
Довідник показників Огляду депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) 

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) складається на підставі даних 

балансових звітів за секторами економіки Національного банку України та інших депозитних 

корпорацій (банків) за методологією МВФ за такою послідовністю показників: 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

RE2_Netfa Чисті зовнішні активи Net foreign assets 

RE2_NetfaClaims Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents 

RE2_NetfaClaimsMonGolg Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Монетарне золото та авуари 

в СПЗ 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Monetary gold 

and SDR holdings 

RE2_NetfaClaimsForCur Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Готівкові кошти в іноземній 

валюті 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Foreign 

currency 

RE2_NetfaClaimsTranDep Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Переказні депозити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Transferable 

deposits 

RE2_NetfaClaimsOthDep Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Інші депозити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Other deposits 

RE2_NetfaClaimsSecur Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Цінні папери, крім акцій 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Securities other 

than shares 

RE2_NetfaClaimsLoans Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Кредити 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Loans 

RE2_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 

RE2_NetfaClaimsInsur  Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Страхові технічні резерви 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Insurance 

technical reserves 

RE2_NetfaClaimsFinDeriv Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Financial 

derivatives 



RE2_NetfaClaimsOthAccoRec Чисті зовнішні активи. 

Вимоги до нерезидентів. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Net foreign assets. Claims on 

non-residents. Other accounts 

receivable 

RE2_NetfaLiab Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents 

RE2_NetfaLiabTranDep Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Переказні 

депозити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Transferable deposits 

RE2_NetfaLiabOtherDep Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Інші 

депозити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Other deposits 

RE2_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 

RE2_NetfaLiabLoans Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Кредити 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Loans 

RE2_NetfaLiabInsur  Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Страхові 

технічні резерви 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Insurance technical reserves 

RE2_NetfaLiabFinDeriv Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Похідні 

фінансові інструменти 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Financial derivatives 

RE2_NetfaLiabOthAccPayab Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. Інша 

кредиторська заборгованість 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

Other accounts payable 

RE2_NetfaLiabSDR  Чисті зовнішні активи. Мінус: 

зобов'язання перед 

нерезидентами. СПЗ, 

отримані в порядку 

розподілення 

Net foreign assets. Less: 

liabilities to non-residents. 

SDR Allocations 

RE2_DСr Внутрішній кредит Domestic credit 



RE2_DCrNetClCG Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління 

Domestic credit. Net claims on 

central government 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCG Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCGSec Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Цінні папери, крім акцій 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government. Securities 

other than shares 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCGLoan Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Кредити 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government. Loans 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCGShar  Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government. Shares 

and other equity 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCGFinD Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

центральних органів 

державного управління. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government. Financial 

derivatives 

RE2_DCrNetClCG_ClaimCGOthAR Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Вимоги до 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Claims on 

central government. Other 

accounts receivable 



центральних органів 

державного управління. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

RE2_DCrNetClCG_LiabCG Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGTranDe Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Переказні депозити 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Transferable 

deposits 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGOthDep Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. Інші 

депозити 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Other deposits 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGSecur Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Цінні папери, крім акцій 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Securities other 

than shares 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGLoans Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Кредити 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Loans 



RE2_DCrNetClCG_LiabCGInsur  Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Страхові технічні резерви 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Insurance 

technical reserves 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGFinDer Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Financial 

derivatives 

RE2_DCrNetClCG_LiabCGOthAP Внутрішній кредит. Чисті 

вимоги до центральних 

органів державного 

управління. Мінус: 

зобов'язання перед 

центральними органами 

державного управління. 

Інша кредиторська 

заборгованість 

Domestic credit. Net claims on 

central government. Less: 

liabilities to central 

government. Other accounts 

payable 

RE2_DCrClaOtRe Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів 

Domestic credit. Claims on 

other residents 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCor Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations 

RE2_DCrClaOtReClOthFCorTD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Переказні 

депозити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Transferable deposits 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorOD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Інші депозити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Other deposits 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorSec Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 



корпорацій. Цінні папери, 

крім акцій 

other financial corporations. 

Securities other than shares 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorLoan Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Кредити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Loans 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorShar Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Shares and other equity 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorInsu Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Страхові технічні 

резерви 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Insurance technical reserves 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorFinD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Похідні 

фінансові інструменти 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Financial derivatives 

RE2_DCrClaOtReClOthFinCorOtAc Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших фінансових 

корпорацій. Інша 

дебіторська заборгованість 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other financial corporations. 

Other accounts receivable 

RE2_DCrClaOtReClStatLocGov Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government 

RE2_DCrClaOtReClStatLocGovSec Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління. Цінні папери, 

крім акцій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government. 

Securities other than shares 

RE2_DCrClaOtReClStatLocGovLo Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління. Кредити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government. 

Loans 



RE2_DCrClaOtReClStatLocGovSh Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government. 

Shares and other equity 

RE2_DCrClaOtReClStatLocGovFD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління. Похідні 

фінансові інструменти 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government. 

Financial derivatives 

RE2_DCrClaOtReClStatLocGovOtA Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до регіональних та місцевих 

органів державного 

управління. Інша дебіторська 

заборгованість 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

state and local government. 

Other accounts receivable 

RE2_DCrClaOtReClPubNonFin Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до державних нефінансових 

корпорацій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

public non-financial 

corporations 

RE2_DCrClaOtReClPubNonFinSec Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до державних нефінансових 

корпорацій. Цінні папери, 

крім акцій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

public non-financial 

corporations. Securities other 

than shares 

RE2_DCrClaOtReClPubNonFinLoan Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до державних нефінансових 

корпорацій. Кредити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

public non-financial 

corporations. Loans 

RE2_DCrClaOtReClPubNonFinShar Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до державних нефінансових 

корпорацій. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

public non-financial 

corporations. Shares and 

other equity 

RE2_DCrClaOtReClPubNonFinFinD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до державних нефінансових 

корпорацій. Похідні 

фінансові інструменти 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

public non-financial 

corporations. Financial 

derivatives 

RE2_DCrClaOtReClPubNonOthAcc Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 



до державних нефінансових 

корпорацій. Інша 

дебіторська заборгованість 

public non-financial 

corporations. Other accounts 

receivable 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFin Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFinSec Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій. Цінні папери, 

крім акцій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations. Securities other 

than shares 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFinLoan Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій. Кредити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations. Loans 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFinShar Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій. Акції та інші 

форми участі в капіталі 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations. Shares and 

other equity 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFinFinD Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій. Похідні 

фінансові інструменти 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations. Financial 

derivatives 

RE2_DCrClaOtReClOthNonFinOtAc Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших нефінансових 

корпорацій. Інша 

дебіторська заборгованість 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other non-financial 

corporations. Other accounts 

receivable 

RE2_DCrClaOthReClOthReSec  Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших секторів економіки 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other resident sectors 

RE2_DCrClaOtReClOthReSecSecur Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших секторів економіки. 

Цінні папери, крім акцій 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other resident sectors. 

Securities other than shares 

RE2_DCrClaOtReClOthReSecLoans Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших секторів економіки. 

Кредити 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other resident sectors. Loans 



RE2_DCrClaOtReClOthReSecFinDe Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших секторів економіки. 

Похідні фінансові 

інструменти 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other resident sectors. 

Financial derivatives 

RE2_DCrClaOtReClOthReSecOthAc Внутрішній кредит. Вимоги 

до інших резидентів. Вимоги 

до інших секторів економіки. 

Інша дебіторська 

заборгованість 

Domestic credit. Claims on 

other residents. Claims on 

other resident sectors. Other 

accounts receivable 

RE2_MoneAgM3 Грошовий агрегат М3 Monetary aggregate M3 

RE2_MoneAgM3CurCircu Грошовий агрегат М3. 

Готівкові кошти в обігу поза 

депозитними корпораціями 

Monetary aggregate M3. 

Currency in circulation outside 

deposit-taking corporations 

RE2_MoneAgM3TrDep Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits 

RE2_MoneAgM3TrDepOFin Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити. Інші 

фінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

financial corporations 

RE2_MoneAgM3TrDepStLo Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити. 

Регіональні та місцеві органи 

державного управління 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. State 

and local government 

RE2_MoneAgM3TrDepPubNFin Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити. 

Державні нефінансові 

корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Public 

non-financial corporations 

RE2_MoneAgM3TrDepOthNFin Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити. Інші 

нефінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

non-financial corporations 

RE2_MoneAgM3TrDepOthRsec Грошовий агрегат М3. 

Переказні депозити. Інші 

сектори економіки 

Monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

resident sectors 

RE2_MoneAgM3OthDep Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits 

RE2_MoneAgM3OthDepOFin Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити. Інші фінансові 

корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other financial 

corporations 



RE2_MoneAgM3OthDepStLo Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits. State and local 

government 

RE2_MoneAgM3OthDepPubNFin Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити. Державні 

нефінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits. Public non-

financial corporations 

RE2_MoneAgM3OthDepOthNFin Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити. Інші нефінансові 

корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other non-

financial corporations 

RE2_MoneAgM3OthDepOthRsec Грошовий агрегат М3. Інші 

депозити. Інші сектори 

економіки 

Monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other resident 

sectors 

RE2_MoneAgM3Secur Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares 

RE2_MoneAgM3SecurOFin Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій. Інші 

фінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares. 

Other financial corporations 

RE2_MoneAgM3SecurStLo Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій. 

Регіональні та місцеві органи 

державного управління 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares. 

State and local government 

RE2_MoneAgM3SecurPubNFin Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій. Державні 

нефінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares. 

Public non-financial 

corporations 

RE2_MoneAgM3SecurOthNFin Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій. Інші 

нефінансові корпорації 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares. 

Other non-financial 

corporations 

RE2_MoneAgM3SecurOthRsec Грошовий агрегат М3. Цінні 

папери, крім акцій. Інші 

сектори економіки 

Monetary aggregate M3. 

Securities other than shares. 

Other resident sectors 

RE2_DepExcl Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3 

RE2_DepExclTranDep Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits 



RE2_DepExclOFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити. Інші фінансові 

корпорації 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

financial corporations 

RE2_DepExclStLo Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. State 

and local government 

RE2_DepExclPubNFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити. Державні 

нефінансові корпорації 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Public 

non-financial corporations 

RE2_DepExclOthNFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити. Інші нефінансові 

корпорації 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

non-financial corporations 

RE2_DepExclOthRsec Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Переказні 

депозити. Інші сектори 

економіки 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Transferable deposits. Other 

resident sectors 

RE2_DepExclOtheDep Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits 

RE2_DepExclOtheDepOFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити. 

Інші фінансові корпорації 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other financial 

corporations 

RE2_DepExclOtheDepStLo Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити. 

Регіональні та місцеві органи 

державного управління 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits. State and local 

government 

RE2_DepExclOtheDepPubNFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити. 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits. Public non-

financial corporations 



Державні нефінансові 

корпорації 

RE2_DepExclOtheDepOthNFin Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити. 

Інші нефінансові корпорації 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other non-

financial corporations 

RE2_DepExclOtheDepOthRsec Депозити, що не 

включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші депозити. 

Інші сектори економіки 

Deposits excluded from 

monetary aggregate M3. 

Other deposits. Other resident 

sectors 

RE2_SecuritiesExcludedMA Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3 

RE2_SecuritiesExcludedMAOFin Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші фінансові 

корпорації 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3. Other financial 

corporations 

RE2_SecuritiesExcludedMAStLo Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3. Регіональні та 

місцеві органи державного 

управління 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3. State and local 

government 

RE2_SecuritiesExcludedMAPubNF Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3. Державні 

нефінансові корпорації 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3. Public non-

financial corporations 

RE2_SecuritiesExcludedMAOthNF Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші нефінансові 

корпорації 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3. Other non-

financial corporations 

RE2_SecuritiesExcludedMAOthRs Цінні папери, крім акцій, що 

не включаються в грошовий 

агрегат М3. Інші сектори 

економіки 

Securities other than shares 

excluded from monetary 

aggregate M3. Other resident 

sectors 

RE2_Loans Кредити Loans 

RE2_FinDerivatives Похідні фінансові 

інструменти 

Financial derivatives 

RE2_InsuranceTechRes Страхові технічні резерви Insurance technical reserves 

RE2_SharesOtherEquity Акції та інші форми участі в 

капіталі 

Shares and other equity 



RE2_OtherItems  Інші статті (чисті) Other items (net) 

 


