
Довідник показників (поле id_api) 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

New_Loans_Res Процентні ставки за новими 

кредитами резидентам (крім 

депозитних корпорацій) 

Interest rates of new business on 

loans to resident sectors 

(excluding deposit-taking 

corporations) 

New_Loans_OthFinCorp Процентні ставки за новими 

кредитами іншим фінансовим 

корпораціям 

Interest rates of new business on 

loans to other financial 

corporations 

New_Loans_Gov Процентні ставки за новими 

кредитами сектору загального 

державного управління 

Interest rates of new business on 

loans to general government 

New_Loans_NFinCorp Процентні ставки за новими 

кредитами нефінансовим 

корпораціям 

Interest rates of new business on 

loans to non-financial 

corporations 

New_Loans_NFinCorp_ComRea

lEst 

Процентні ставки за новими 

кредитами нефінансовим 

корпораціям на придбання, 

будівництво та реконструкцію 

нерухомості 

Interest rates of new business on 

commercial real estate loans to 

non-financial corporations 

New_Loans_NFinCorp_OthLend

ing 

Процентні ставки за новими 

кредитами нефінансовим 

корпораціям на інші цілі, ніж на 

придбання, будівництво та 

реконструкція нерухомості 

Interest rates of new business on 

other loans to other non-financial 

corporations (excluding 

commercial real estate loans)  

New_Loans_Households Процентні ставки за новими 

кредитами домашнім 

господарствам 

Interest rates of new business on 

loans to households 

New_Loans_Households_Consu

mer 

Процентні ставки за новими 

споживчими кредитами 

домашнім господарствам 

Interest rates of new business on 

consumer credits to households 

New_Loans_Households_House Процентні ставки за новими 

кредитами домашнім 

господарствам на придбання, 

будівництво та реконструкцію 

нерухомості 

Interest rates of new business on 

loans to households for house 

purchase 

New_Loans_Households_OthLe

nding 

Процентні ставки за іншими 

новими кредитами домашнім 

господарствам (крім споживчих 

кредитів та кредитів на 

придбання, будівництво та 

реконструкція нерухомості 

Interest rates of new business on 

other loans to households 

(excluding consumer credits and 

lending for house purchase)  

New_Loans_NonProfIns Процентні ставки за новими 

кредитами некомерційним 

організаціям, що обслуговують 

домашні господарства 

Interest rates of new business on 

loans to non-profit institutions 

serving households 

New_Loans_NonRes Процентні ставки за новими 

кредитами нерезидентам (крім 

депозитних корпорацій) 

Interest rates of new business on 

loans to non-residents (excluding 

deposit-taking corporations) 

 



id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

New_Loans_Res_DepCorp Процентні ставки за новими 

кредитами іншим депозитним 

корпораціям-резидентам 

Interest rates of new business on 

loans to resident other deposit-

taking corporations 

New_Loans_NonRes_DepCorp Процентні ставки за новими 

кредитами іншим депозитним 

корпораціям-нерезидентам 

Interest rates of new business on 

loans to non-resident other 

deposit-taking corporations 

New_Deposits_Res Процентні ставки за новими 

депозитами резидентів (крім 

депозитних корпорацій) 

Interest rates of new business on 

deposits from resident sectors 

(excluding deposit-taking 

corporations) 

New_Deposits_OthFinCorp Процентні ставки за новими 

депозитами інших фінансових 

корпорацій 

Interest rates of new business on 

deposits from other financial 

corporations 

New_Deposits_Gov Процентні ставки за новими 

депозитами сектору загального 

державного управління 

Interest rates of new business on 

deposits from general 

government 

New_Deposits_NFinCorp Процентні ставки за новими 

депозитами нефінансових 

корпорацій 

Interest rates of new business on 

deposits from non-financial 

corporations 

New_Deposits_Households Процентні ставки за новими 

депозитами домашніх 

господарств 

Interest rates of new business on 

deposits from households 

New_Deposits_NonProfIns Процентні ставки за новими 

депозитами некомерційних 

організацій, що обслуговують 

домашні господарства 

Interest rates of new business on 

deposits from non-profit 

institutions serving households 

New_Deposits_NonRes Процентні ставки за новими 

депозитами нерезидентів (крім 

депозитних корпорацій) 

Interest rates of new business on 

deposits from non-residents 

(excluding deposit-taking 

corporations) 

New_Deposits_Res_DepCorp Процентні ставки за новими 

депозитами інших депозитних 

корпорацій-резидентів 

Interest rates of new business on 

deposits from resident other 

deposit-taking corporations 

New_Deposits_NonRes_DepCor

p 

Процентні ставки за новими 

депозитами інших депозитних 

корпорацій-нерезидентів 

Interest rates of new business on 

deposits from non-resident other 

deposit-taking corporations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідник регіонів (поле odku)  

ODKU Назва 

total Усього 

11 Автономна республіка Крим та м. Севастополь 

1 Вінницька 

2 Волинська 

3 Дніпропетровська 

4 Донецька 

5 Житомирськаі 

6 Закарпатська 

7 Запорізька 

8 Івано-Франківська 

9 Київська та м. Київ 

10 Кіровоградська 

12 Луганська 

13 Львівська 

14 Миколаївська 

15 Одеська 

16 Полтавська 

17 Рівненська 

18 Сумська 

19 Тернопільська 

20 Харківська 

21 Херсонська 

22 Хмельницька 

23 Черкаська 

24 Чернигівська 

25 Чернівецька 

 

Довідник валют (поле odr030) 

ODR030 Назва 

total Усього 

01 Національна валюта 

02 Іноземна валюта 

03 Долар США 

04 Євро 

05 Російський рубль 

99 Інші валюти 
 

Довідник початкових строків погашення кредитів (поле ods180) 

ODS180 Назва 

total Усього 

10 овердрафт 

20 усього без урахування овердрафту 

30 до 1 року 

40 від 1 року до 5 років 

50 більше 5 років 

 

 



Довідник початкових строків погашення депозитів (поле ods180) 

ODS180 Назва 

total Усього 

10 на вимогу 

20 до 1 року 

21 до 1 місяця 

22 від 1 місяця до 3 місяців 

23 від 3 місяців до 6 місяців 

24 від 6 місяців до 1 року 

30 від 1 року до 2 років 

40 більше 2 років 

 

Довідник початкових строків погашення кредитів, наданих іншим депозитним корпораціям  
(поле ods180) 

ODS180 Назва 

total Усього 

10 овердрафт 

20 овернайт 

30 від 2 днів до 7 днів 

40 від 7 днів до 1 місяця 

50 від 1 до 3 місяців 

60 від 3 до 6 місяців 

70 від 6 місяців до 1 року 

80 більше 1 року 

 

Довідник початкових строків погашення депозитів, залучених у інших депозитних корпорацій  
(поле ods180) 

ODS180 Назва 

total Усього 

10 на вимогу 

20 овернайт 

30 до 1 місяця 

40 від 1 місяця до 3 місяців 

50 від 3 місяців до 6 місяців 

60 від 6 місяців до 1 року 

70 більше 1 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідник видів економічної діяльності (поле odk111 

ODK111 Назва 

total Усього 

A A. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

B B. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 

C C. Переробна промисловість  

D D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

E E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

F F. Будівництво 

G G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

H H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 

I I. Тимчасове розміщування й організація харчування 

J J. Інформація та телекомунікації 

L L. Операції з нерухомим майном 

M M. Професійна, наукова та технічна діяльність 

N N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

P P. Освіта 

Q Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

R R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

S S. Надання інших видів послуг 

 


