
Довідник показників Огляду депозитних корпорацій (крім Національного банку України) 

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України) складається на підставі даних 

балансового звіту за секторами економіки інших депозитних корпорацій (банків) за методологією 

МВФ за такою послідовністю показників: 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

RE1_Netfa Чисті зовнішні активи Net foreign assets 

RE1_NetfaClaims Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents 

RE1_NetfaClaimsForCur Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Готівкові кошти в іноземній 

валюті 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Holdings of  

Foreign currency 

RE1_NetfaClaimsTranDep Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Переказні депозити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Transferable 

deposits 

RE1_NetfaClaimsOthDep Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Інші депозити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Other deposits 

RE1_NetfaClaimsSecur Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Цінні папери, крім акцій 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Securities other 

than shares 

RE1_NetfaClaimsLoans Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Кредити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Loans 

RE1_NetfaClaimsShares Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Shares and 

other equity 

RE1_NetfaClaimsInsur  Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Страхові технічні резерви 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Insurance 

technical reserves 

RE1_NetfaClaimsFinDeriv Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Financial 

derivatives 

RE1_NetfaClaimsOthAccoRec Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Other accounts 

receivable 



RE1_NetfaLiab Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents 

RE1_NetfaLiabTranDep Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Переказні 

депозити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Transferable deposits 

RE1_NetfaLiabOtherDep Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Інші 

депозити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Other deposits 

RE1_NetfaLiabSecur Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Цінні 

папери, крім акцій 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Securities other than shares 

RE1_NetfaLiabLoans Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Кредити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Loans 

RE1_NetfaLiabInsur  Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Страхові 

технічні резерви 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Insurance technical reserves 

RE1_NetfaLiabFinDeriv Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Похідні 

фінансові інструменти 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Financial derivatives 

RE1_NetfaLiabOthAccPayab Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Інша 

кредиторська заборгованість 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Other accounts payable 

RE1_ClNatBank Вимоги до Національного 

банку України 

Claims on National Bank of 

Ukraine 

RE1_ClNatBankHoldinNatCurr Вимоги до Національного 

банку України. Готівкові 

кошти в національній валюті 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Holdings of  National 

currency 

RE1_ClNatBankTranDep Вимоги до Національного 

банку України. Переказні 

депозити 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Transferable deposits 

RE1_ClNatBankOthDep Вимоги до Національного 

банку України. Інші депозити 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Other deposits 



RE1_ClNatBankSecur Вимоги до Національного 

банку України. Цінні папери, 

крім акцій 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Securities other than 

shares 

RE1_ClNatBankLoans Вимоги до Національного 

банку України. Кредити 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Loans 

RE1_ClNatBankShares Вимоги до Національного 

банку України. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Shares and other 

equity 

RE1_ClNatBankFinDeriv Вимоги до Національного 

банку України. Похідні 

фінансові інструменти 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Financial derivatives 

RE1_ClNatBankOthAccoRec Вимоги до Національного 

банку України. Інша 

дебіторська заборгованість 

Claims on National Bank of 

Ukraine. Other accounts 

receivable 

RE1_NetClCG Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління 

Net claims on central 

government 

RE1_NetClCG_ClaimsCG Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government 

RE1_NetClCG_ClaimsCGSecur Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Цінні папери, крім акцій 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government. Securities other 

than shares 

RE1_NetClCG_ClaimsCGLoans Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Кредити 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government. Loans 

RE1_NetClCG_ClaimsCGShares  Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government. Shares and other 

equity 



RE1_NetClCG_ClaimsCGFinDer Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government. Financial 

derivatives 

RE1_NetClCG_ClaimsCGOthAccoRe Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Net claims on central 

government. Claims on central 

government. Other accounts 

receivable 

RE1_NetClCG_LiabCG Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government 

RE1_NetClCG_LiabCGTranDep Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Переказні депозити 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. 

Transferable deposits 

RE1_NetClCG_LiabCGOthDep Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. Інші 

депозити 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Other 

deposits 

RE1_NetClCG_LiabCGSecur Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Цінні папери, крім акцій 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Securities 

other than shares 

RE1_NetClCG_LiabCGLoans Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Loans 



зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Кредити 

RE1_NetClCG_LiabCGInsur  Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Страхові технічні резерви 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Insurance 

technical reserves 

RE1_NetClCG_LiabCGFinDeriv Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Financial 

derivatives 

RE1_NetClCG_LiabCGOthAccoPay Чисті вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Інша кредиторська 

заборгованість 

Net claims on central 

government. Less: liabilities to 

central government. Other 

accounts payable 

RE_ClaOthRes Вимоги до інших резидентів Claims on other residents 

RE1_ClaOthResClOthFinCor Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations 

RE1_ClaOthResClOthFinCorTrDep Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Переказні 

депозити 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Transferable 

deposits 

RE1_ClaOthResClOthFinCorOtDep Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Інші депозити 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Other deposits 

RE1_ClaOthResClOthFinCorSecur Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Цінні папери, 

крім акцій 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Securities other 

than shares 



RE1_ClaOthResClOthFinCorLoans Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Кредити 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Loans 

RE1_ClaOthResClOthFinCorShar Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Shares and 

other equity 

RE1_ClaOthResClOthFinCorInsur Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Страхові технічні 

резерви 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Insurance 

technical reserves 

RE1_ClaOthResClOthFinCorFinDe Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Похідні 

фінансові інструменти 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Financial 

derivatives 

RE1_ClaOthResClOthFinCorOthAc Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших фінансових 

корпорацій. Інша 

дебіторська заборгованість 

Claims on other residents. 

Claims on other financial 

corporations. Other accounts 

receivable 

RE1_ClaOthResClStatLocGov Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

державного управління 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 

government 

RE1_ClaOthResClStatLocGovSec Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

державного управління. 

Цінні папери, крім акцій 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 

government. Securities other 

than shares 

RE1_ClaOthResClStatLocGovLoan Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

державного управління. 

Кредити 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 

government. Loans 

RE1_ClaOthResClStatLocGovShar Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

державного управління. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 

government. Shares and other 

equity 

RE1_ClaOthResClStatLocGovFinD Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 



державного управління. 

Похідні фінансові 

інструменти 

government. Financial 

derivatives 

RE1_ClaOthResClStatLocGovOtAc Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до регіональних та 

місцевих органів 

державного управління. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Claims on other residents. 

Claims on state and local 

government. Other accounts 

receivable 

RE1_ClaOthResClPubNonFin Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations 

RE1_ClaOthResClPubNonFinSecur Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій. 

Цінні папери, крім акцій 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations. Securities other 

than shares 

RE1_ClaOthResClPubNonFinLoans Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій. 

Кредити 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations. Loans 

RE1_ClaOthResClPubNonFinShar Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations. Shares and 

other equity 

RE1_ClaOthResClPubNonFinFinDe Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations. Financial 

derivatives 

RE1_ClaOthResClPubNonOthAcc Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до державних 

нефінансових корпорацій. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Claims on other residents. 

Claims on public non-financial 

corporations. Other accounts 

receivable 

RE1_ClaOthResClOthNonFin Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations 

RE1_ClaOthResClOthNonFinSecur Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій. 

Цінні папери, крім акцій 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations. Securities other 

than shares 



RE1_ClaOthResClOthNonFinLoans Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій. 

Кредити 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations. Loans 

RE1_ClaOthResClOthNonFinShar Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations. Shares and 

other equity 

RE1_ClaOthResClOthNonFinFinDe Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations. Financial 

derivatives 

RE1_ClaOthResClOthNonFinOthAc Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших 

нефінансових корпорацій. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Claims on other residents. 

Claims on other non-financial 

corporations. Other accounts 

receivable 

RE1_ClaOthResClOthResSec  Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших секторів 

економіки 

Claims on other residents. 

Claims on other resident 

sectors 

RE1_ClaOthResClOthResSecSecur Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших секторів 

економіки. Цінні папери, 

крім акцій 

Claims on other residents. 

Claims on other resident 

sectors. Securities other than 

shares 

RE1_ClaOthResClOthResSecLoans Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших секторів 

економіки. Кредити 

Claims on other residents. 

Claims on other resident 

sectors. Loans 

RE1_ClaOthResClOthResSecFinDe Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших секторів 

економіки. Похідні фінансові 

інструменти 

Claims on other residents. 

Claims on other resident 

sectors. Financial derivatives 

RE1_ClaOthResClOthResSecOthAc Вимоги до інших резидентів. 

Вимоги до інших секторів 

економіки. Інша дебіторська 

заборгованість 

Claims on other residents. 

Claims on other resident 

sectors. Other accounts 

receivable 

RE1_LiabNatBank Зобов'язання перед 

Національним банком 

України 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine 



RE1_LiabNatBankTranDep Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Переказні депозити 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Transferable deposits 

RE1_LiabNatBankOthDep Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Інші депозити 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Other deposits 

RE1_LiabNatBankSecur Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Цінні папери, крім 

акцій 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Securities 

RE1_LiabNatBankLoans Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Кредити 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Loans 

RE1_LiabNatBankFinDe Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Похідні фінансові 

інструменти 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Financial derivatives 

RE1_LiabNatBankOthAccPayab Зобов'язання перед 

Національним банком 

України. Інша кредиторська 

заборгованість 

Liabilities to National Bank of 

Ukraine. Other accounts 

payable 

RE1_TranDepIncl  Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3 

RE1_TranDepInclNatCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3, у національній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3, in 

national currency 

RE1_TranDepInclForCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3, в іноземній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3, in 

foreign currency 

RE1_TranDepInclOthFin Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other financial corporations 

RE1_TranDepInclOthFinNatCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації, у національній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other financial corporations, 

in national currency 



RE1_TranDepInclOthFinForCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації, в іноземній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other financial corporations, 

in foreign currency 

RE1_TranDepInclStatLoc Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

State and local government 

RE1_TranDepInclStatLocNatCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління, у національній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

State and local government, in 

national currency 

RE1_TranDepInclStatLocForCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління, в іноземній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

State and local government, in 

foreign currency 

RE1_TranDepInclPubNonFin Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations 

RE1_TranDepInclPubNonFinNCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації, у 

національній валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations, in national 

currency 

RE1_TranDepInclPubNonFinFCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації, в 

іноземній валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations, in foreign 

currency 

RE1_TranDepInclOthNonFin Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other non-financial 

corporations 

RE1_TranDepInclOthNonFinNCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other non-financial 



корпорації, у національній 

валюті 

corporations, in national 

currency 

RE1_TranDepInclOthNonFinFCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації, в іноземній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other non-financial 

corporations, in foreign 

currency 

RE1_TranDepInclOthResSec  Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other resident sectors 

RE1_TranDepInclOthResSecNCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки, у національній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other resident sectors, in 

national currency 

RE1_TranDepInclOthResSecFCur Переказні депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки, в іноземній 

валюті 

Transferable deposits included 

in monetary aggregate M3. 

Other resident sectors, in 

foreign currency 

RE1_OthDepIncl Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3 

RE1_OthDepInclNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3, у національній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3, in 

national currency 

RE1_OthDepInclForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3, в іноземній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3, in 

foreign currency 

RE1_OthDepInclOthFin Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other financial corporations 

RE1_OthDepInclOthFinNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації, у національній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other financial corporations, 

in national currency 



RE1_OthDepInclOthFinForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації, в іноземній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other financial corporations, 

in foreign currency 

RE1_OthDepInclStatLoc Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. State 

and local government 

RE1_OthDepInclStatLocNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління, у національній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. State 

and local government, in 

national currency 

RE1_OthDepInclStatLocForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління, в іноземній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. State 

and local government, in 

foreign currency 

RE1_OthDepInclPubNonFin Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations 

RE1_OthDepInclPubNonFinNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації, у 

національній валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations, in national 

currency 

RE1_OthDepInclPubNonFinForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації, в 

іноземній валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Public non-financial 

corporations, in foreign 

currency 

RE1_OthDepInclOthNonFin Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other non-financial 

corporations 

RE1_OthDepInclOthNonFinNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other non-financial 



корпорації, у національній 

валюті 

corporations, in national 

currency 

RE1_OthDepInclOthNonFinForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації, в іноземній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other non-financial 

corporations, in foreign 

currency 

RE1_OthDepInclOthResSec  Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other resident sectors 

RE1_OthDepInclOthResSecNatCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки, у національній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other resident sectors, in 

national currency 

RE1_OthDepInclOthResSecForCur Інші депозити, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки, в іноземній 

валюті 

Other deposits included in 

monetary aggregate M3. 

Other resident sectors, in 

foreign currency 

RE1_Securities Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3 

RE1_SecuritiesOthFin Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3. Other financial 

corporations 

RE1_SecuritiesStatLoc Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3. State and local 

government 

RE1_SecuritiesPubNonFin Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3. Public non-

financial corporations 

RE1_SecuritiesOthNonFin Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3. Other non-

financial corporations 



RE1_SecuritiesOthResSec  Цінні папери, крім акцій, що 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки 

Securities other than shares 

included in monetary 

aggregate M3. Other resident 

sectors 

RE1_DepExcl Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3 

RE1_DepExclNatCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3, у національній 

валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3, in 

national currency 

RE1_DepExclForCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3, в іноземній 

валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3, in 

foreign currency 

RE1_DepExclTranDep Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Transferable deposits 

RE1_DepExclTranDepNatCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити, у національній 

валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Transferable deposits, in 

national currency 

RE1_DepExclTranDepForCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити, в іноземній валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Transferable deposits, in 

foreign currency 

RE1_DepExclOtherDep Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Other deposits 

RE1_DepExclOtherDepNatCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити, у 

національній валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Other deposits, in national 

currency 

RE1_DepExclOtherDepForCur Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити, в 

іноземній валюті 

Deposits excluded from 

monetary aggregates M3. 

Other deposits, in foreign 

currency 



RE1_SecuritiesExcludedMA Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3 

RE1_Loans Кредити Loans 

RE1_FinDerivatives Похідні фінансові 

інструменти 

Financial derivatives 

RE1_InsuranceTechRes Страхові технічні резерви Insurance technical reserves 

RE1_SharesOtherEquity Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Shares and other equity 

RE1_OtherItems  Інші статті (чисті) Other items (net) 

 


