
Довідник показників Балансового звіту інших депозитних корпорацій за секторами економіки 

Звіт формується за такою послідовністю показників: 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

SR2_CrDp Готівкові кошти і депозити Currency and deposits 

SR2_CrDpCr Готівкові кошти і депозити. 
Готівкові кошти 

Currency and deposits. Currency 

SR2_CrDpCrHldNtCr Готівкові кошти і депозити. 
Готівкові кошти. Готівкові 
кошти у національній валюті 

Currency and deposits. Currency. 
Holdings of national currency 

SR2_CrDpCrHldFrCr Готівкові кошти і депозити. 
Готівкові кошти. Готівкові 
кошти в іноземній валюті 

Currency and deposits. Currency. 
Holdings of foreign currency 

SR2_CrDpTrDp Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити 

Currency and deposits. 
Transferable deposits 

SR2_CrDpTrDpNtCr Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. У 
національній валюті 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In national 
currency 

SR2_CrDpTrDpNtCrCBNC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Центральний банк 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In national 
currency. Central bank 

SR2_CrDpTrDpNtCrDpNC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In national 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_CrDpTrDpNtCrFinNC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In national 
currency. Other financial 
corporations 

SR2_CrDpTrDpNtCrNrNC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Нерезиденти 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In national 
currency. Nonresidents 

SR2_CrDpTrDpFrCr Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In foreign 
currency 

SR2_CrDpTrDpFrCrCBFC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Центральний 
банк 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In foreign 
currency. Central bank 

SR2_CrDpTrDpFrCrDpFC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In foreign 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_CrDpTrDpFrCrFinFC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In foreign 
currency. Other financial 
corporations 

SR2_CrDpTrDpFrCrNrFC Готівкові кошти і депозити. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Нерезиденти 

Currency and deposits. 
Transferable deposits. In foreign 
currency. Nonresidents 



SR2_CrDpOthDp Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити 

Currency and deposits. Other 
deposits 

SR2_CrDpOthDpNtCr Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. У національній 
валюті 

Currency and deposits. Other 
deposits. In national currency 

SR2_CrDpOthDpNtCrCBNC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Центральний банк 

Currency and deposits. Other 
deposits. In national currency. 
Central bank 

SR2_CrDpOthDpNtCrDpNC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші депозитні 
корпорації 

Currency and deposits. Other 
deposits. In national currency. 
Other depository corporations 

SR2_CrDpOthDpNtCrFinNC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Currency and deposits. Other 
deposits. In national currency. 
Other financial corporations 

SR2_CrDpOthDpNtCrNrNC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Нерезиденти 

Currency and deposits. Other 
deposits. In national currency. 
Nonresidents 

SR2_CrDpOthDpFrCr Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. В іноземній валюті 

Currency and deposits. Other 
deposits. In foreign currency 

SR2_CrDpOthDpFrCrCBFC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Currency and deposits. Other 
deposits. In foreign currency. 
Central bank 

SR2_CrDpOthDpFrCrDpFC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Currency and deposits. Other 
deposits. In foreign currency. 
Other depository corporations 

SR2_CrDpOthDpFrCrFinFC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Currency and deposits. Other 
deposits. In foreign currency. 
Other financial corporations 

SR2_CrDpOthDpFrCrNrFC Готівкові кошти і депозити. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Currency and deposits. Other 
deposits. In foreign currency. 
Nonresidents 

SR2_SecOthSha Цінні папери, крім акцій Securities other than shares 

SR2_SecOthShaNtCr Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті 

Securities other than shares. In 
national currency 

SR2_SecOthShaNtCrCBNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. 
Центральний банк 

Securities other than shares. In 
national currency. Central bank 

SR2_SecOthShaNtCrDpNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Securities other than shares. In 
national currency. Other 
depository corporations 

SR2_SecOthShaNtCrFinNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_SecOthShaNtCrCGNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Securities other than shares. In 
national currency. Central 
government 

SR2_SecOthShaNtCrSLGNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Securities other than shares. In 
national currency. State and local 
government 



SR2_SecOthShaNtCrPNfinNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SecOthShaNtCrONfinNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SecOthShaNtCrORSecNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Securities other than shares. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_SecOthShaNtCrNrNC Цінні папери, крім акцій. У 
національній валюті. 
Нерезиденти 

Securities other than shares. In 
national currency. Nonresidents 

SR2_SecOthShaFrCr Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті 

Securities other than shares. In 
foreign currency 

SR2_SecOthShaFrCrCBFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Центральний 
банк 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Central bank 

SR2_SecOthShaFrCrDpFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_SecOthShaFrCrFinFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_SecOthShaFrCrCGFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Центральні 
органи державного управління 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Central 
government 

SR2_SecOthShaFrCrSLGFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Регіональні 
та місцеві органи державного 
управління 

Securities other than shares. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_SecOthShaFrCrPNfinFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SecOthShaFrCrONfinFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SecOthShaFrCrORSecFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Інші сектори-
резиденти 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_SecOthShaFrCrNrFC Цінні папери, крім акцій. В 
іноземній валюті. Нерезиденти 

Securities other than shares. In 
foreign currency. Nonresidents 

SR2_ALoa Кредити Loans 

SR2_ALoaNtCr Кредити. У національній валюті Loans. In national currency 

SR2_ALoaNtCrCBNC Кредити. У національній 
валюті. Центральний банк 

Loans. In national currency. 
Central bank 

SR2_ALoaNtCrDpNC Кредити. У національній 
валюті. Інші депозитні 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other depository corporations 

SR2_ALoaNtCrFinNC Кредити. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other financial corporations 

SR2_ALoaNtCrCGNC Кредити. У національній 
валюті. Центральні органи 
державного управління 

Loans. In national currency. 
Central government 



SR2_ALoaNtCrSLGNC Кредити. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Loans. In national currency. State 
and local government 

SR2_ALoaNtCrPNfinNC Кредити. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Public nonfinancial corporations 

SR2_ALoaNtCrONfinNC Кредити. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other nonfinancial corporations 

SR2_ALoaNtCrORSecNC Кредити. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Loans. In national currency. 
Other resident sectors 

SR2_ALoaNtCrNrNC Кредити. У національній 
валюті. Нерезиденти 

Loans. In national currency. 
Nonresidents 

SR2_ALoaFrCr Кредити. В іноземній валюті Loans. In foreign currency 

SR2_ALoaFrCrCBFC Кредити. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Loans. In foreign currency. 
Central bank 

SR2_ALoaFrCrDpFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_ALoaFrCrFinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
financial corporations 

SR2_ALoaFrCrCGFC Кредити. В іноземній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Loans. In foreign currency. 
Central government 

SR2_ALoaFrCrSLGFC Кредити. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Loans. In foreign currency. State 
and local government 

SR2_ALoaFrCrPNfinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Loans. In foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_ALoaFrCrONfinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_ALoaFrCrORSecFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Loans. In foreign currency. Other 
resident sectors 

SR2_ALoaFrCrNrFC Кредити. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Loans. In foreign currency. 
Nonresidents 

SR2_AShaOthEqu Акції та інші форми участі в 
капіталі 

Shares and other equity 

SR2_AShaOthEquNtCr Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті 

Shares and other equity. In 
national currency 

SR2_AShaOthEquNtCrCBNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Центральний банк 

Shares and other equity. In 
national currency. Central bank 

SR2_AShaOthEquNtCrDpNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Shares and other equity. In 
national currency. Other 
depository corporations 

SR2_AShaOthEquNtCrFinNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Shares and other equity. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_AShaOthEquNtCrCGNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Shares and other equity. In 
national currency. Central 
government 

SR2_AShaOthEquNtCrSLGNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 

Shares and other equity. In 
national currency. State and local 
government 



Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

SR2_AShaOthEquNtCrPNfinNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Shares and other equity. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_AShaOthEquNtCrONfinNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Shares and other equity. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_AShaOthEquNtCrNrNC Акції та інші форми участі в 
капіталі. У національній валюті. 
Нерезиденти 

Shares and other equity. In 
national currency. Nonresidents 

SR2_AShaOthEquFrCr Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті 

Shares and other equity. In 
foreign currency 

SR2_AShaOthEquFrCrCBFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Central bank 

SR2_AShaOthEquFrCrDpFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_AShaOthEquFrCrFinFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_AShaOthEquFrCrCGFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Central 
government 

SR2_AShaOthEquFrCrSLGFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Shares and other equity. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_AShaOthEquFrCrPNfinFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_AShaOthEquFrCrONfinFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_AShaOthEquFrCrNrFC Акції та інші форми участі в 
капіталі. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Shares and other equity. In 
foreign currency. Nonresidents 

SR2_InsTecRes Страхові технічні резерви Insurance technical reserves 

SR2_AFinDer Похідні фінансові інструменти Financial derivatives 

SR2_AFinDerNtCr Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті 

Financial derivatives. In national 
currency 

SR2_AFinDerNtCrCBNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Центральний банк 

Financial derivatives. In national 
currency. Central bank 

SR2_AFinDerNtCrDpNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_AFinDerNtCrFinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other financial 
corporations 



SR2_AFinDerNtCrCGNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Financial derivatives. In national 
currency. Central government 

SR2_AFinDerNtCrSLGNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Financial derivatives. In national 
currency. State and local 
government 

SR2_AFinDerNtCrPNfinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Public nonfinancial 
corporations 

SR2_AFinDerNtCrONfinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other nonfinancial 
corporations 

SR2_AFinDerNtCrORSecNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Financial derivatives. In national 
currency. Other resident sectors 

SR2_AFinDerNtCrNrNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Нерезиденти 

Financial derivatives. In national 
currency. Nonresidents 

SR2_AFinDerFrCr Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті 

Financial derivatives. In foreign 
currency 

SR2_AFinDerFrCrCBFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Central bank 

SR2_AFinDerFrCrDpFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_AFinDerFrCrFinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other financial 
corporations 

SR2_AFinDerFrCrCGFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Центральні 
органи державного управління 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Central government 

SR2_AFinDerFrCrSLGFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Регіональні 
та місцеві органи державного 
управління 

Financial derivatives. In foreign 
currency. State and local 
government 

SR2_AFinDerFrCrPNfinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Public nonfinancial 
corporations 

SR2_AFinDerFrCrONfinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other nonfinancial 
corporations 

SR2_AFinDerFrCrORSecFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other resident sectors 

SR2_AFinDerFrCrNrFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Nonresidents 

SR2_OAcRe Інша дебіторська 
заборгованість 

Other accounts receivable 

SR2_NfinAs Нефінансові активи Nonfinancial assets 

SR2_TotAs Усього активів Total assets 



SR2_DIBM Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3 

Deposits included in broad 
money 

SR2_DIBMTrDp Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits 

SR2_DIBMTrDpNtCr Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency 

SR2_DIBMTrDpNtCrFinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_DIBMTrDpNtCrSLGNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_DIBMTrDpNtCrPNfinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMTrDpNtCrONfinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMTrDpNtCrORSecNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_DIBMTrDpFrCr Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency 

SR2_DIBMTrDpFrCrFinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_DIBMTrDpFrCrSLGFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Регіональні 
та місцеві органи державного 
управління 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_DIBMTrDpFrCrPNfinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 



SR2_DIBMTrDpFrCrONfinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMTrDpFrCrORSecFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші сектори-
резиденти 

Deposits included in broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_DIBMOthDp Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити 

Deposits included in broad 
money. Other deposits 

SR2_DIBMOthDpNtCr Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency 

SR2_DIBMOthDpNtCrFinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_DIBMOthDpNtCrSLGNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_DIBMOthDpNtCrPNfinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMOthDpNtCrONfinNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMOthDpNtCrORSecNC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_DIBMOthDpFrCr Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency 

SR2_DIBMOthDpFrCrFinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_DIBMOthDpFrCrSLGFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_DIBMOthDpFrCrPNfinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 



депозити. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMOthDpFrCrONfinFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DIBMOthDpFrCrORSecFC Депозити, що включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Deposits included in broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_DEBM Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3 

Deposits excluded from broad 
money 

SR2_DEBMTrDp Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits 

SR2_DEBMTrDpNtCr Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency 

SR2_DEBMTrDpNtCrCBNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Центральний банк 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Central bank 

SR2_DEBMTrDpNtCrDpNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other 
depository corporations 

SR2_DEBMTrDpNtCrFinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_DEBMTrDpNtCrCGNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Central 
government 

SR2_DEBMTrDpNtCrSLGNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_DEBMTrDpNtCrPNfinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMTrDpNtCrONfinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 



національній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMTrDpNtCrORSecNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_DEBMTrDpNtCrNrNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. У 
національній валюті. 
Нерезиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
national currency. Nonresidents 

SR2_DEBMTrDpFrCr Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency 

SR2_DEBMTrDpFrCrCBFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Центральний 
банк 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Central bank 

SR2_DEBMTrDpFrCrDpFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_DEBMTrDpFrCrFinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_DEBMTrDpFrCrCGFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Центральні 
органи державного управління 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Central 
government 

SR2_DEBMTrDpFrCrSLGFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Регіональні 
та місцеві органи державного 
управління 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_DEBMTrDpFrCrPNfinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMTrDpFrCrONfinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMTrDpFrCrORSecFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 



іноземній валюті. Інші сектори-
резиденти 

foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_DEBMTrDpFrCrNrFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. 
Переказні депозити. В 
іноземній валюті. Нерезиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Transferable deposits. In 
foreign currency. Nonresidents 

SR2_DEBMOthDp Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits 

SR2_DEBMOthDpNtCr Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency 

SR2_DEBMOthDpNtCrCBNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Центральний банк 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Central bank 

SR2_DEBMOthDpNtCrDpNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші депозитні 
корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other 
depository corporations 

SR2_DEBMOthDpNtCrFinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_DEBMOthDpNtCrCGNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Центральні органи 
державного управління 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Central 
government 

SR2_DEBMOthDpNtCrSLGNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_DEBMOthDpNtCrPNfinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMOthDpNtCrONfinNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMOthDpNtCrORSecNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_DEBMOthDpNtCrNrNC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. У національній 
валюті. Нерезиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
national currency. Nonresidents 



SR2_DEBMOthDpFrCr Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency 

SR2_DEBMOthDpFrCrCBFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Central bank 

SR2_DEBMOthDpFrCrDpFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_DEBMOthDpFrCrFinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_DEBMOthDpFrCrCGFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Central 
government 

SR2_DEBMOthDpFrCrSLGFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_DEBMOthDpFrCrPNfinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMOthDpFrCrONfinFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_DEBMOthDpFrCrORSecFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_DEBMOthDpFrCrNrFC Депозити, що не включаються в 
грошовий агрегат М3. Інші 
депозити. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Deposits excluded from broad 
money. Other deposits. In 
foreign currency. Nonresidents 

SR2_SOTSHIBM Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3 

Securities other than shares 
included in broad money 

SR2_SOTSHIBMNtCr Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency 

SR2_SOTSHIBMNtCrFinNC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency. Other financial 
corporations 



SR2_SOTSHIBMNtCrSLGNC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_SOTSHIBMNtCrPNfinNC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHIBMNtCrONfinNC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHIBMNtCrORSecNC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_SOTSHIBMFrCr Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency 

SR2_SOTSHIBMFrCrFinFC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_SOTSHIBMFrCrSLGFC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_SOTSHIBMFrCrPNfinFC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHIBMFrCrONfinFC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHIBMFrCrORSecFC Цінні папери, крім акцій, що 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Securities other than shares 
included in broad money. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_SOTSHEBM Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3 

Securities other than shares 
excluded from broad money 

SR2_SOTSHEBMNtCr Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency 

SR2_SOTSHEBMNtCrCBNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Центральний банк 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Central bank 



SR2_SOTSHEBMNtCrDpNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші депозитні 
корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Other 
depository corporations 

SR2_SOTSHEBMNtCrFinNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Other financial 
corporations 

SR2_SOTSHEBMNtCrCGNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Центральні органи 
державного управління 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Central 
government 

SR2_SOTSHEBMNtCrSLGNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. State and local 
government 

SR2_SOTSHEBMNtCrPNfinNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHEBMNtCrONfinNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHEBMNtCrORSecNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Other resident 
sectors 

SR2_SOTSHEBMNtCrNrNC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. У національній 
валюті. Нерезиденти 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
national currency. Nonresidents 

SR2_SOTSHEBMFrCr Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency 

SR2_SOTSHEBMFrCrCBFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Central bank 

SR2_SOTSHEBMFrCrDpFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_SOTSHEBMFrCrFinFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Other financial 
corporations 

SR2_SOTSHEBMFrCrCGFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 



агрегат М3. В іноземній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

foreign currency. Central 
government 

SR2_SOTSHEBMFrCrSLGFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. State and local 
government 

SR2_SOTSHEBMFrCrPNfinFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHEBMFrCrONfinFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_SOTSHEBMFrCrORSecFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Other resident 
sectors 

SR2_SOTSHEBMFrCrNrFC Цінні папери, крім акцій, що не 
включаються в грошовий 
агрегат М3. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Securities other than shares 
excluded from broad money. In 
foreign currency. Nonresidents 

SR2_LLoa Кредити Loans 

SR2_LLoaNtCr Кредити. У національній валюті Loans. In national currency 

SR2_LLoaNtCrCBNC Кредити. У національній 
валюті. Центральний банк 

Loans. In national currency. 
Central bank 

SR2_LLoaNtCrDpNC Кредити. У національній 
валюті. Інші депозитні 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other depository corporations 

SR2_LLoaNtCrFinNC Кредити. У національній 
валюті. Інші фінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other financial corporations 

SR2_LLoaNtCrCGNC Кредити. У національній 
валюті. Центральні органи 
державного управління 

Loans. In national currency. 
Central government 

SR2_LLoaNtCrSLGNC Кредити. У національній 
валюті. Регіональні та місцеві 
органи державного управління 

Loans. In national currency. State 
and local government 

SR2_LLoaNtCrPNfinNC Кредити. У національній 
валюті. Державні нефінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Public nonfinancial corporations 

SR2_LLoaNtCrONfinNC Кредити. У національній 
валюті. Інші нефінансові 
корпорації 

Loans. In national currency. 
Other nonfinancial corporations 

SR2_LLoaNtCrORSecNC Кредити. У національній 
валюті. Інші сектори-резиденти 

Loans. In national currency. 
Other resident sectors 

SR2_LLoaNtCrNrNC Кредити. У національній 
валюті. Нерезиденти 

Loans. In national currency. 
Nonresidents 

SR2_LLoaFrCr Кредити. В іноземній валюті Loans. In foreign currency 

SR2_LLoaFrCrCBFC Кредити. В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Loans. In foreign currency. 
Central bank 



SR2_LLoaFrCrDpFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші депозитні корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
depository corporations 

SR2_LLoaFrCrFinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші фінансові корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
financial corporations 

SR2_LLoaFrCrCGFC Кредити. В іноземній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Loans. In foreign currency. 
Central government 

SR2_LLoaFrCrSLGFC Кредити. В іноземній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Loans. In foreign currency. State 
and local government 

SR2_LLoaFrCrPNfinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Loans. In foreign currency. Public 
nonfinancial corporations 

SR2_LLoaFrCrONfinFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші нефінансові корпорації 

Loans. In foreign currency. Other 
nonfinancial corporations 

SR2_LLoaFrCrORSecFC Кредити. В іноземній валюті. 
Інші сектори-резиденти 

Loans. In foreign currency. Other 
resident sectors 

SR2_LLoaFrCrNrFC Кредити. В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Loans. In foreign currency. 
Nonresidents 

SR2_ITRes Страхові технічні резерви Insurance technical reserves 

SR2_LFinDer Похідні фінансові інструменти Financial derivatives 

SR2_LFinDerNtCr Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті 

Financial derivatives. In national 
currency 

SR2_LFinDerNtCrCBNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Центральний банк 

Financial derivatives. In national 
currency. Central bank 

SR2_LFinDerNtCrDpNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_LFinDerNtCrFinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other financial 
corporations 

SR2_LFinDerNtCrCGNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Центральні органи державного 
управління 

Financial derivatives. In national 
currency. Central government 

SR2_LFinDerNtCrSLGNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Регіональні та місцеві органи 
державного управління 

Financial derivatives. In national 
currency. State and local 
government 

SR2_LFinDerNtCrPNfinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Державні нефінансові 
корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Public nonfinancial 
corporations 

SR2_LFinDerNtCrONfinNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In national 
currency. Other nonfinancial 
corporations 

SR2_LFinDerNtCrORSecNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Financial derivatives. In national 
currency. Other resident sectors 

SR2_LFinDerNtCrNrNC Похідні фінансові інструменти. 
У національній валюті. 
Нерезиденти 

Financial derivatives. In national 
currency. Nonresidents 

SR2_LFinDerFrCr Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті 

Financial derivatives. In foreign 
currency 



SR2_LFinDerFrCrCBFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. 
Центральний банк 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Central bank 

SR2_LFinDerFrCrDpFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
депозитні корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other depository 
corporations 

SR2_LFinDerFrCrFinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
фінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other financial 
corporations 

SR2_LFinDerFrCrCGFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Центральні 
органи державного управління 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Central government 

SR2_LFinDerFrCrSLGFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Регіональні 
та місцеві органи державного 
управління 

Financial derivatives. In foreign 
currency. State and local 
government 

SR2_LFinDerFrCrPNfinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Державні 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Public nonfinancial 
corporations 

SR2_LFinDerFrCrONfinFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
нефінансові корпорації 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other nonfinancial 
corporations 

SR2_LFinDerFrCrORSecFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. Інші 
сектори-резиденти 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Other resident sectors 

SR2_LFinDerFrCrNrFC Похідні фінансові інструменти. 
В іноземній валюті. 
Нерезиденти 

Financial derivatives. In foreign 
currency. Nonresidents 

SR2_OAcPay Інша кредиторська 
заборгованість 

Other accounts payable 

SR2_LShaOthEqu Акції та інші форми участі в 
капіталі 

Shares and other equity 

SR2_TotLiab Усього пасивів Total liabilities 

 


