 

53 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного відправника ФО\ФОП 
54 Intager (8) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-

53  

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-

45 або 46-53   

Дата народження фактичного відправника ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

55 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-

53 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 46-53   

Країна народження фактичного відправника ФО\ФОП 

56 String (100) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 43 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 46-

53 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 43-45 

або 46-53   

Місце народження фактичного відправника ФО\ФОП. 

Необхідно зазначити район та область, якщо населений 

пункт НЕ місто 

Дані фактичного відправника (юридичної особи) 

57 String (140) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 57 -67 

Назва фактичного відправника ЮО  

58 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 59 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного відправника ЮО 

59 Intager (9) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 57 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 60-67  

ЄДРПОУ фактичного відправника ЮО  

60 String (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнене поле 57 

2. Якщо поле 59 = 000000000  

3. Якщо поле 59 не заповнено 

Країна фактичного відправника ЮО 

61 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 57 

2. Якщо поле 59 = 000000000 

3. Якщо поле 59 не заповнено 

Область фактичного відправника ЮО 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

62 String (40) Ні Ні   Район фактичного відправника ЮО 
63 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 57 

2. Якщо поле 59 = 000000000 

3. Якщо поле 59 не заповнено 

Населений пункт фактичного відправника ЮО 

64 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного відправника ЮО 
65 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 57 

2. Якщо поле 59 = 000000000 

3. Якщо поле 59 не заповнено 

Вулиця фактичного відправника ЮО 

66 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 57 

2. Якщо поле 59 = 000000000 

3. Якщо поле 59 не заповнено 

Будинок фактичного відправника ЮО 

67 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного відправника ЮО 

Дані фактичного отримувача (фізичної особи\фізичної особи-підприємця) 

68 String (45) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 68-85 

Прізвище фактичного отримувача ФО\ФОП 

69 String (45) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 68-85 

Ім’я фактичного отримувача ФО\ФОП  

70 String (45) Ні  Ні   По батькові фактичного отримувача ФО\ФОП 
71 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 72 = 000000000 

 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного отримувача-

нерезидента 

Код країни резидентності фактичного отримувача 

ФО\ФОП 

72 Intager (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 75-82 

або 83-85 

ІПН фактичного отримувача ФО\ФОП.  

73 Intager (9) Ні Так - за умови Умова: 

1. Для паспортів старого зразка 

2. Якщо поле 72 = 0000000000 

Номер паспорта фактичного отримувача ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 75-82 

або 83-85 
74 String (2) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 72 = 0000000000 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 75-

82 або 83-85 

Серія паспорта (для документів старого зразка) 

фактичного отримувача ФО\ФОП 

75 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 83-85 

3. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 83-85 

Країна фактичного отримувача ФО\ФОП 

76 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 83-85 

3. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 83-85 

Область фактичного отримувача ФО\ФОП 

77 String (40) Ні Ні   Район фактичного отримувача ФО\ФОП 
78 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 72-

74 або 83-85 

3. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 83-85 

Населений пункт фактичного отримувача ФО\ФОП 

79 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ФО\ФОП 
80 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 83-85 

Вулиця фактичного отримувача ФО\ФОП 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

3. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 83-85 
81 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поля: 68, 69 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 83-85 

3. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 83-85 

Будинок фактичного отримувача ФО\ФОП 

82 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача ФО\ФОП 
83 Intager (8) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 75-82 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля у блоці 72-

74 або 75-82 

Дата народження фактичного отримувача ФО\ФОП 

84 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 75-82 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 75-82 

Країна народження фактичного отримувача ФО\ФОП 

85 String (100) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо поле 72 = 000000000 

та не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 75-82 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 72-74 

або 75-82 

Місце народження  фактичного отримувача ФО\ФОП. 

Необхідно зазначити район та область, якщо населений 

пункт НЕ місто 

Дані фактичного отримувача (юридичної особи) 

86 String (140) Ні  Так – за умови Умова: 

Якщо заповнено хоча б одне з 

полів 86-96 

Назва фактичного отримувача ЮО  

87 Intager (3) Ні Так – за умови Умова: 

Якщо поле 88 = 000000000 

 

Код країни резидентності фактичного отримувача ЮО 



 

 

№ 

поля 

Тип даних Обов’язковість 

наявності 

Обов’язковість 

наявності та 

заповнення 

Умови та контролі Опис 

Контроль: 

Не може містити значення 

«804» – код України – для 

фактичного відправника-

нерезидента 
88 Intager (9) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо не заповнено всі 

необхідні поля в блоці 86-

96.  

ЄДРПОУ фактичного отримувача ЮО  

89 String (3) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо поле 88 = 000000000  

3. Якщо поле 88 не заповнено 

Країна фактичного отримувача ЮО 

90 String (40) Ні  

Так – за умови 

Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо поле 88 = 000000000 

3. Якщо поле 88 не заповнено 

Область фактичного отримувача ЮО 

91 String (40) Ні Ні   Район фактичного отримувача ЮО 
92 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо поле 88 = 000000000 

3. Якщо поле 88 не заповнено 

Населений пункт фактичного отримувача ЮО 

93 Intager (10) Ні Ні  Індекс фактичного отримувача ЮО 
94 String (40) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо поле 88 = 000000000 

3. Якщо поле 88 не заповнено 

Вулиця фактичного отримувача ЮО 

95 String (10) Ні Так – за умови Умова: 

1. Якщо заповнено поле 86 

2. Якщо поле 88 = 000000000 

3. Якщо поле 88 не заповнено 

Будинок фактичного отримувача ЮО 

96 String (10) Ні Ні  Номер приміщення фактичного отримувача ЮО 



 

 

3.2. Структура файлів для імпорту валютних платіжних інструкцій. 

Валютні платіжні інструкції імпортуються у форматі iBank. 

Важливо! Значення поля типу документів для валютних платіжних інструкцій – doc/ua_currency_payment. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

DATE_DOC Date Так Дата документа 

NUM_DOC String(10) Так Номер документа (якщо не вказати це 

значення, номер буде призначено 

автоматично) 

CLN_BNK_MFO String(6) Ні МФО банку платника 

CLN_ACCOUNT String(29) Так Валютний рахунок платника 

AMOUNT Decimal(14.4) Так Сума платежу 

AMOUNT_CURRENCY String(3) Так Буквений код (UAH, USD тощо) валюти 

платежу 

CURRENCY_DATE Date Ні Дата валютування 

RCPT_NAME  Так Назва бенефіціара 

String(66) Так – для платежів у 

будь-якій валюті, окрім 

EUR/RUB 

Якщо необхідно, дописати назву 

бенефіціара можна в полі 72 

String(66) Так – для платежів у 

валюті EUR 

Якщо необхідно, дописати назву 

бенефіціара можна в полі 70 

String(33) Так – для платежів у 

валюті RUB 

Якщо необхідно, дописати назву 

бенефіціара можна в полі 72 

RCPT_ACCOUNT String(29) Ні, якщо заповнено 

поле «RCPT_BNK_IBAN» 

Номер рахунку бенефіціара 

RCPT_BNK_IBAN String(34) Ні, якщо заповнено 

поле «RCPT_ACCOUNT» 

IBAN-код банку бенефіціара 

RCPT_COUNTRY String(70) Так Країна бенефіціара (великими літерами) 

RCPT_COUNTRY_CODE String(3) Так Код країни бенефіціара (цифровий) 

RCPT_CITY String(70) Так Місто бенефіціара 

RCPT_ADDR String(3-35) Так Адреса бенефіціара 

RCPT_OKPO String(10) Так для платежів до РФ ЄДРПОУ (ІПН) бенефіціара (для 

платежів до РФ) 

RCPT_KPP String(9) Ні Код причини постановки на облік (КПП) 

бенефіціара (для платежів до РФ) 

RCPT_RESIDENT String(1) Ні Ознака резидентності бенефіціара (для 

платежів у межах України) 

RCPT_BNK_NAME String(140) Ні, якщо заповнено 

поле «RCPT_BNK_BIC» 

Назва банку бенефіціара 

RCPT_BNK_COUNTRY String(70) Ні, якщо заповнено 

поле «RCPT_BNK_BIC» 

Країна банку бенефіціара (великими 

літерами) 

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE String(3) Ні, якщо заповнено 

поле «RCPT_BNK_BIC» 

Код країни банку бенефіціара 

(цифровий) 

RCPT_BNK_CITY 

 

String(70) Ні Місто банку бенефіціара 

RCPT_BNK_ADDR 

 

String(140) Ні Адреса банку бенефіціара 

RCPT_BNK_BIC String(15) Ні, якщо заповнено 

поле 

«RCPT_BNK_KLIR_KOD» 

SWIFT-код банку бенефіціара 

RCPT_BNK_ACCOUNT String(50) Ні Коррахунок банку бенефіціара 



 

 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE String(14) Так для валюти «RUB» Тип клірингового коду банку 

бенефіціара 

RCPT_BNK_KLIR_KOD String(14) Так для валюти «RUB», 

а також для інших 

валют, якщо не 

заповнено поле 

«RCPT_BNK_BIC» 

Кліринговий код банку бенефіціара 

INTERMED_BNK_NAME String(140) Ні Назва банку-посередника 

INTERMED_BNK_COUNTRY String(70) Ні Країна банку-посередника (великими 

літерами) 

INTERMED_BNK_COUNTRY_CO

DE 

String(3) Ні Код країни банку-посередника 

(цифровий) 

INTERMED_BNK_CITY String(70) Ні Місто банку-посередника 

INTERMED_BNK_ADDR String(140) Ні Адреса банку-посередника 

INTERMED_BNK_ACCOUNT_RK

C 

  Рахунок банку-посередника в 

Регіональному кліринговому центрі (для 

платежів до РФ) 

INTERMED_BNK_BIC String(15) Так SWIFT-код банку-посередника 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD_T

YPE 

  Тип клірингового коду банку-

посередника 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD   Кліринговий код банку-посередника 

INTERMED_BNK_ACCOUNT String(50) Ні Номер рахунку банку-посередника 

PAYMENT_DETAILS String(140) Так Призначення платежу 

EXPENSE_TYPE String(80) Так Тип витрат, можливі значення: «За 

рахунок платника (OUR)», «За рахунок 

бенефіціара (BEN) », «За рахунок і 

платника і бенефіціара (SHA)» 

PAYMENT_ADDED_INFO String(210) Ні Додаткові відомості 

SOURCE_OF_FUNDS String(250) Ні – в разі 

обов’язкового продажу 

валюти 

Джерело коштів, можливі значення: 

«Власні кошти», «Придбана 

валюта/банківський метал», «Кредитні 

кошти», «Конвертація» 

ORDER_NUM  Так, якщо джерелом 

коштів є придбана 

валюта 

Номер заявки, якщо джерелом коштів є 

придбана валюта 

PAYMENT_TYPE  Так Тип оплати, можливі значення: 

«Попередня», «По факту» 

MANDATORY_REPORTING  Так – для платежів до 

РФ 

Обов’язкова звітність (для платежів до 

РФ) – правила заповнення описано в 

інструкції з роботи з платіжними 

інструкціями в іноземній валюті 

  



 

 

Приклади. 

В іноземній валюті (окрім RUB) В RUB 

Content-Type=doc/ua_currency_payment 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

CURRENCY_DATE=06.07.2019 

NUM_DOC= 

CLN_BNK_MFO=351005 

CLN_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500 

AMOUNT=10.021 

AMOUNT_CURRENCY=USD 

RCPT_NAME=NanoZ 

RCPT_ACCOUNT=51382094125184114502 

RCPT_BNK_IBAN= RCPT_COUNTRY=AUSTRIA 

RCPT_COUNTRY_CODE=040 

RCPT_CITY=Vienna 

RCPT_ADDR=Vienna 122, str Frynze 

RCPT_RESIDENT=1 

RCPT_BNK_NAME=Austrian Bank Raifaizen 

RCPT_BNK_COUNTRY=AUSTRIA 

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=040 

RCPT_BNK_CITY=Vienna 

RCPT_BNK_ADDR=Vienna 144, str Frynze 

RCPT_BNK_BIC_TYPE= 

RCPT_BNK_BIC=AAALSARIRYD 

RCPT_BNK_ACCOUNT=51382094125184114501 

RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE= 

RCPT_BNK_KLIR_KOD= 

INTERMED_BNK_NAME= 

INTERMED_BNK_COUNTRY= 

INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE= 

INTERMED_BNK_CITY= 

INTERMED_BNK_ADDR= 

INTERMED_BNK_ACCOUNT_RKC= 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE= 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD= 

INTERMED_BNK_BIC_TYPE= 

INTERMED_BNK_BIC= 

INTERMED_BNK_ACCOUNT= 

PAYMENT_DETAILS=Призначення платежу 

EXPENSE_TYPE=За рахунок платника (OUR) 

PAYMENT_ADDED_INFO=/ACC/ 

SOURCE_OF_FUNDS=Власні кошти 

ORDER_NUM= 

PAYMENT_TYPE=По факту 

Content-Type=doc/ua_currency_payment 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

CURRENCY_DATE=06.07.2019 

NUM_DOC= 

CLN_BNK_MFO=351005 

CLN_ACCOUNT=UA953510050000026005461753600 

AMOUNT=15.00 

AMOUNT_CURRENCY=RUB 

RCPT_NAME=ОАО Инвест 

RCPT_ACCOUNT=5138209412518411450 

RCPT_BNK_IBAN= 

RCPT_COUNTRY=РОССИЯ 

RCPT_COUNTRY_CODE=643 

RCPT_CITY=Москва 

RCPT_ADDR=г. Москва, ул. Буденого 

RCPT_OKPO=123123123131 

RCPT_KPP= 

RCPT_BNK_NAME=Банк 

RCPT_BNK_COUNTRY=РОССИЯ 

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643 

RCPT_BNK_CITY=Москва 

RCPT_BNK_ADDR=107174 Московская 12 

RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=RU 

RCPT_BNK_KLIR_KOD=044525388 

RCPT_BNK_BIC= 

RCPT_BNK_ACCOUNT= 

INTERMED_BNK_NAME= 

INTERMED_BNK_COUNTRY= 

INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE= 

INTERMED_BNK_CITY= 

INTERMED_BNK_ADDR= 

INTERMED_BNK_ACCOUNT_RKC= 

INTERMED_BNK_BIC= 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE= 

INTERMED_BNK_KLIR_KOD= 

INTERMED_BNK_ACCOUNT= 

PAYMENT_DETAILS=(VO12332) 

EXPENSE_TYPE=За рахунок платника (OUR) 

PAYMENT_ADDED_INFO=/ACC/ 

SOURCE_OF_FUNDS=Власні кошти 

ORDER_NUM=123456 

PAYMENT_TYPE=По факту 

OPER_TYPE_CODE=S01 

MANDATORY_REPORTING=/N10/0/N4/12345678912345678912 

/N5/34567891234/N6/0/N7/0/N8/0/N9/0 

  



 

 

3.3. Структура файлів для імпорту внутрішньобанківських валютних 

платіжних інструкцій. 

Внутрішньобанківські валютні платіжні інструкції імпортуються у форматі iBank. 

Важливо! Значення поля типу документів для внутрішньобанківських валютних платіжних інструкцій – 

doc/ua_intrbank_currency_payment. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

DATE_DOC Date Так Дата документа 

CURRENCY_DATE Date Ні Дата валютування 

NUM_DOC String(10) Так Номер документа (якщо не вказати це значення, номер 

буде призначено автоматично) 

AMOUNT Decimal(14.4) Так Сума платежу 

AMOUNT_CURRENCY String(3) Так Буквений код (UAH, USD тощо) валюти платежу 

CLN_OKPO String(10) Так ЄДРПОУ (ІПН) платника 

CLN_ACCOUNT String(29) Так Рахунок платника 

CLN_BNK_MFO String(6) Так МФО банку платника 

RCPT_NAME String(40) Так Назва бенефіціара 

RCPT_OKPO String(10) Так ЄДРПОУ (ІПН) бенефіціара 

RCPT_ACCOUNT String(29) Так Номер рахунку бенефіціара 

RCPT_RESIDENT String(1) Так Ознака резидентності бенефіціара 

RCPT_BNK_MFO String(6) Так МФО банку бенефіціара 

PAYMENT_DETAILS String(160) Так Призначення платежу 

З IBAN може використовуватися без МФО. 

Приклад. 

Без МФО З МФО 

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

CURRENCY_DATE=06.07.2019 

NUM_DOC= 

AMOUNT=10.021 

AMOUNT_CURRENCY=USD 

CLN_OKPO=32580463 

CLN_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500 

RCPT_NAME=NanoZ 

RCPT_OKPO=2604409801 

RCPT_ACCOUNT=51382094125184114502 

RCPT_RESIDENT=1 

PAYMENT_DETAILS=(VO12332) 

 

Content-Type=doc/ua_ intrabank_currency_payment 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

CURRENCY_DATE=06.07.2019 

NUM_DOC= 

AMOUNT=10.021 

AMOUNT_CURRENCY=USD 

CLN_OKPO=32580463 

CLN_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500 

CLN_BNK_MFO=351005 

RCPT_NAME=NanoZ 

RCPT_OKPO=2604409801 

RCPT_ACCOUNT=51382094125184114502 

RCPT_RESIDENT=1 

RCPT_BNK_MFO=351005 

PAYMENT_DETAILS=(VO12332) 

 

 



 

 

3.4. Структура файлів для імпорту заявок на обмін валюти. 

Заявки на обмін валют імпортуються у форматі iBank або CSV. 

Імпорт у форматі iBank. 

Важливо! Значення поля типу документів для заявок на обмін валюти – doc/ua_currency_exchange. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

NUM_DOC String(10) Ні Номер документа (якщо не вказати це 

значення, номер буде призначено 

автоматично). 

DATE_DOC Date Ні Дата документа: 

- якщо не вказати це значення, автоматично 

буде призначено поточну дату; 

- якщо вказати майбутню дату – у межах 

30 днів від поточної дати (включно), – 

заявку буде оброблено в указаний день. 

EXPERIENCE_DATE Date Ні Дата завершення терміну дії заявки (це поле 

повинно мати значення +30 днів від 

поточної дати (включно). 

PURCHASE_REASON String(255) Так (якщо в полі 
«PURCHASE_ACCOUNT_ 

CURRENCY» вказано 

значення, відмінне від 

«UAH») 

Підстава для придбання іноземної валюти 

на міжбанківському валютному ринку 

України (МВРУ) 

TRANSFER_KIND  Так Варіант перерахування коштів для обміну 

валют: 

- «0» або «Доручаємо вповноваженому 

банку списати»; 

- «1» або «Зобов’язуємося 

перерахувати» 

SALE_SUM Decimal(12.2) Ні (якщо заповнено поле 

«PURCHASE_SUM») 

Сума валюти, що продається 

PURCHASE_SUM Decimal(12.2) Ні (якщо заповнено поле 

«SALE_SUM») 

Сума валюти, що купується 

SALE_ACCOUNT_CUR

RENCY 

String(3) Так Буквений код валюти рахунку списання 

PURCHASE_ACCOUNT

_CURRENCY 

String(3) Так Буквений код валюти рахунку зарахування 

SALE_ACCOUNT String(29) Так Рахунок клієнта для списання валюти, що 

продається 

PURCHASE_ACCOUNT String(29) Так Рахунок клієнта для зарахування валюти, 

що купується 

RATE_KIND String(30) Так Варіант вибору курсу для обміну іноземної 

валюти: 

- «0» або «Курс основної торгової 

сесії»; 

- «2» або «Курс додаткової торгової 

сесії»; 

- «1» або «Ваш варіант». 

RATE Decimal(4.9) Так (якщо в полі 

«RATE_KIND» указано 

значення «1» або «Ваш 

варіант») 

Курс обміну валют 

 
Приклад. 

Content-Type=doc/ua_currency_exchange 

 

NUM_DOC= 



 

 

DATE_DOC=18.04.2019 

EXPERIENCE_DATE=17.05.2019 

PURCHASE_REASON= 

TRANSFER_KIND=0 

SALE_SUM= 

PURCHASE_SUM=100 

SALE_ACCOUNT_CURRENCY=USD 

PURCHASE_ACCOUNT_CURRENCY=EUR 

SALE_ACCOUNT=UA953510050000026005461753600 

PURCHASE_ACCOUNT=UA953510050000026005461753600 

RATE_KIND=0 

RATE= 

 

  



 

 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту заявок на обмін валюти у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

NUM_DOC String(10) Ні Номер документа (якщо не вказати це 

значення, номер буде призначено 

автоматично). 

DATE_DOC Date Ні Дата документа: 

- якщо не вказати це значення, автоматично 

буде призначено поточну дату; 

- якщо вказати майбутню дату – у межах 

30 днів від поточної дати (включно), – 

заявку буде оброблено в указаний день. 

EXPERIENCE_DATE Date Ні Дата завершення терміну дії заявки (це поле 

повинно мати значення +30 днів від 

поточної дати (включно). 

PURCHASE_REASON String(255) Так (якщо в полі 
«PURCHASE_ACCOUNT_ 

CURRENCY» вказано 

значення, відмінне від 

«UAH») 

Підстава для придбання іноземної валюти 

на міжбанківському валютному ринку 

України (МВРУ) 

TRANSFER_KIND  Так Варіант перерахування коштів для обміну 

валют: 

- «0» або «Доручаємо вповноваженому 

банку списати»; 

- «1» або «Зобов’язуємося 

перерахувати» 

SALE_SUM Decimal(12.2) Ні (якщо заповнено поле 

«PURCHASE_SUM») 

Сума валюти, що продається 

PURCHASE_SUM Decimal(12.2) Ні (якщо заповнено поле 

«SALE_SUM») 

Сума валюти, що купується 

SALE_ACCOUNT_CUR

RENCY 

String(3) Так Буквений код валюти рахунку списання 

PURCHASE_ACCOUNT

_CURRENCY 

String(3) Так Буквений код валюти рахунку зарахування 

SALE_ACCOUNT String(29) Так Рахунок клієнта для списання валюти, що 

продається 

PURCHASE_ACCOUNT String(29) Так Рахунок клієнта для зарахування валюти, 

що купується 

RATE_KIND String(30) Так Варіант вибору курсу для обміну іноземної 

валюти: 

- «0» або «Курс основної торгової 

сесії»; 

- «2» або «Курс додаткової торгової 

сесії»; 

- «1» або «Ваш варіант». 

RATE Decimal(4.9) Так (якщо в полі 

«RATE_KIND» указано 

значення «1» або «Ваш 

варіант») 

Курс обміну валют 

 
  



 

 

3.5. Структура файлів для імпорту зарплатних відомостей. 

Зарплатні відомості імпортуються у форматі iBank, DBF або CSV. 

Імпорт у форматі iBank. 

Важливо! Значення поля типу документів для зарплатних відомостей – doc/pay_sheet. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

DATE_DOC Date Так Дата документа у форматі 

«ДД.ММ.РРРР» 

NUM_DOC String(10) Ні Номер документа 

CLN_NAME String(40) Ні Назва платника 

PAYER_BANK_MFO String(6) Так МФО банку платника 

PAYER_BANK_NAME String(45) Ні Назва банку платника 

PAYER_ACCOUNT String(29) Так Рахунок списання 

CARD_HOLDERS.N.CARD_NUM * String(29) Так Номер карткового рахунку 

CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER * String(80) Так ПІБ власника картки 

CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER_INN * String(14) Так ІПН власника картки 

CARD_HOLDERS.N.AMOUNT * Decimal(12.2) Так Сума зарахування 

CARD_HOLDERS.N.STAFF_ID * String(16) Ні ІД співробітника, якщо 

передбачено 

CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER_TABN * String(20) Ні Табельний номер власника 

картки, якщо передбачено 

CARD_HOLDERS.N.DESCRIPTION * String(45) Ні Примітки 

CARD_HOLDERS.N.POSITION_CODE * String(20) Ні Код посади співробітника 

CARD_HOLDERS.N.POSITION_NAME * String(45) Ні Назва посади співробітника 

ONFLOW_TYPE String(65) Так Тип перерахування** 

AMOUNT Decimal(12.2)  Так Сума перерахування 

PAYER_BANK_ACCOUNT String(14) Ні Рахунок банку платника 

VALUE_DATE Date Ні Дата валютування 

CLN_OKPO String(10) Ні ЄДРПОУ платника 

ONFLOW_TYPE_ID Integer(2) Ні Код типу нарахування 

BEGIN_MONTH Integer(2) Так Місяць початку періоду 

нарахування 

BEGIN_YEAR Integer(4) Так Рік початку періоду 

нарахування 

END_MONTH Integer(2) Ні Місяць завершення періоду 

нарахування 

END_YEAR Integer(4) Ні Рік завершення періоду 

нарахування 

*Для полів-списків (CARD_HOLDERS.N.***, де N – номер співробітника) використовується автонумерація, що починається з нуля. 

**Для поля «Тип перерахування» доступні такі значення: • «Заробітна плата та аванси», • «Відпускні», 
• «Остаточний розрахунок при звільненні», • «Представницькі та господарські витрати», • «Відшкодування 
витрат по відрядженню», • «Аванс на відрядження», • «Безвідсоткова поворотна позика працівникам», 
• «Видача безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», • «Повернення безвідсоткової поворотної 
фінансової допомоги», • «Повернення фінансової допомоги», • «Виплата одноразової неоподаткованої 



 

 

допомоги без ПДФО та ВЗ», • «Виплата кредитних коштів, без ПДВ», • «Компенсація за невикористану 
відпустку», • «Допомога при народженні дитини», • «Лікарняні», • «Лікарняні по вагітності та пологам», 
• «Премія», • «Стипендія», • «Аліменти», • «Інше». 

Приклад. 

 Із мінімальним набором полів  Зі стандартним набором полів 

Content-Type=doc/pay_sheet 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

NUM_DOC= 

CLN_NAME=ТОВ "Краща компанія" 

PAYER_BANK_MFO=351005 

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк" 

PAYER_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500 

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA7035100500000262088

05728645 

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER=Іванов Іван 

Іванович 

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=3057207523 

CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=502.00 

CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA4235100500000262058

05703061 

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=Петренко Петро 

Петрович 

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=2918803840 

CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32 

ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси 

AMOUNT=805.32 

PAYER_BANK_ACCOUNT= 

VALUE_DATE= 

CLN_OKPO=35442481 

ONFLOW_TYPE_ID= 

BEGIN_MONTH=03 

BEGIN_YEAR=2019 

END_MONTH=04 

END_YEAR=2019 

 

Content-Type=doc/pay_sheet 

 

DATE_DOC=06.07.2019 

NUM_DOC= 

CLN_NAME= ТОВ "Краща компанія" 

PAYER_BANK_MFO=351005 

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк" 

PAYER_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500 

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA703510050000026208

805728645 

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER= Іванов Іван 

Іванович 

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_INN=3057207523 

CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=501.00 

CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID= 

CARD_HOLDERS.0.RESIDENT_FLAG= 

CARD_HOLDERS.0.CARD_HOLDER_TABN= 

CARD_HOLDERS.0.DESCRIPTION= 

CARD_HOLDERS.0.POSITION_CODE= 

CARD_HOLDERS.0.POSITION_NAME= 

CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA423510050000026205

805703061 

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=Петренко Петро 

Петрович 

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=2918803840 

CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32 

CARD_HOLDERS.1.STAFF_ID= 

CARD_HOLDERS.1.RESIDENT_FLAG= 

CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_TABN= 

CARD_HOLDERS.1.DESCRIPTION= 

CARD_HOLDERS.1.POSITION_CODE= 

CARD_HOLDERS.1.POSITION_NAME= 

ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси 

AMOUNT=804.32 

PAYER_BANK_ACCOUNT= 

VALUE_DATE= 

CLN_OKPO=35442481 

ONFLOW_TYPE_ID= 

BEGIN_MONTH=03 

BEGIN_YEAR=2019 

END_MONTH=04 

END_YEAR=2019 

 

  



 

 

Імпорт у форматі DBF. 

Опис полів файлу імпорту зарплатної відомості у форматі DBF наведено в таблиці нижче. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис Приклад 

TRAN_DATE Date Ні Дата створення відомості у форматі 
«ДД.ММ.РРРР» 

23.03.2009 

(якщо 

значення не 

заповнене, 

буде 

встановлено 

поточну дату 

документу) 

SLIP_NR Integer(5) Так Порядковий номер співробітника у файлі 1 

TRAN_TYPE String(2) Так Тип транзакції, заповнюється значенням 
«Q2» 

Q2 

CARD_ACCT String(29) Так Картковий рахунок співробітника UA35351005000

0002620900125

1288 

AMOUNT Decimal(12.2) Так Сума до зарахування на картковий рахунок 1.00 

CURRENCY String(3) Так Валюта рахунку UAH 

OPERATOR String(5) Так Заповнюється значенням «BIFIT» BIFIT 

 

Приклад. 

TRAN_DATE SLIP_NR TRAN_TYPE CARD_ACCT AMOUNT CURRENCY OPERATOR 

30.12.2019 1 Q2 UA3535100500000026209001251288 10000 UAH BIFIT 

30.12.2019 2 Q2 UA7835100500000026205001251289 9500 UAH BIFIT 

30.12.2019 3 Q2 UA5435100500000026204001251287 500 UAH BIFIT 

 

  



 

 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту зарплатної відомості у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис Приклад 
TRAN_DATE Date Ні Дата створення відомості у форматі 

«ДД\ММ\РРРР» (якщо, поле не містить 

значення, документ завантажується з 

поточною датою) 

23.03.2009 

SLIP_NR Integer(5) Ні Порядковий номер співробітника у файлі 1 

IBAN Integer(29) Так Картковий рахунок співробітника UA353510050000002

6209001251288 

CARD_HOLDER String (80) Ні ПІБ власника карткового рахунку Іванов Іван 

Олександрович 

AMOUNT Decimal 

(12,2) 

Так Сума для зарахування 1,00 

CURRENCY String(3) Ні Валюта рахунку UAH 

 

Приклад. 

TRAN_DATE SLIP_NR IBAN CARD_HOLDER AMOUNT CURRENCY 

30.12.2019 1 UA3535100500000026209001251288 Іванов Іван 

Олександрович 

10000 UAH 

30.12.2019 2 UA7835100500000026205001251289 Іванов Іван Олегович 9500 UAH 

30.12.2019 3 UA5435100500000026204001251287 Іванов Іван Іванович 500 UAH 

 



 

 

3.6. Структура файлів для імпорту заявок на відкриття карткових рахунків 

для співробітників. 

Заявки на відкриття карткових рахунків імпортуються у форматі CSV. 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту заявки на відкриття карткових рахунків у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлах імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

Зверніть увагу! Для слів з апострофом використовуйте визначений символ апострофу – «’». Для цього мовою 

введення встановіть українську, та натисніть кнопку «~» (як правило, вона розташована на клавіатурі першою в 

символьно-цифровому ряду). 

 № 

поля 
Назва поля* Обов’язковість Опис Приклад 

1 N / N Так Порядковий номер співробітника 1 

2 Фамилия / 

Прізвище 
Так Прізвище Шевченко 

3 Имя / Ім’я Так Ім’я Поліна 

4 Отчество / 

По батькові 
Так – для резидентів 

України 

По батькові Вікторівна 

5 ИНН / ІПН Так Код ЄДРПОУ/ІПН отримувача 

(за відсутності ІПН заповнюється 

значенням «0000000000») 

1234567890 

6 Дата рождения / 

Дата народження 
Так Дата народження 01.01.1988 

7 Резидентность / 

Резидентність 
Так – для 

нерезидентів 

Резидентність Резидент 

8 Страна налоговой 

резидентности / 

Країна податкової 

резидентності 

Так Країна податкової резидентності Україна 

9 Страна 

резидентности / 

Країна 

резидентності 

Так Країна резидентності Україна 

10 FATCA / FATCA Так Чи має клієнт хоча б одну із 

ознака FATCA: 

- громадянство;  

- країну народження;  

- країну податкової 

резидентності;  

- номер телефону;  

-будь-яку адресу  в США або на 

підконтрольних територіях 

США? 

 

Можливі значення: 

«Так» або «Ні» 

Ні 

11 Серия / Серія Так – для паспортів 

старого зразка або 

документів із серією 

у фізичних осіб-

нерезидентів 

Серія паспорта отримувача, 

заповнюється для фізичних осіб 

із паспортом старого зразка та 

для фізичних осіб-нерезидентів із 

документом, що має серію; 

не заповнюється для фізичних 

осіб із ID-карткою та 

нерезидентів із документом без 

серії 

НО 

12 Номер / Номер Так Номер паспорта отримувача, 

заповнюється для всіх фізичних 

осіб і містить 6 символів, якщо 

паспорт старого зразка, або 

9 символів для номера ID-картки 

123456 



 

 

 № 

поля 
Назва поля* Обов’язковість Опис Приклад 

13 Кем выдан / 

Ким виданий 
Так Ким виданий Миргородським МВ 

УДМС України в 

Полтаві 

14 Дата видачи / 

Дата видачі 
Так Дата видачі 11.11.2005 

15 Код ТП / Код ТП  Код тарифного плану 2 

16 Действителен до / 

Дійсний до 
Так – для ID-карток Дійсний до 11.11.2025 

17 Эмбоссированное 

имя / 

Ембосоване ім'я 

Ні Ембосоване ім’я SHEVCHENKO POLINA 

*У стовпці «Назва поля» надано назви стовпців російською та українською мовами. При створенні файлу 

імпорту можна використовувати один з двох варіантів. 

  



 

 

3.7. Структура файлів для імпорту заявок на підключення карткових 

рахунків для співробітників. 

Заявки на підключення карткових рахунків імпортуються у форматі CSV. 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту заявки на підключення карткових рахунків у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлах імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

№ 

поля 
Назва поля Обов’язковість Опис Приклад 

1 N Так Порядковий номер співробітника 1 

2 Фамилия Так Прізвище Шевченко 

3 Имя Так Ім’я Поліна 

4 Отчество Так – для фізичних 
осіб-резидентів 
України 

По батькові Вікторівна 

5 ИНН Так Код ІПН отримувача (за 

відсутності ІПН заповнюється 

значенням «0000000000» 

(10 нулів), або значенням 

«000000000» (9 нулів) для 

фізичних осіб-нерезидентів) 

1234567890 

6 Номер карточного 

счета 
Так Картковий рахунок у форматі 

IBAN 

UA0035100500000262011

11111111 

7 Номер телефона Так Номер мобільного телефону 

співробітника 

+380931111212 

8 Резидентность Так  Резидент 

9 Страна 

резидентности 
Так – для фізичних 

осіб-нерезидентів 
 Україна 

11 Серия Так – якщо в полі 

«ИНН» вказано 

значення 

«0000000000», або 

«000000000» 

Серія паспорта отримувача: 

- заповнюється для фізичних осіб 

із паспортом старого зразка, або 

фізичних осіб-нерезидентів, за 

наявності; 

не заповнюється для фізичних 

осіб із ID-карткою, або фізичних 

осіб-нерезидентів у разі 

відсутності серії паспорта. 

НО 

12 Номер Так, якщо в полі 

«ИНН» вказано 

значення 

«0000000000» або 

«000000000» 

 

Номер паспорта отримувача, 

заповнюється для фізичних осіб, 

містить 6 символів, якщо паспорт 

старого зразка, або 9 символів 

для номера ID-картки, а також 

для фізичних осіб-нерезидентів 

123456 

  



 

 

3.8. Структура файлів для імпорту заявок на відключення карткових 

рахунків від ЗП проєкту. 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту заявки на відключення карткових рахунків від ЗП проєкту у форматі CSV наведено в 

таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

№ поля Назва поля Обов’язковість Опис Приклад 
1 N Так Порядковий номер 

співробітника 

1 

2 Фамилия Так Прізвище Шевченко 

3 Имя Так Ім’я Поліна 

4 Отчество Так По батькові Вікторівна 

5 ИНН Так ІПН 1234567890 

6 Дата увольнения Так Дата звільнення 01.01.2020 

7 Карточный счет Так Картковий рахунок UA443510050000026200805658575 

 

Приклад. 

№ Фамилия Имя Отчество ИНН Дата увольнения Карточный счет 

1 Іванов Іван Олександрович 1234567890 01.01.2020 UA443510050000026200805658575 

 

  



 

 

3.9. Структура файлів для імпорту відомостей переказів «За мить». 

Відомості переказів «За мить» імпортуються у форматі iBank, CSV. 

Імпорт у форматі iBank. 

Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис 

DATE_DOC Date Так Дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР» 

NUM_DOC String(10)  Ні  Номер документа  

PAYER_NAME String(40)  Так Назва платника 

PAYER_BANK_MFO String(6)  Так МФО банку платника 

PAYER_EGRPOU String(10)  Так ЄДРПОУ платника  

PAYER_BANK_NAME String(45)  Так  Назва банку платника 

PAYER_ACCOUNT String(29)  Так Рахунок списання 

TRANSFER_TYPE_ID String(10)  Так Ідентифікатор платежу 

TRANSFER_TYPE String(250)  Так  Тип перерахування** 

MONTH_BEGINNING Integer(2)  Так/ Ні*  Місяць початку періоду нарахування  

YEAR_BEGINNING Integer(4)  Так/ Ні* Рік початку періоду нарахування 

MONTH_ENDING Integer(2)  Так/ Ні* Місяць завершення періоду нарахування 

YEAR_ENDING Integer(4)  Так/ Ні* Рік завершення періоду нарахування 

RCPT.N.SURNAME String(40)  Так  Прізвище отримувача 

RCPT.N.NAME  String(40)  Так  Ім’я отримувача 

RCPT.N.PATRONYMIC String(40)  Ні  По батькові отримувача 

RCPT.N.DOC_SERIES String(2)  Ні  Серія документа отримувача 

RCPT.N.AMOUNT Decimal(11,2)  Так  Сума зарахування 

RCPT.N.COMMISSION Decimal(11,2)  Ні  Сума комісії за переказ 

RCPT.N.DOC_NUM String(25)  Так Номер документа отримувача 

RCPT.N.STATUS Integer(5)  Ні  Статус запису 

RCPT.N.RCPT_PHONE_NUMBER Integer(13)  Ні Номер телефону отримувача (формат 

380ХХХХХХХХХ) 

TOTAL_AMOUNT Decimal(12,2)  Так Загальна сума документа 

TOTAL_COMMISSION Decimal(12,2)  Ні Загальна сума комісії документа 

PAYMENT_NUM String(10)  Ні Номер платіжної інструкції 

*Залежно від значення у полях «Тип перерахування» (TRANSFER_TYPE) та «Ідентифікатор платежу» (TRANSFER_TYPE_ID), 

поля набувають відповідної ознаки обов’язковості. 

**Для поля «Тип перерахування» доступні такі значення: • «Заробітна плата та аванси», • «Відпускні», 

• «Остаточний розрахунок при звільненні», • «Представницькі та господарські витрати», • «Відшкодування витрат 

по відрядженню», • «Аванс на відрядження», • «Безвідсоткова поворотна позика працівникам», • «Видача 

безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», • «Повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», 

• «Повернення фінансової допомоги», • «Виплата одноразової неоподаткованої допомоги без ПДФО та ВЗ», • «Виплата 

кредитних коштів, без ПДВ», • «Компенсація за невикористану відпустку», • «Допомога при народженні дитини», 

• «Лікарняні», • «Лікарняні по вагітності та пологам», • «Премія», • «Стипендія», • «Аліменти», • «Інше».  

Зверніть увагу! Перелік значень може змінюватись банком.  



 

 

Важливо! Автонумерація полів-списків (RCPT.N.) починається з нуля (N-номер отримувача). 

Приклад. 

 Із мінімальним набором полів  Зі стандартним набором полів 

Content-Type=doc/instant_transfer_corp Content-Type=doc/instant_transfer_corp  

 

DATE_DOC=08.07.2019  

NUM_DOC=  

PAYER_NAME=Тестовый КиевСтар  

PAYER_BANK_MFO=351005  

PAYER_EGRPOU=21673832  

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"  

PAYER_ACCOUNT= UA333510050000026005325079000  

TRANSFER_TYPE_ID=2  

TRANSFER_TYPE=Агентські виплати  

RCPT.0.SURNAME=Иванов  

RCPT.0.NAME=Иван  

RCPT.0.PATRONYMIC=Иванович  

RCPT.0.AMOUNT=500.00  

RCPT.0.DOC_NUM=123456  

RCPT.1.SURNAME=Петров  

RCPT.1.NAME=Петр  

RCPT.1.PATRONYMIC=Петрович  

RCPT.1.AMOUNT=1550.00  

RCPT.1.DOC_NUM=123457  

TOTAL_AMOUNT=2050.00  

 

DATE_DOC=08.07.2019  

NUM_DOC=  

PAYER_NAME=Тестовый КиевСтар  

PAYER_BANK_MFO=351005  

PAYER_EGRPOU=21673832  

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"  

PAYER_ACCOUNT=UA333510050000026005325079000  

TRANSFER_TYPE_ID=2  

TRANSFER_TYPE=Агентські виплати  

MONTH_BEGINNING=01  

YEAR_BEGINNING=2019  

MONTH_ENDING=12  

YEAR_ENDING=2019  

RCPT.0.SURNAME=Иванов  

RCPT.0.NAME=Иван  

RCPT.0.PATRONYMIC=Иванович  

RCPT.0.DOC_SERIES=ФФ  

RCPT.0.AMOUNT=500.00  

RCPT.0.COMMISSION=10.00  

RCPT.0.DOC_NUM=123456  

RCPT.0.STATUS=0  

RCPT.0.RCPT_PHONE_NUMBER=+380676780892  

RCPT.1.SURNAME=Петров  

RCPT.1.NAME=Петр  

RCPT.1.PATRONYMIC=Петрович  

RCPT.1.DOC_SERIES=ТТ  

RCPT.1.AMOUNT=1550.00  

RCPT.1.COMMISSION=12.00  

RCPT.1.DOC_NUM=123457  

RCPT.1.STATUS=0  

RCPT.1.RCPT_PHONE_NUMBER=+380676780892  

TOTAL_AMOUNT=2050.00  

TOTAL_COMMISSION=22.00  

PAYMENT_NUM=2222  

 

  



 

 

Імпорт у форматі CSV. 

Опис полів файлу імпорту відомості переказів «За мить» у форматі CSV наведено в таблиці нижче. 

Важливо! Набір і порядок полів у файлів імпорту фіксовані (як указано в таблиці), і їх не можна змінювати. 

№ Назва поля Тип даних Обов’язковість Опис Приклад 

1 REC_ORDER NUMC (20) Так 
Номер запису отримувача у 

файлі 
1 

2 

RCPT.N.AMOUNT Decimal(11.2) Так Сума переказу на користь 

отримувача; десяткове 

значення відокремлюється 

крапкою – «.» 

1000.00 

3 RCPT.N.COMMISSION Decimal(11.2) Ні Сума комісії за переказ – не 

заповнюється клієнтом. 
0.00 

4 RCPT.N.SURNAME String(40) Так Прізвище отримувача Іванченко 

5 RCPT.N.NAME String(40) Так Ім’я отримувача Іван 

6 RCPT.N.PATRONYMIC String(40) Ні По батькові отримувача Іванович 

7 
RCPT.N.DOC_SERIES String(2) 

Ні 

Серія паспорта або іншого 

документа, який посвідчує 

особу 

АЕ 

8 
RCPT.N.DOC_NUM String(25) 

Так 

Номер паспорта або іншого 

документа, який посвідчує 

особу 

123456 

9 TRANSFER_NUM  Ні 

Номер переказу, наданий 

системою «За мить» – не 

заповнюється клієнтом  

 

10 

RCPT.N.RCPT_PHONE

_NUMBER 

Integer(13) 

Ні 

Номер телефону для 

надсилання sms-повідомлення 

з номером переказу 

отримувачу 

380971234567 

11 RCPT.N.STATUS Integer(5) Так Статус запису Новий 

 

Приклад. 

 

  



 

 

Додаток 7. Параметри файлів для експорту з системи «UKRSIB business». 

1. Формат файлів експорту. 

Система «UKRSIB business» підтримує такі формати файлів експорту: XLS, CSV та DBF. 

Опис форматів CSV та XLS. 

Файл у форматі XLS – це електронна таблиця з розширенням .xls. 

Файл у форматі CSV – це структурований текстовий файл із розширенням .csv, в якому представлено табличні 

дані (рядок тексту відповідає рядку таблиці, а стовпці відокремлено спеціальними символами-розділювачами – 

крапкою з комою. 

Ці два формати пов’язані, та їх можна конвертувати один в інший, а переглядати файли цих форматів можна у 

програмі Microsoft Excel або в будь-якому текстовому редакторі. 

Опис формату DBF. 

Файл у форматі DBF – це текстовий файл із розширенням .dbf (сумісний із dBaseIV). 

DBF-файл складається із заголовка, в якому міститься інформація про структуру бази й кількість записів, та 

області даних – структурованої таблиці з полів із даними. 

Із DBF-файлами можна працювати в загальнодоступних програмах, зокрема у WinDBFview, а переглядати – у 

Microsoft Excel. 

2. Кодування файлів для експорту. 

Система «UKRSIB business» підтримує експорт файлів із такими стандартами кодування: 

 UTF-8, 

 CP1251 (Win1251), 

 CP855 (DOS). 

  



 

 

3. Структура файлів експорту окремих типів документів. 

3.1. Структура файлів експорту виписок. 

Виписки експортуються у форматах XLS, CSV та DBF. 

Експорт у форматі XLS/CSV. 

Файл експорту виписки у форматі XLS/CSV містить поля, зазначені в таблиці нижче. 

Для файлу експорту виписки у форматі CSV використовується кодування CP1251 (Win1251) 

Назва поля Опис 
ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ клієнта 

МФО МФО банку клієнта 

Рахунок Рахунок клієнта 

Валюта Валюта рахунку клієнта 

Дата операції  

Код операції  

МФО банку МФО банку кореспондента 

Назва банку Назва банку кореспондента 

Рахунок кореспондента  

ЄДРПОУ кореспондента Код ЄДРПОУ кореспондента 

Кореспондент Назва кореспондента 

Номер документа  

Дата документа  

Дебет Сума дебету у валюті рахунку, пусте поле означає, що сума дорівнює 0 

Кредит Сума кредиту у валюті рахунку, пусте поле означає, що сума дорівнює 0 

Призначення платежу У разі, якщо заповнено СПП1_Код виду сплати, заповнюємо даними 

структурованого призначення платежу 

Гривневе покриття Сума операції у гривні  

Структуроване призначення платежу. Дані першого блоку 

СПП1_Код виду сплати Код виду сплати 

СПП1_Сума податку Сума податку 

СПП1_Додаткова 

інформація запису 

Додаткова інформація запису 

СПП1_Номер рахунку Номер рахунку 

СПП1_Інформація про 

податкове повідомлення 

(рішення) 

Інформація про податкове повідомлення (рішення) 

СПП1_Тип Тип 

Структуроване призначення платежу. Дані другого блоку 

СПП2_Код виду сплати Код виду сплати 

СПП2_Сума податку Сума податку 

СПП2_Додаткова 

інформація запису 

Додаткова інформація запису 

СПП2_Номер рахунку Номер рахунку 

СПП2_Інформація про 

податкове повідомлення 

(рішення) 

Інформація про податкове повідомлення (рішення) 

СПП2_Тип Тип 

Структуроване призначення платежу. Дані третього блоку 

СПП3_Код виду сплати Код виду сплати 

СПП3_Сума податку Сума податку 

СПП3_Додаткова 

інформація запису 

Додаткова інформація запису 

СПП3_Номер рахунку Номер рахунку 

СПП3_Інформація про 

податкове повідомлення 

(рішення) 

Інформація про податкове повідомлення (рішення) 

СПП3_Тип Тип 

Дані фактичного відправника коштів 

Найменування_ФВ  Назва фактичного відправника 



 

 

  

Країна_ФВ Країна фактичного відправника 

Область_ФВ Область фактичного відправника 

Район_ФВ Район фактичного відправника 

Місто_ФВ Населений пункт фактичного відправника 

Назва вулиці_ФВ Назва вулиці фактичного відправника 

Номер будинку_ФВ Номер будинку фактичного відправника 

Номер приміщення_ФВ Номер приміщення фактичного відправника 

Індекс_ФВ Поштовий індекс фактичного відправника 

ЄДРПОУ_ФВ ЄДРПОУ фактичного відправника 

Дата народження_ФВ Дата народження фактичного відправника 

Країна народження_ФВ Країна народження фактичного відправника 

Місце народження_ФВ Місце народження фактичного відправника 

Дані фактичного отримувача коштів 

Найменування_ФО  Назва фактичного отримувача 

Країна_ФО Країна фактичного отримувача 

Область_ФО Область фактичного  отримувача 

Район_ФО Район фактичного отримувача 

Місто_ФО Населений пункт фактичного отримувача 

Назва вулиці_ФО Назва вулиці фактичного отримувача 

Номер будинку_ФО Номер будинку фактичного отримувача 

Номер приміщення_ФО Номер приміщення фактичного отримувача 

Індекс_ФО Поштовий індекс фактичного отримувача 

ЄДРПОУ_ФО ЄДРПОУ фактичного отримувача 

Дата народження_ФО Дата народження фактичного отримувача 

Країна народження_ФО Країна народження фактичного отримувача 

Місце народження_ФО Місце народження фактичного  отримувача 



 

 

Експорт у форматі DBF. 

Опис полів файлу експорту виписки у форматі DBF наведено в таблиці нижче. 

Назва поля Тип даних Опис 

MFO VARCHAR(15) МФО банку платника 

MFO_NM VARCHAR(50) Назва банку платника 

KL_NM VARCHAR(50) Назва платника 

CLN_OKP VARCHAR(15) Код ЄДРПОУ платника 

CLN_CHK VARCHAR(35) Поточний рахунок платника 

CUR_ID NUMERIC(5,0) Ідентифікатор валюти рахунку платника (у цифровому форматі – «ХХХ») 

MFO_K VARCHAR(15) МФО банку отримувача 

MFO_NM_K VARCHAR(50) Назва банку отримувача 

KL_NM_K VARCHAR(50) Назва отримувача 

KL_OKP_K VARCHAR(15) Код ЄДРПОУ отримувача 

KL_CHK_K VARCHAR(35) Поточний рахунок отримувача 

ND VARCHAR(15) Номер документа 

DK NUMERIC(1,0) Ознака платежу: «1» – дебет, «2» – кредит 

VOB NUMERIC(5,0) Службове поле (значення за замовчуванням – «1») 

S NUMERIC(12,2) Сума платежу 

DATA DATE(8)  

DATA_S DATE(8) Дата операції 

TIME_S VARCHAR(4) Час операції (у форматі «ООММ») 

ADATEOPL DATE(8) Дата платіжного документа 

N_P VARCHAR(420) Призначення платежу 

Структуроване призначення платежу. Дані першого блоку 

SPD1_CODE NUMERIC(3) СПП1_Код виду сплати 

SPD1_AMOUNT NUMERIC(12,2) СПП1_Сума податку 

SPD1_ADD_INFO VARCHAR(140) СПП1_Додаткова інформація запису 

SPD1_ACCOUNT VARCHAR(29) СПП1_Номер рахунку 

SPD1_TAX_DETAI

LS 

VARCHAR(140) СПП1_Інформація про податкове повідомлення (рішення) 

SPD1_TYPE NUMERIC(8) СПП1_Тип 

Структуроване призначення платежу. Дані другого блоку 

SPD2_CODE NUMERIC(3) СПП2_Код виду сплати 

SPD2_AMOUNT NUMERIC(12,2) СПП2_Сума податку 

SPD2_ADD_INFO VARCHAR(140) СПП2_Додаткова інформація запису 

SPD2_ACCOUNT VARCHAR(29) СПП2_Номер рахунку 

SPD2_TAX_DETAI

LS 

VARCHAR(140) СПП2_Інформація про податкове повідомлення (рішення) 



 

 

Назва поля Тип даних Опис 

SPD2_TYPE NUMERIC(8) СПП2_Тип 

Структуроване призначення платежу. Дані третього блоку 

SPD3_CODE NUMERIC(3) СПП3_Код виду сплати 

SPD3_AMOUNT NUMERIC(12,2) СПП3_Сума податку 

SPD3_ADD_INFO VARCHAR(140) СПП3_Додаткова інформація запису 

SPD3_ACCOUNT VARCHAR(29) СПП3_Номер рахунку 

SPD3_TAX_DETAI

LS 

VARCHAR(140) СПП3_Інформація про податкове повідомлення (рішення) 

SPD3_TYPE NUMERIC(8) СПП3_Тип 

Дані фактичного відправника 

FS_NAME VARCHAR(140) Назва фактичного відправника  

FS_COUNTRY VARCHAR(40) Країна фактичного відправника  

FS_AREA VARCHAR(40) Область фактичного відправника  

FS_REGION VARCHAR(40) Район фактичного відправника  

FS_CITY VARCHAR(40) Місто фактичного відправника  

FS_STREET VARCHAR(40) Назва вулиці фактичного відправника  

FS_BUILDING VARCHAR(10) Номер будинку фактичного відправника  

FS_APARTMENT VARCHAR(10) Номер приміщення фактичного відправника 

FS_POST_CODE VARCHAR(10) Індекс фактичного відправника  

FS_OKPO VARCHAR(10) ЄДРПОУ фактичного відправника  

FS_B_DATE DATE(8) Дата народження фактичного відправника  

FS_B_COUNTRY VARCHAR(40) Країна народження фактичного відправника  

FS_B_PLACE VARCHAR(100) Місце народження фактичного відправника  

Дані фактичного отримувача 

FR_NAME VARCHAR(140) Найменування фактичного отримувача  

FR_COUNTRY VARCHAR(40) Країна фактичного отримувача 

FR_AREA VARCHAR(40) Область Фактичного отримувача 

FR_REGION VARCHAR(40) Район фактичного отримувача 

FR_CITY VARCHAR(40) Місто фактичного отримувача 

FR_STREET VARCHAR(40) Назва вулиці фактичного отримувача 

FR_BUILDING VARCHAR(10) Номер будинку фактичного отримувача 

FR_APARTMENT VARCHAR(10) Номер приміщення фактичного отримувача 

FR_POST_CODE VARCHAR(10) Індекс фактичного отримувача 

FR_OKPO VARCHAR(10) ЄДРПОУ фактичного отримувача 

FR_B_DATE DATE(8) Дата народження фактичного отримувача 

FR_B_COUNTRY VARCHAR(40) Країна народження фактичного отримувача 



 

 

Назва поля Тип даних Опис 

FR_B_PLACE VARCHAR(100) Місце народження фактичного отримувача 

  



 

 

3.2. Структура файлів експорту звітів з оборотів. 

Звіти з оборотів експортуються у форматах XLS та CSV. 

Для файлу експорту звіту з оборотів у форматі CSV використовується кодування CP1251 (Win1251). 

Файл експорту звіту з оборотів у форматі DBF для корпоративних клієнтів без використання функції ЦФК – у 

такому випадку звіт з оборотів формується як деталізована відомість за кількома рахунками – містить поля, 

зазначені в таблиці нижче. 

Назва поля Опис 

Дата обороту Дата, за яку формується звіт з оборотів 

Рахунок Рахунок, за яким формується звіт з оборотів 

Валюта Валюта рахунку 

Вхідний залишок Вхідний залишок у валюті рахунку за станом на вказану дату 

Гривневе покриття Сума вхідного залишку у гривні 

Обороти ДТ Підсумковий оборот дебету за день у валюті рахунку 

Гривневе покриття Підсумковий оборот дебету за день у гривневому еквіваленті 

Обороти КТ Підсумковий оборот кредиту за день у валюті рахунку 

Гривневе покриття Підсумковий оборот кредиту за день у гривневому еквіваленті 

Вихідний залишок Вихідний залишок у валюті рахунку за станом на вказану дату 

Гривневе покриття Сума вихідного залишку у гривні 

Файл експорту оборотів у форматі DBF для корпоративних клієнтів із використанням функції ЦФК – у такому 

випадку звіт з оборотів формується як консолідований звіт за всіма рахунками підконтрольних компаній – 

містить поля, зазначені в таблиці нижче. Файл експорту оборотів міститиме відомості за тими рахунками 

підконтрольних компаній, за якими у зазначений період відбувався рух коштів. 

 

Назва поля Опис 

Клієнт Назва компанії-юридичної особи 

Банк МФО банку, в якому відкрито рахунок 

Рахунок Рахунок клієнта 

Валюта Валюта рахунку клієнта 

Вхідний залишок Вхідний залишок у валюті рахунку за станом на початок періоду 

Обороти ДТ Підсумковий оборот дебету за період у валюті рахунку 

Обороти КТ Підсумковий оборот кредиту за період у валюті рахунку 

Вихідний залишок Вихідний залишок у валюті рахунку за станом на кінець періоду 

  



 

 

3.3. Структура файлів експорту списків співробітників компанії. 

Списки співробітників експортуються у форматах XLS та CSV. 

Файл експорту списку співробітників міститиме поля з такими даними співробітників: 

 номер карткового рахунку, 

 ПІБ, 

 ІПН. 

Для файлу експорту списку співробітників у форматі CSV використовується кодування CP1251 (Win1251) 

3.4. Структура файлів експорту переказів «За мить». 

У системі експортуються такі документи (у форматах XLS та CSV): 

 Список відомостей переказів «За мить». 

Приклад. 

 

 Переказ «За мить» (окрема відомість). 

 

  



 

 

3.5. Структура файлів експорту звітів еквайрингу. 

Звіти еквайрингу експортуються у форматах XLS, CSV та DBF. 

Експорт у форматі XLS/CSV. 

Файл експорту звіту еквайрингу у форматі XLS/CSV містить поля, зазначені в таблиці нижче. 

Для формування файлу експорту звіту еквайрингу у форматі CSV використовується кодування CP1251 (Win1251). 

Назва поля Тип даних Опис 
ЄДРПОУ String(14) ЄДРПОУ клієнта 

Найменування String(40) Найменування клієнта 

Магазин String(60) Назва магазину 

Адреса магазину String(40) Адреса магазину 

Відділ String(60) Відділ магазину 

POS-термінал Number(19,0) Номер POS-термінала 

Дата/час транзакції Date Дата та час транзакції 

Номер карти String(4) Останні 4 цифри номера картки 

Код авторизації String(6) Код авторизації транзакції 

RRN String(12) Ідентифікатор транзакції, присвоєний банком-есквайром під час 

ініціалізації 

Сума транз. (грн.) Number(19,2) Сума транзакції у гривні 

Комісія (%) Number(19,2) Сума комісії по операції у відсотках 

Комісія (грн.) Number(19,2) Сума комісії по операції у гривні 

Сума операції (грн.) Number(19,2) Сума транзакції за вирахуванням суми комісії у гривні 

 

Експорт у форматі DBF. 

Опис полів файлу експорту звіту еквайрингу у форматі DBF наведено в таблиці нижче. 

Назва поля Тип даних Опис 

OKPO String(14) ЄДРПОУ клієнта 

CLIENT_N String(40) Найменування клієнта 

SHOP String(60) Назва магазину 

SHOP_ADDR String(40) Адреса магазину 

DEPARTMENT String(60) Відділ магазину 

POS_ID Number(19,0) Номер POS-термінала 

TRANS_DATE Date Дата та час транзакції 

CARD_NUM String(4) Останні 4 цифри номера картки 

AUTH_CODE String(6) Код авторизації транзакції 

RRN String(12) Ідентифікатор транзакції, присвоєний банком-есквайром під час 

ініціалізації 

TRANS_AMOUNT Number(19,2) Сума транзакції у гривні 

COMISS_PER Number(19,2) Сума комісії по операції у відсотках 

AMOUNT_COM Number(19,2) Сума комісії по операції у гривні 

TOTAL_AMOU Number(19,2) Сума транзакції за вирахуванням суми комісії у гривні 

 


