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РОЗДІЛ 1. Призначення документу 

Дані функціональні вимоги описують особливості обміну в системі електронних 

міжбанківських розрахунків України (СЕП) повідомленнями ISO 20022, що застосову-

ються для імплементації кредитового переказу на основі стандарту ISO 20022.  

Специфікації та нефункціональні вимоги в документі не розглядаються.  

 

1. Терміни, визначення 

Терміни та поняття, які використані в документі, подані для розуміння їх застосу-

вання  при реалізації кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022.   

2. Типи та групи повідомлень, які використовуються на рівні агент – ЦОСЕП 

– агент 

 

 

Термін Визначення терміну  

ЦОСЕП Центр оброблення системи електронних платежів 

ЦП Цінні папери 

Депозитарій Депозитарій Національного банку України,   

Національний депозитарій України 

DVP Розрахунки за цінні папери за принципом «поставка 

проти оплати» («Delivery versus Payment») 

Платіжне повідомлення 

 

Повідомлення ISO 20022, яке містить платіжні інстру-

кції на виконання переказу коштів через СЕП 

Трансакція Одинична платіжна інструкція щодо переказу коштів 

через СЕП або пов'язаних із ним операцій (відкли-

кання, повернення коштів).  

Технологічний контроль Контроль, який ЦОСЕП виконує під час приймання 

будь-якого вхідного повідомлення від учасника СЕП і 

який описано  в документі «Система електронних пла-

тежів Національного банку України (шифр СЕП-4). 

Технологія і формати обміну повідомленнями між 

учасниками і ЦОСЕП» і який, зокрема, передбачає те-

хнічну валідацію структури повідомлення на відпові-

дність затвердженій XSD-схемі для відповідного типу 

повідомлення. Повідомлення, яке не пройшло техно-

логічний контроль, завжди відхиляється в цілому із 

наданням його відправнику технічного повідомлення 

про неприйняття запиту до розгляду.  
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Типи повідомлень:  

1) Платіжні повідомлення (pacs.004, pacs.008, pacs.009); 

2) Статуси оброблення (pacs.002); 

3) Запити (pain.013, camt.060, camt.056, camt.091); 

4) Статуси відповіді на запити (pain.014, camt.029, camt.092); 

5) Звіти (camt.053, camt.054); 

6) Квитанції (camt.025). 

Групи повідомлень:  

Назва 

групи 

Повна назва Призначення групи повідомлень 

pain Payments Initiation  Повідомлення, які використовуються для ініціювання пере-
казу коштів клієнтом фінансової установи та для інформу-
вання фінансовою установою клієнта про поточний статус 

переказу (прийнятий, відхилений, очікування обробки і т.д.) 

pacs Payments Clearing and 
Settlement  

Повідомлення, які використовуються при здійсненні пере-
казу на рівні фінансових установ та для інформування фі-

нансових установ про поточний статус переказу (прийня-
тий, відхилений, очікування обробки і т.д.) 

 

camt Cash Management  Повідомлення, які використовуються для обміну інформа-
цією про стан рахунків клієнтів і фінансових установ,  
пов'язані із запитами про відкликання переказу, інформу-

вання про результати розгляду запитів і інші повідомлення. 
 

 

Перекази, які здійснюються в національній валюті на території України, знахо-
дяться в області розгляду документу «Імплементація стандарту ISO 20022 в Україні. 

Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022»  (далі – «Кредитовий 
переказ»), що доступний за посиланням:  https://bank.gov.ua/payments/project-iso20022. 

 
Загальні вимоги до структури і складу повідомлень на рівні «агент-ЦОСЕП-

агент» деталізовані у відповідних специфікаціях. 

  

https://bank.gov.ua/payments/project-iso20022


  

 

7 
 

РОЗДІЛ 2. КРЕДИТОВИЙ ПЕРЕКАЗ З ІНІЦІАТИВИ ПЛАТНИКА НА РІВНІ 

АГЕНТ - ЦОСЕП - АГЕНТ 

 

1.1. Платіжне повідомлення pacs.008/pacs.009 
 

В рамках виконання платіжного повідомлення pacs.008/pacs.009 на рівні агент – 

ЦОСЕП – агент використовуються наступні повідомлення:  

Код/Оригінальна назва  

повідомлення 

Назва повідомлення Дія в СЕП 

pacs.002 

/FIToFIPaymentStatusReport  

Звіт про статус на рівні аге-
нтів 

 

Відправлення звіту про статус у відповідь 

на pacs.008/ pacs.009 

pacs.008 

/FIToFICustomerCreditTransfer 

Кредитовий переказ коштів 

клієнта на рівні агентів 

 

Відправлення платіжного повідомлення 

агента на переказ коштів клієнта 

 

pacs.009  

/FinancialInstitutionCreditTransfer 

Кредитовий переказ коштів 

агента на рівні агентів 

Відправлення платіжного повідомлення 

агента на переказ коштів агента 

camt.054 

/BankToCustomerDebitCreditNotif

ication  

Повідомлення про зараху-

вання / списання коштів з ра-

хунку  

 

Відправлення учаснику СЕП підтвер-

дження про зарахування / списання коштів 

з рахунку 
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1.2. Загальне призначення платіжного повідомлення pacs.008/pacs.009 та 

пов’язаних повідомлень (pacs.002, camt.054)  

 

Платіжне повідомлення pacs.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні 

агентів» використовується для переказу коштів клієнта на рівні агентів (безпосередніх 

учасників СЕП).  

Платіжне повідомлення pacs.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні 

агентів» використовується для переказу коштів агента на рівні агентів (безпосередніх 

учасників СЕП). 

Схема визначення повідомлення залежить від юридичного статусу Платника та 

Отримувача: 

 

Платник 

Отримувач 

Фінансова установа Фізична / юридична особа 

Державна казначейська 

служба України 

Фінансова установа pacs.009 pacs.008 

Фізична / юридична особа 

Державна казначейська служба України 

pacs.008 pacs.008 

1) В платіжному повідомленні pacs.008 передбачена ідентифікація Платника 

(Debtor) і Отримувача (Creditor) тільки як фізичної / юридичної особи. Тому якщо в ролі 

відправника/отримувача виступає фінансова установа -  банк або ASPSP, то їх слід опи-

сувати не як фінансову установу, а як юридичну особу. Відповідно перевірки того, чи є 

дана юридична особа цією самою фінансовою установою, не виконуються. 

2) Водночас в платіжному повідомленні pacs.009 передбачена ідентифікація Пла-

тника (Debtor) і Отримувача (Creditor) як фінансових установ. Тому для них викону-

ються перевірки відповідності Платника (Debtor)/ Отримувача (Creditor) і ролей агентів 

у повідомленні. 

 

Платіжне повідомлення pacs.008/pacs.009 може містити як одну трансакцію 

(Рис.2 «Алгоритм взаємодії в процесі здійснення переказу коштів на рівні агент – 

ЦОСЕП – агент (платіжне повідомлення містить одну трансакцію)), так і більше ніж 

одну трансакцію (Рис.3 «Алгоритм взаємодії в процесі здійснення переказу коштів на 

рівні агент – ЦОСЕП – агент (платіжне повідомлення містить більше ніж одну тра-

нсакцію)»).  

Якщо платіжне повідомлення pacs.008/pacs.009 містить декілька трансакцій, то 

для всіх цих трансакцій Агент отримувача має бути одним і тим самим, тобто при про-

ходженні через СЕП і далі до Агента отримувача одне платіжне повідомлення не роз-

бивається на кілька інших.  
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Проведення трансакцій (успішних), уміщених в платіжне повідомлення, викону-

ється в ЦОСЕП у порядку розміщення їх в платіжному повідомленні, без сортування.  

ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання, послідуючого оброблення 

та перевідправлення коректного платіжного повідомлення pacs.008/pacs.009 на рівні 

агентів. Крім того, ЦОСЕП в залежності від результатів оброблення платіжного повідо-

млення  pacs.008/pacs.009 відправляє такий набір повідомлень: 

 

 
Повідомлення pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» в залежності від ре-

зультатів оброблення в ЦОСЕП платіжного повідомлення, відображає наступні статуси 
оброблення pacs.008/pacs.009:  

 відхилено (RJCT) 

платіжне повідомлення відхилено в цілому (не прийнята жодна трансакція з пла-

тіжного повідомлення).  Обов’язково вказується причина відхилення платіжного пові-
домлення; 

 
 частково прийнято (PART) 

Статус 

оброблення 

платіжного  

повідомлення  

Результат  

оброблення  

платіжного  

повідомлення  

 

Інструктуючий агент  

  

Проінструктований агент 

 

Прийнято 

ACSC 

 

Прийнято всі трансакції з 

платіжного повідомлення  
 

 camt.054 «Повідомлення 

про зарахування / спи-
сання коштів з рахунку» 

- списання з рахунку 

 

pacs.008/pacs.009 з тим са-

мим переліком трансакцій, 
що у вхідному  
pacs.008/pacs.009; 

camt.054 «Повідомлення про 
зарахування/списання кош-

тів з рахунку» - зараху-

вання на рахунок 

 

Відхилено 

RJCT 

Платіжне повідомлення 
відхилено в цілому з при-

чин, що стосуються пові-
домлення в цілому  

pacs.002 (відхилення)  

Х 

Частково 

прийнято 

PART 

 

У результаті потрансак-

ційної перевірки частину 
трансакцій з платіжного 
повідомлення (хоча б 

одну) прийнято, частину  
відхилено  

 

pacs.002 (у розрізі 

прийнятих і відхилених 
трансакцій) 

camt.054 «Повідомлення 
про зарахування / спи-
сання коштів з рахунку» 

- списання з рахунку 

(на суму прийнятих) 

pacs.008/pacs.009 , який міс-

тить тільки прийняті тра-
нсакції з вхідного  
pacs.008/pacs.009 

camt.054 «Повідомлення 
про зарахування/списання 

коштів з рахунку» - зараху-

вання на рахунок (на суму 
прийнятих) 

Частково 

прийнято 

PART 

 

У результаті  потрансак-
ційної перевірки всі тран-
сакції з платіжного пові-

домлення  відхилено  

pacs.002 (у розрізі відхи-

лених трансакцій) 
 

 
Х 
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якщо платіжне повідомлення містить декілька трансакцій, то у результаті потра-

нсакційної перевірки частину трансакцій з платіжного повідомлення може бути прийн-
ято, а частину відхилено (в тому числі, можливо, не прийнято жодної трансакції, відхи-

лено всі). Тобто на кожному із етапів оброблення платіжного повідомлення в ЦОСЕП, 
можливе як успішне оброблення частини трансакцій, так і відхилення частини трансак-
цій з різних причин.  

За такої ситуації передбачено «акумулювання» відхилених трансакцій на кож-
ному із етапів оброблення платіжного повідомлення, для подальшої можливості вклю-
чення в повідомлення pacs.002 відхилених трансакцій на різних етапах оброблення пла-
тіжного повідомлення. Це пояснюється тим, що повідомлення pacs.002 відправляється 

Інструктуючому агенту виключно за результатами повного оброблення платіжного по-
відомлення (усіх трансакцій з повідомлення).  

Таким чином, повідомлення pacs.002 зі статусом «частково прийнято», за ре-
зультатами повного оброблення pacs.008/pacs.009, може містити: 

 відомості про наявність успішно оброблених трансакцій і перелік  трансак-
цій, відхилених на всіх етапах оброблення платіжного повідомлення; 

 перелік відхилених трансакцій. 

Для кожної відхиленої трансакції обов’язково вказується причина відхилення.  

 

Якщо на будь-якому етапі оброблення платіжного повідомлення було  відправ-

лено повідомлення pacs.002 зі статусом «відхилення» (RJCT), то це свідчить про відхи-

лення платіжного повідомлення в цілому і припинення подальших етапів його оброб-

лення в ЦОСЕП.   

Якщо за результатами повного оброблення платіжного повідомлення прийнято 

усі трансакції (усі трансакції з платіжного повідомлення успішно обробленні), то 

ЦОСЕП не формує повідомлення pacs.002 і відповідно не відправляє його Інструктую-

чому агенту.  

Повідомлення pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» відправляється ви-

ключно на одне платіжне повідомлення (pacs.008/pacs.009) і носить інформаційний ха-

рактер стосовно статусу оброблення платіжного повідомлення та не є підтвердженням 

оплати (див. специфікацію pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» ).  

 

Повідомлення camt.054 «Повідомлення про зарахування /списання коштів з ра-

хунку» використовується в ЦОСЕП для відправлення:  

 Інструктуючому агенту як підтвердження про списання коштів; 

 Проінструктованому агенту як підтвердження про зарахування коштів  

 та містить інформацію у розрізі усіх успішно оброблених трансакцій з  

pacs.008/pacs.009 (див. Розділ 6 даного документу). 

 

Примітка. У разі роботи за моделлю обслуговування консолідованого кореспон-

дентського рахунку з безпосередньою участю філій, ЦОСЕП відправляє camt.054 «По-
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відомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» як Інструктуючому / Проінс-

труктованому агенту, за чиїм технічним рахунком ТРФ відображено кошти, так і голо-

вному банку – власнику консолідованого кореспондентського рахунку, за чиїм ТКР ві-

дображено кошти. Детально ця тема висвітлюється у відповідних специфікаціях. 

 

ЦОСЕП одночасно з відправленням повідомлення camt.054 здійснює відправ-

лення pacs.008/pacs.009 Проінструктованому агенту. Якщо платіжне повідомлення міс-

тить декілька трансакцій і в процесі оброблення відхилена частина трансакцій з платі-

жного повідомлення, то pacs.008/pacs.009, що відправляється Проінструктованому аге-

нту, міститиме інформацію виключно про успішні трансакції (сума і кількість трансак-

цій платіжного повідомлення, що відправляється Проінструктованому агенту, дорівнює 

сумі і кількості трансакцій повідомлення camt.054).   

 

Функціональна схема здійснення обміну платіжним повідомленням   
pacs.008/pacs.009 представлена на Рисунку 1. 

Рисунок 1. Функціональна схема здійснення обміну платіжним повідомленням 
pacs.008/pacs.009 

 

pacs.002

pacs.002

pacs.008 / pacs.009 pacs.008 / pacs.009 

ЦОСЕПІнструктуючий      

агент

Проінструктований 

агент

camt.054 camt.054
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1.3. Виконання платіжного повідомлення pacs.008/pacs.009, яке містить одну 

трансакцію 

Рисунок 2. Алгоритм взаємодії в процесі здійснення переказу коштів 

(платіжне повідомлення містить одну трансакцію) 
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Так
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     pacs.002  Ні 
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Проведення 

(успішної 
трансакції)

Повідомлення 
про списання 

коштів з 
рахунку

camt.054
Повідомлення про 
зарахування коштів 

на рахунок

(2)
pacs.008
pacs.009

Звіт про статус 
(відхилення)

Прийнято?

Так

Проведення 

Акцепт 

Отримувач 

Повідомлення про 
зарахування 

коштів на рахунок

pacs.002 НІ

   



  

 

13 
 

1.3.1. Отримання платіжного повідомлення  (1A) (pacs.008/pacs.009 містить 

одну трансакцію) 

Отримавши платіжне повідомлення: 

pacs.008 (1) «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»  

pacs.009 (1) «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів» 

ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 
У разі успішного проходження валідації відбувається наступний етап  «перевірка 

авторизації». 

 

1.3.2. Перевірка авторизації (2A) (pacs.008/pacs.009 містить одну трансакцію) 

На етапі «перевірки авторизації» ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сто-

рони, що надсилає платіжне повідомлення, та параметрів авторизації, заданих в профілі 

агенту, що зберігається в ЦОСЕП.  

У разі неуспішної перевірки ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення без надання 

його відправнику будь-яких повідомлень.  

У разі успішної «перевірки авторизації» – виконується «перевірка платіжного 

повідомлення».   

 

1.3.3. Перевірка платіжного повідомлення (3A) (pacs.008/pacs.009 містить одну 

трансакцію) 

ЦОСЕП здійснює «перевірку платіжного повідомлення», а саме:  

 ідентифікацію сторони, що отримує платіжне повідомлення, та її відповідність 

профілю агенту, що зберігається в ЦОСЕП; 

 перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень; 

 перевірку логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення. 

(деталізація перевірок див. у специфікаціях)  

У разі неуспішної «перевірки платіжного повідомлення» - ЦОСЕП відхиляє 

pacs.008/pacs.009 і відповідно відправляє його відправнику  (Інструктуючому агенту) 

pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» (відхилення) з обов’язковим вказанням 

причини такого відхилення.  

У разі успішної «перевірки платіжного повідомлення» – ЦОСЕП здійснює «оці-

нку ризиків».  

1.3.4. Оцінка ризиків (4A) (pacs.008/pacs.009 містить одну трансакцію) 

На етапі «оцінка ризиків» ЦОСЕП здійснює контроль ризиків з метою подаль-

шого оброблення та виконання платіжного повідомлення, а саме: відсутності обмежень 

(блокування рахунку) для виконання платіжної операції, перевірку достатньої кількості 

коштів на технічному рахунку (деталізація перевірок див. у специфікаціях). 
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У разі неуспішної «оцінки ризиків» - ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення і 

відправляє його відправнику (Інструктуючому агенту) pacs.002 «Звіт про статус на 

рівні агентів» (відхилення) з обов’язковим вказанням причини такого відхилення.  

У разі успішної «оцінки ризиків» - ЦОСЕП здійснює «Акцепт (успішної транса-

кції)». 

1.3.5. Акцепт (успішної трансакції) (5A) (pacs.008/pacs.009 містить одну тран-

сакцію) 

На даному етапі ЦОСЕП виконує фінансову операцію списання коштів з техніч-

ного рахунку Інструктуючого агента та одночасно фінансову операцію зарахування ко-

штів на технічний рахунок Проінструктованого агента і здійснює «проведення успішної 

трансакції». 

 

1.3.6. Проведення (успішної трансакції) (6A) (pacs.008/pacs.009 містить одну 

трансакцію) 

На етапі «проведення успішної трансакції» ЦОСЕП виконує підтвердження ак-

цепту виконання трансакції від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента, 

шляхом формування і відправлення платіжною системою camt.054 «Повідомлення про 

зарахування /списання коштів з рахунку»:  

 Інструктуючому агенту про списання коштів з технічного рахунку 

 Проінструктованому агенту про зарахування коштів на технічний рахунок  

ЦОСЕП одночасно з відправленням camt.054 здійснює «відправлення платіж-

ного повідомлення» Проінструктованому агенту. 

 

1.3.7. Відправлення платіжного повідомлення (7A) (pacs.008/pacs.009 міс-

тить одну трансакцію) 

На етапі «відправлення платіжного повідомлення» ЦОСЕП здійснює відправ-

лення:  

 pacs.008 (2) «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»  Про-

інструктованому агенту  (перевідправлення pacs.008 (1)); 

    або 

 pacs.009 (2) «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів»  Проі-

нструктованому агенту (перевідправлення pacs.009 (1); 

Проінструктований агент за результатами успішного оброблення pacs.008 (2)/ 

pacs.009 (2) не надає зворотної відповіді в ЦОСЕП щодо отриманого платіжного пові-

домлення.  

Проінструктований агент у випадку неуспішного оброблення pacs.008 (2)/ 

pacs.009 (2) (виключно з технічних причин) надсилає в ЦОСЕП pacs.002 «Звіт про ста-

тус на рівні агентів» (відхилення). Проінструктований агент (за потреби із залученням 
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ЦОСЕП) з’ясовує причини нестандартної ситуації та вживає заходів щодо її виправ-

лення, після чого ЦОСЕП повторно здійснює відправку pacs.008 (2) / pacs.009 (2). 
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1.4. Виконання платіжного повідомлення pacs.008 / pacs.009,  яке містить бі-

льше ніж одну трансакцію  

Рисунок 3. Алгоритм взаємодії в процесі здійснення переказу коштів (платіжне 

повідомлення містить більше ніж одну трансакцію) 
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1.4.1. Отримання платіжного повідомлення (1B) (pacs.008/pacs.009 містить бі-

льше ніж одну трансакцію) 

Опис етапу отримання платіжного повідомлення: 

pacs.008 (1) «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»  

pacs.009 (1) «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів»  

в ЦОСЕП відповідає опису аналогічного етапу для однієї трансакції (пункт 1.3.1 
даного документу). 

1.4.2. Перевірка авторизації (2B) (pacs.008/pacs.009 містить більше ніж одну 

трансакцію) 

Опис етапу «перевірка авторизації» в ЦОСЕП відповідає опису аналогічного 

етапу для однієї трансакції (пункт 1.3.2 даного документу). 

 У разі успішної «перевірки авторизації» – виконується «перевірка платіжного 

повідомлення».   

 

1.4.3. Перевірка платіжного повідомлення (3B) (pacs.008/pacs.009 містить бі-

льше ніж одну трансакцію) 

ЦОСЕП здійснює «перевірку платіжного повідомлення» потрансакційно, а 

саме: перевірку логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення  у розрізі кожної 

окремої трансакції в платіжному повідомленні.  

У разі неуспішної «перевірки платіжного повідомлення» (якщо в результаті пот-

рансакційної перевірки усіх трансакцій з платіжного повідомлення не залишилося жод-

ної трансакції, яка б підлягала обробленню) - ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення 

і відповідно відправляє його відправнику (Інструктуючому агенту) pacs.002 «Звіт про 

статус на рівні агентів» (відхилення). Якщо на етапі «перевірка платіжного повідом-

лення» був відправлений pacs.002 (відхилення), то подальші етапи оброблення платіж-

ного повідомлення не виконуються. 

У разі успішної перевірки хоча б однієї трансакції з платіжного повідомлення -  

ЦОСЕП здійснює «оцінку ризиків» для трансакцій, успішно оброблених на етапі «пе-

ревірки платіжного повідомлення».   

1.4.4. Оцінка ризиків (4B) (pacs.008/pacs.009 містить більше ніж одну трансак-

цію) 

На етапі «оцінки ризиків» ЦОСЕП здійснює потрансакційну оцінку ризиків (тих 

трансакцій, які на попередньому етапі були успішно оброблені), а саме: перевірку до-

статньої кількості коштів на технічному рахунку, відсутності обмежень (блокування те-

хнічного рахунку) тощо.  

Цикл оплати відбувається у порядку фізичного слідування трансакцій в платіж-

ному повідомленні. Якщо трансакція не пройшла «оцінку ризиків» по причині «недо-

статності» коштів, то подальше оброблення цієї трансакції не відбувається. Така тран-

сакція відхиляється і включається до pacs.002 з вказанням причини відхилення і 

ЦОСЕП переходить до наступної трансакції цього ж платіжного повідомлення. Якщо 
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хоча б на одну трансакцію з платіжного повідомлення достатньо коштів – відбувається 

наступний етап «Акцепт (успішних трансакцій)» (5В).  

Якщо на етапі «оцінки ризиків» в результаті потрансакційної оцінки ризиків не-

можливо здійснити подальший акцепт хоча б однієї трансакції з платіжного повідом-

лення – ЦОСЕП відхиляє його і відповідно відправляє Інструктуючому агенту pacs.002 

«Звіт про статус на рівні агентів» (відхилення), який включає усі відхилені трансак-

ції, у тому числі і відхилені на попередніх етапах оброблення платіжного повідомлення.  

Якщо на етапі «оцінка ризиків» ЦОСЕП надсилає Інструктуючому агенту 

pacs.002 (відхилення), то подальші етапи оброблення платіжного повідомлення в СЕП 

не виконуються.   

1.4.5. Акцепт (успішних трансакцій) (5B) (pacs.008/pacs.009 містить більше ніж 

одну трансакцію)  

На даному етапі ЦОСЕП виконує проведення успішних трансакцій (які пройшли 

перевірки на попередніх етапах оброблення платіжного повідомлення) за технічними 

рахунками, а саме: фінансові операції списання коштів з технічного рахунку Інструкту-

ючого агента та одночасно фінансові операції зарахування коштів на технічний рахунок 

Проінструктованого агента.  

Крім того, якщо в процесі оброблення платіжного повідомлення були трансакції, 

які не можуть бути проведені за технічними рахунками з різних причин, то на даному 

етапі ЦОСЕП формує та відправляє Інструктуючому агенту pacs.002  «Звіт про статус 

на рівні агентів» (частково прийняті) у розрізі успішно проведених та відхилених (не 

проведених) трансакцій з обов’язковим вказанням причин відхилення у розрізі відхиле-

них трансакцій. 

Після виконання акцепту успішних трансакцій, ЦОСЕП здійснює «проведення ус-

пішних трансакцій». 

 

1.4.6. Проведення успішних трансакцій (6B) (pacs.008/pacs.009 містить більше 

ніж одну трансакцію)  

На даному етапі ЦОСЕП виконує підтвердження акцепту та виконання успішних 

трансакцій від Інструктуючого агента до Проінструктованого агента, шляхом форму-

вання і відправлення платіжною системою camt.054 «Повідомлення про зарахування 

/списання коштів з рахунку»:  

 Інструктуючому агенту про списання коштів з технічного рахунку; 

 Проінструктованому агенту про зарахування коштів на технічний рахунок  

ЦОСЕП одночасно з відправленням camt.054 здійснює «відправлення платіж-

ного повідомлення» Проінструктованому агенту. 
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1.4.7.  Відправлення платіжного повідомлення (7B) (pacs.008/pacs.009 містить 

більше ніж одну трансакцію) 

На етапі «відправлення платіжного повідомлення» ЦОСЕП здійснює відправ-

лення Проінструктованому агенту:  

 pacs.008 (2) «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»  (від-

правлення тільки прийнятих трансакцій з pacs.008 (1)); 

    або 

 pacs.009 (2) «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів»  (від-

правлення тільки прийнятих трансакцій з pacs.009 (1); 

 

Подальші дії відповідають опису аналогічного етапу для однієї трансакції (пункт 

1.3.8 даного документу). 

 

 

  



  

 

20 
 

РОЗДІЛ 3. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 

1.1. Платіжне повідомлення pacs.004  

В рамках виконання повернення коштів на рівні агент – ЦОСЕП – агент викорис-

товуються наступні повідомлення:  

Код Оригінальна назва  

повідомлення 

Назва повідомлення Дія в СЕП 

pacs.002 

  

FIToFIPaymentStatusReport Звіт про статус на рівні агентів Відправлення звіту про статус у відпо-

відь на pacs.004 

pacs.004 

  

PaymentReturn  Повернення коштів Перевідправлення (відправленого аге-

нтом) платіжного повідомлення щодо 

повернення коштів 

camt.054

  

BankToCustomerDebitCreditNoti

fication  

Повідомлення про зараху-

вання / списання коштів з ра-

хунку  

Відправлення учасникам СЕП підтвер-

дження про зарахування / списання ко-

штів з рахунку  

 
 

1.2. Загальне призначення платіжного повідомлення pacs.004 та пов’язаних по-

відомлень (pacs.002, сamt.054) 

  
Платіжне повідомлення pacs.004 «Повернення коштів» використовується для 

повернення коштів на рівні агентів.  pacs.004 формується виключно на 
pacs.008/pacs.009 (при умові попереднього успішного оброблення цих платіжних пові-

домлень в ЦОСЕП) та обов’язково містить посилання на pacs.008, pacs.009, за платіж-

ними операціями з якого повертаються кошти. 
Строк, протягом якого може бути відправлено pacs.004 на pacs.008/pacs.009, має 

бути визначений нормативно-правовими актами НБУ і вимірюватися в календарних 

днях. В програмному забезпеченні ЦОСЕП має бути передбачено можливість зміни за-

значеного строку відповідно до можливих змін в нормативно-правових актах НБУ, шля-

хом налаштування відповідного параметру в ЦОСЕП. До прийняття нормативно-право-

вих актів НБУ, на період розроблення і тестових випробувань, закласти строк до 30 ка-

лендарних днів. 

При поверненні коштів (в pacs.004), ролі всіх учасників у ланцюгу повернення 

коштів змінюються на протилежні до платіжного повідомлення, що повертається 

(pacs.008/pacs.009). Наприклад: Платник стає Отримувачем; Агент платника стає Аген-

том отримувача; Інструктуючий агент стає Проінструктованим агентом; Проінструкто-

ваний агент стає Інструктуючим агентом; Агент отримувача стає Агентом платника; 

Отримувач стає Платником. 

 
Рacs.004 може містити як одну, так і декілька трансакцій (тобто частину трансак-

цій з pacs.008/pacs.009). Якщо pacs.004 містить декілька трансакцій, то це можуть бути 
трансакції, які належать виключно одному pacs.008 / pacs.009. Якщо pacs.004 містить 
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декілька  трансакції з різних pacs.008 / pacs.009, то такий pacs.004  відхиляється і пода-

льше оброблення його в ЦОСЕП не відбувається. 
Рacs.004 підлягає обробленню в цілому. На відміну від pacs.008/pacs.009 (де до-

зволено потрансакційне оброблення),  в pacs.004 потрансакційне оброблення заборо-
нено. У зв’язку з цим, якщо хоча б одна трансакція з pacs.004 не може бути оброблена 
(з однієї або різних причин), то  такий pacs.004 відхиляється в цілому з направленням 

Інструктуючому агенту повідомлення pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» (ві-
дхилення) з зазначенням відповідної причини відхилення.  

 
ЦОСЕП здійснює процедури приймання до виконання та послідуючого оброб-

лення pacs.004 і залежно від результатів відправляє такий набір повідомлень: 
 

 

Повідомлення camt.054 «Повідомлення про зарахування /списання коштів з ра-

хунку» використовується в ЦОСЕП для відправлення:  

 Інструктуючому агенту підтвердження про списання коштів 

 Проінструктованому агенту підтвердження про зарахування коштів  

 та містить інформацію у розрізі усіх успішно оброблених трансакцій з 

pacs.004 (див. Розділ 6 даного документу). 

Статус 

оброблення 

платіжного 

повідом-

лення  

Результат 

 оброблення  

платіжного  

повідомлення  

 

Інструктуючий агент  

  

Проінструктований агент 

 

Прийнято 

ACSC 

 

Прийнято всі транса-
кції з платіжного по-

відомлення  
 

 camt.054 «Повідомлення 
про зарахування / спи-

сання коштів з рахунку» - 

списання з рахунку 

 

pacs.004 з тим самим пере-
ліком трансакцій, що у вхід-

ному  pacs.004 

camt.054 «Повідомлення про 
зарахування/списання кош-

тів з рахунку» - зараху-

вання на рахунок 

 

Відхилено 

RJCT 

Повідомлення відхи-

лено в цілому з при-
чин, що стосуються 
повідомлення в ці-

лому  

pacs.002 (відхилення в ці-

лому, без переліку транса-
кцій) 

 

Х 

Частково 

прийнято 

PART 

 

У результаті потран-
сакційної перевірки 

частину трансакцій 
повідомлення (хоча б 
одну) відхилено. Як 

наслідок, відхилені й 
решта трансакцій по-

відомлення 

pacs.002 (з переліком всіх 

трансакцій, оскільки вони 

всі відхилені) 
 

Х 
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ЦОСЕП одночасно з відправленням повідомлення camt.054 здійснює відправ-

лення pacs.004 Проінструктованому агенту. Сума і кількість трансакцій в pacs.004 до-

рівнює сумі і кількості трансакцій повідомлення camt.054.   

 
Функціональна схема обміну платіжним повідомленням pacs.004 представлена на 

Рисунку 4. 

 

Рисунок 4. Функціональна схема здійснення обміну 
 платіжним повідомленням pacs.004 

 

Інструктуючий 

агент
ЦОСЕП

Проінструктований 

агент

pacs.008/pacs.009

pacs.004

pacs.002

camt.054

pacs.008/pacs.009

pacs.004

pacs.002

camt.054
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1.3. Виконання повернення коштів (pacs.004) 

Рисунок 5. Алгоритм взаємодії в процесі виконання повернення коштів 

1 С
 Отримання платіжного 
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Перевірка 

авторизації
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3 С
Перевірка
платіжного 

повідомлення

Пройдено?

5 С
Акцепт (успішних 

трансакцій)

Звіт про статус (усі 
трансакції 
відхилено)      

pacs.002 Ні

Так

Проінструктований 

агентІнструктуючий агент ЦОСЕП

     pacs.002  Ні 

4 С
Оцінка 
ризиків

Пройдено?

Так

pacs.002 Ні

7 С
Відправлення 

платіжного 
повідомлення

Отримання та 
перевірка 

платіжного 
повідомлення 

camt.054

6 С
Проведення 

(успішних 
трансакцій) 

Повідомлення 
про списання 

коштів з 
рахунку

camt.054
Повідомлення про 
зарахування коштів 

на рахунок

(2)
pacs.004

Звіт про статус 
(відхилення)

Прийнято?

Так

Проведення 

Акцепт 

Отримувач 

Повідомлення про 
зарахування 

коштів на рахунок

pacs.002 НІ
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1.3.1. Отримання платіжного повідомлення (1С) 

Отримавши платіжне повідомлення: 

pacs.004 (1) «Повернення коштів» (може містити як одну, так і більше ніж одну 

трансакцію), ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 

У разі успішного проходження валідації відбувається наступний етап  «перевірка 

авторизації». 

 

1.3.2. Перевірка авторизації  (2С) 

На етапі «перевірки авторизації» ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сто-

рони, що надсилає платіжне повідомлення, та параметрів авторизації, заданих в профілі 

агенту, що зберігається в ЦОСЕП. 

У разі неуспішної перевірки ЦОСЕП відхиляє платіжне повідомлення без надання 

його відправнику будь-яких повідомлень.  

У разі успішної «перевірки авторизації» – виконується «перевірка платіжного 

повідомлення».   

 

1.3.3. Перевірка платіжного повідомлення  (3С)  

 ЦОСЕП здійснює «перевірку платіжного повідомлення», а саме: 

 ідентифікацію сторони, що отримує платіжне повідомлення, та її відповідність 

профілю агенту, що зберігається в ЦОСЕП; 

 перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень; 

 перевірку логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення, в розрізі 

кожної окремої трансакції з платіжного повідомлення.  

 перевірку наявного  платіжного повідомлення pacs.008/ pacs.009 (на підставі 

якого здійснюється повернення):  

 відповідність ідентифікаторів платіжного повідомлення та трансакцій, які 

підлягають поверненню;  

 відповідність учасників обміну в платіжному повідомленні (яке поверта-

ється) на рівні агент-ЦОСЕП-агент;  

 відповідність суми повернення;   

 дотримання строку повернення. 

ЦОСЕП перевіряє, що пропоновані до повернення трансакції мають статус «про-

ведено через СЕП» (з метою запобігання подвійному поверненню) (деталізація переві-

рок див. у специфікаціях). 

Якщо pacs.004 містить декілька  трансакції, то на етапі «перевірки платіжного по-

відомлення» додатково відбувається перевірка належності трансакцій  виключно до од-

ного pacs.008 або pacs.009 (тобто pacs.004 не може містити трансакції на повернення з 

різних pacs.008 або pacs.009).  



  

 

25 
 

У разі неуспішної перевірки хоча б однієї трансакції з pacs.004  – ЦОСЕП відхиляє 

платіжне повідомлення і відправляє агенту pacs.002 «Звіт про статус на рівні аген-

тів» (відхилення) з зазначенням причин відхилення у розрізі трансакцій.  У pacs.002 

зазначаються всі трансакції з відхиленого  pacs.004, при цьому: 

 для кожної з трансакцій, які викликали відхилення повідомлення, вказується 

відповідна причина відхилення; 

 для кожної з решти трансакцій зазначається причина відхилення «оскільки мі-

стилася в одному повідомленні з відхиленими трансакціями». 

У разі успішної перевірки усіх трансакцій з платіжної інструкції – ЦОСЕП здійс-

нює «оцінку ризиків».  

 

1.3.4. Оцінка ризиків (4С) 

ЦОСЕП здійснює контроль «оцінки ризиків» з метою подальшого оброблення та 

виконання платіжного повідомлення, а саме: перевірку достатньої кількості коштів на 

технічному рахунку, відсутності обмежень (блокування технічного рахунку) тощо (де-

талізація перевірок див. у специфікаціях). 

Якщо pacs.004 містить декілька  трансакції, то на етапі «оцінки ризиків» визнача-

ється достатність коштів для усіх трансакцій з платіжного повідомлення, оскільки  по-

трансакційна оплата в pacs.004  заборонена.  

У разі неуспішної оцінки ризиків (недостатньо коштів хоча б на одну трансакцію 

з платіжного повідомлення) – ЦОСЕП відхиляє pacs.004 і відправляє Інструктуючому 

агенту pacs.002 «Звіт про статус на рівні агентів» (відхилення) з вказанням причин 

відхилення. 

У разі успішної оцінки ризиків ЦОСЕП здійснює «Акцепт (успішних трансак-

цій)». 

Починаючи з цього моменту всі трансакції з цього pacs.004 вважаються «успіш-

ними». 

 
 

1.3.5. Акцепт (успішних трансакцій)   (5С)  

На даному етапі ЦОСЕП виконує фінансову операцію списання коштів з техніч-

ного рахунку Інструктуючого агента та одночасно фінансову операцію зарахування ко-

штів на технічний рахунок Проінструктованого агента.  

ЦОСЕП присвоює всім трансакціям цього pacs.004, що містяться в БД ЦОСЕП, 

статус «повернуто» (з метою запобігання в подальшому подвійному поверненню). 

Після виконання акцепту ЦОСЕП здійснює «проведення (успішних трансакцій)». 
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1.3.6. Проведення (успішних трансакцій) (6С)  

На етапі «проведення (успішних трансакцій)» ЦОСЕП виконує підтвердження 

акцепту виконання успішних трансакцій від Інструктуючого агента до Проінструктова-

ного агента, шляхом формування і відправлення платіжною системою camt.054 «Пові-

домлення про зарахування /списання коштів з рахунку»:  

 Інструктуючому агенту про списання коштів з технічного рахунку 

 Проінструктованому агенту про зарахування коштів на технічний рахунок  

ЦОСЕП одночасно з відправленням camt.054 здійснює «відправлення платіж-

ного повідомлення» Проінструктованому агенту. 

  

1.3.7. Відправлення платіжного повідомлення (7С)  

На етапі «відправлення платіжного повідомлення» ЦОСЕП здійснює відправ-

лення Проінструктованому агенту:  

 pacs.004 (2) «Повернення коштів» (перевідправлення pacs.004 (1)). 

 

Проінструктований агент за результатами успішного оброблення pacs.004 (2)  не 

надає зворотної відповіді в ЦОСЕП щодо отриманого платіжного повідомлення.  

Проінструктований агент у випадку неуспішного оброблення pacs.004 (2) (виклю-

чно з технічних причин) надсилає в ЦОСЕП pacs.002 «Звіт про статус на рівні аген-

тів» (відхилення). Проінструктований агент (за потреби із залученням ЦОСЕП) з’ясо-

вує причини нестандартної ситуації та вживає заходів щодо її виправлення, після чого 

ЦОСЕП повторно здійснює відправку pacs.004. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАПИТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ 

З ІНІЦІАТИВИ ОТРИМУВАЧА НА РІВНІ АГЕНТ - ЦОСЕП - АГЕНТ  

1.1. Повідомлення при запиті отримувача на здійснення платіжної операції пла-

тником (pain.013, pain.014)  

В рамках виконання запиту на здійснення переказу на рівні агент – ЦОСЕП – 

агент використовуються наступні повідомлення:  

Код/Оригінальна назва  

повідомлення 

Назва  

повідомлення 

Дія в СЕП 

pain.013 

/CreditorPaymentActivationRequest 

Запит на здійснення пла-

тіжної  операції 

Перевідправлення (відправленого  отри-

мувачем) запиту на здійснення платіж-

ної  операції 

pain.014 

/CreditorPaymentActivationRequest

StatusReport 

Звіт про статус запиту на 

здійснення платіжної  

операції 

Перевідправлення (відправленого плат-

ником/агентом) звіту про статус запиту 

на здійснення платіжної  операції 

camt.025  

/Receipt 

 Квитанція Формується в ЦОСЕП при відхиленні 

одного вхідного неплатіжного повідом-

лення з вказанням причини відхилення 

(у тому випадку, коли для зазначеного 

типу повідомлення відсутнє спеціалізо-

ване повідомлення-відповідь) 

 

1.2. Загальне призначення повідомлень при запиті отримувача на здійснення 

платіжної операції платником (pain.013, pain.014)  

В даному документі розглядається повідомлення pain.013 «Запит на здійснення 

платіжної операції», яке направляється Агентом отримувача через ЦОСЕП та адресу-

ється Агенту платника, як запит на здійснення ним або його клієнтом платіжної опера-

ції.  

Повідомлення pain.013 «Запит на здійснення платіжної операції» - це виклю-

чно інформаційний запит на оплату, який не призводить до виконання фінансових опе-

рацій.   

Повідомлення pain.014 «Звіт про статус запиту на здійснення платіжної опе-

рації» використовується для інформування Отримувача (через Агента отримувача) про 

негативний статус запиту на здійснення платіжної операції (тобто на pain.013) та є оп-

ційним повідомленням. 

Посередник/ЦОСЕП, отримавши pain.013 «Запит на здійснення платіжної опе-

рації», повинен: 

 при неуспішному обробленні – відправити негативну відповідь (відхи-

лення), сформувавши pain.014 «Звіт про статус запиту на здійснення 

платіжної операції»; 

 при успішному обробленні – перенаправити повідомлення Агенту плат-

ника безпосередньо або через інших Посередників. 
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Посередник/ЦОСЕП, отримавши pain.014 «Звіт про статус запиту на здійс-

нення платіжної операції»: 

 при неуспішному обробленні – відправити повідомлення про неуспішне 

оброблення, сформувавши camt.025 «Квитанція»; 

 при успішному обробленні – перенаправити повідомлення Агенту отриму-

вача безпосередньо або через інших Посередників. 

 

Повідомлення pain.013  може містити інформацію як по одній, так і по декільком 

трансакціям.   

Повідомлення pain.013  та pain.014 є пов'язаними повідомленнями, однак ЦОСЕП 

виконує перенаправлення даних повідомлень між агентами без аналізу приналежності 

pain.014 до pain.013 (ЦОСЕП не перевіряє ідентифікатор повідомлення, на яке є поси-

лання в звіті про статус запиту на здійснення платіжної операції (посилання на 
pain.013)). 

 

Функціональна схема процесу ініціювання запиту на здійснення платіжної опера-

ції (pain.013 – негативний сценарій) представлена на рисунку 6. 

 

Рисунок 6. Функціональна схема обміну повідомленням pain.013 – негативний 

 сценарій  
 

Агент платникаЦОСЕПАгент отримувача

pain.013

pain.014 
(негативний)

camt.025

pain.014 
(негативний)

camt.025

pain.014 (негативний)

pain.013
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1.3. Виконання обміну запитом на здійснення платіжної операції (pain.013, 

pain.014)  

Рисунок 7. Алгоритм взаємодії в процесі виконання обміну запитом pain.013   

 

Агент отримувача Агент платникаЦОСЕП

Формування та  
відправлення 

запиту 

Отримання та 
перевірка запиту  

Прийнято?

Так

pain.014 Ні

Пересилання запиту 

pain.013

Отримання та 
перевірка запиту 

Прийнято?

Так

pain.014 Ні

Пересилання запиту 
(за призначенням) 

(2)
pain.013

Отримання та 
пересилання звіту 
про статус запиту

(відхилення) 

Звіт про статус 
запиту

(відхилення) 
pain.014 Ні

Звіт про статус 
запиту

(відхилення) 
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1.3.1. Отримання та перевірка запиту (pain.013) 

При отриманні повідомлення pain.013 (1), ЦОСЕП виконує технологічний конт-

роль. 

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сторони, що надсилає pain.013, та па-

раметрів авторизації, заданих в профілі агенту, що зберігається в ЦОСЕП (деталізація 

перевірок див. в специфікаціях). У разі неуспішної перевірки ЦОСЕП відхиляє pain.013 

без надання його відправнику будь-яких повідомлень. 

ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення (деталізація перевірок опису-

ється в специфікаціях до повідомлень). 

У разі неуспішної перевірки логічної коректності – ЦОСЕП  відхиляє повідом-

лення в цілому і відповідно надає його відправнику повідомлення pain.014 зі статусом 

«відхилення».  

У разі успішної «перевірки запиту» – ЦОСЕП виконує «пересилання запиту».  

  

1.3.2. Пересилання запиту (pain.013) 

На етапі «пересилання запиту», ЦОСЕП здійснює перевідправлення pain.013 (2) 

Агенту платника безпосередньо або через іншого Посередника.  

Агент платника/Посередник за результатами успішного оброблення pain.013 (2) 

не надає зворотної відповіді в ЦОСЕП щодо отримання ним повідомлення та здійснює 

подальше його оброблення/пересилання.  

Агент платника/Посередник  за результатами неуспішного оброблення pain.013 

(2) (з технічних проблем), надсилає в ЦОСЕП pain.014 (відхилення) з обов’язковим 

вказанням причини відхилення. 

ЦОСЕП/Агент платника/Посередник, у випадку отримання pain.014 (1) (відхи-

лення), здійснює пересилання pain.014 (2) Агенту отримувача безпосередньо або через 

Посередника (відправнику повідомлення  pain.013) при умові попереднього виконання 

необхідних перевірок pain.014 на стороні ЦОСЕП (умови перевірок аналогічні до опису  

пункту 1.3.3. даного розділу). 

 

1.3.3. Отримання та пересилання (pain.014) 

При отриманні повідомлення pain.014 ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сторони, що надсилає pain.014, та па-

раметрів авторизації, заданих в профілі агенту, що зберігається в ЦОСЕП. У разі неус-

пішної перевірки ЦОСЕП відхиляє pain.014 без надання її відправнику будь-яких пові-

домлень. 

ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення для отриманого pain.014 (дета-

лізація перевірок описується в специфікаціях до повідомлень) . 
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У разі неуспішної перевірки - ЦОСЕП  відхиляє повідомлення в цілому і відпо-

відно надає його відправнику повідомлення camt.025  «Квитанція» з обов’язковим за-

значенням  причини відхилення.  

У випадку успішної перевірки повідомлення pain.014, ЦОСЕП здійснює переси-

лання pain.014 (2) Агенту платника/Посереднику (відправнику повідомлення  pain.013). 
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РОЗДІЛ 5. ВІДКЛИКАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ІНСТРУКЦІЇ   
 

1.1. Запит на відкликання платіжної інструкції camt.056 

    
Код/Оригінальна назва 

повідомлення 

Назва повідомлення Дія в СЕП 

camt.056 

/FIToFIPaymentCancellati

onRequest 

Запит на відкликання на рі-
вні агентів 

Перевідправлення (відправленого агентом) 
запиту на відкликання  

camt.029 

/ResolutionOfInvestigation 

Звіт щодо статусу розсліду-
вання 

 

Перевідправлення (відправленого агентом) 

звіту щодо статусу відкликання платіжної ін-
струкції  

Дане повідомлення задіяне в кількох інструмен-

тах, тому варто врахувати, що описана дія в СЕП 

вказана для пояснення використання в інструме-

нті «Кредитового переказу». 

camt.025 / Receipt  Квитанція Формується в ЦОСЕП при відхиленні одного 

вхідного неплатіжного повідомлення з вка-

занням причини відхилення (у тому випадку, 

коли для зазначеного типу повідомлення від-
сутнє спеціалізоване повідомлення-відповідь)  

 

1.2. Загальне призначення повідомлення camt.056 та пов’язаного повідомлення 

camt.029  

 

Повідомлення camt.056 «Запит на відкликання на рівні агентів» використову-

ється для запиту на відкликання платіжної інструкції (або кількох інструкцій) із платі-

жного повідомлення pacs.008/pacs.009, що раніше були успішно оброблені в ЦОСЕП. 

Повідомлення camt.056  формується і відправляється Стороною, яка направляє 

повідомлення (Assigner) (безпосереднім учасником СЕП, який був відправником 

(Instructing Agent) платіжного повідомлення pacs.008/pacs.009, що відкликається), та ад-

ресується Уповноваженій стороні-отримувачу повідомлення (Assignee) (безпосеред-

ньому учаснику СЕП, який був отримувачем (Instructed Agent) цього pacs.008/pacs.009).  

Повідомлення camt.056 містить реквізити платіжного повідомлення (детальні 

дані щодо pacs.008/pacs.009, трансакції з якого відкликаються), а також причину відк-

ликання. 

Повідомлення camt.056 може містити як усі трансакції з pacs.008/pacs.009 (якщо 

платіжне повідомлення повертається в цілому), так і частину трансакцій (якщо необхі-

дно повернути не усі трансакції з платіжного повідомлення). Не допускається уміщення 

в camt.056 трансакцій з різних pacs.008/pacs.009. 
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Повідомлення сamt.056 не пов’язане з рухом коштів. Дане повідомлення має ви-

ключно інформаційний характер з метою направлення запиту  на відкликання та пода-

льшої можливості здійснення повернення коштів Платнику від Отримувача.   

У відповідь на повідомлення camt.056 направляється: 

 повідомлення camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування», що свідчить 

про негативну відповідь (отримувач не погоджується на відкликання од-

нієї/кількох/всіх трансакцій, вказаних в camt.056); 

 повідомлення pacs.004 «Повернення коштів» (з кодом причини повер-

нення FOCR), що є поверненням коштів за однією/кількома/всіма трансак-

ціями, вказаними в camt.056, а отже, свідчить або про успішне відкликання 

зазначених  трансакцій до їх зарахування на рахунок отримувача, або про 

повернення коштів отримувачем. 

 допускається направлення у відповідь на одне camt.056 кілька повідомлень, 

як повідомлення pacs.004, так і camt.029, оскільки: 

 по-перше, на частину трансакцій з  pacs.008/pacs.009 може бути на-

дана згода на відкликання, а на іншу частину трансакцій, запитаних у да-

ному camt.056, послідувати відмова; 

 по-друге, трансакції, зазначені в camt.056, можуть мати різних отри-

мувачів, а отже, отримувачі можуть приймати рішення за ними в різний час. 

 

Примітка. При поверненні коштів повідомленням pacs.008/pacs.009 окремих спе-

ціальних реквізитів для посилання на camt.056 або на первинне повідомлення 

pacs.008/pacs.009 та/або його трансакції не передбачено. 

 

Повідомлення camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування» є негативною від-

повіддю на camt.056 «Запит на відкликання  на рівні агентів» і свідченням того, що 

отримувач не погоджується на відкликання трансакцій із pacs.008/pacs.009, зазначених  

в camt.056. 

Повідомлення camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування» формується і відп-

равляється Стороною, яка направляє повідомлення (Assigner) (безпосереднім учас-

ником СЕП), та адресується Уповноваженій стороні-отримувачу повідомлення 

(Assignee) (безпосередньому учаснику СЕП) у відповідь на повідомлення camt.056.  В 

повідомленні сamt.029 обов’язково вказується причина відмови у поверненні у розрізі 

трансакцій. 

Повідомлення сamt.029 не пов’язане з рухом коштів. Дане повідомлення має ви-

ключно інформаційний характер з метою направлення відмови  у відповідь на camt.056 

«Запит на відкликання на рівні агентів», та офіційно підтверджує, що подальше по-

вернення коштів Платнику від Отримувача не здійснюється. 

Строк, протягом якого може бути відправлене повідомлення: 
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 camt.056 на платіжне повідомлення pacs.008/pacs.009 

 camt.029 на повідомлення camt.056 

має бути визначений нормативно-правовими актами НБУ і вимірюватися в календар-
них днях. В програмному забезпеченні ЦОСЕП має бути забезпечено можливість зміни 

зазначеного строку відповідно до можливих змін в нормативно-правових актах 
НБУ шляхом налаштування відповідного параметру в ЦОСЕП. До прийняття нормати-

вно-правових актів НБУ, на період розроблення і тестових випробувань, закласти строк 
до 30 календарних днів (відлік часу з дати успішного оброблення платіжного повідом-

лення). 
 
 

Рисунок 8. Функціональна схема обміну повідомленнями в процесі  

запиту на відкликання   

Агент платника ЦОСЕП Агент отримувача

pacs.008, pacs..009

pacs.008, pacs.009

camt.056

camt.056

pacs.004 (FOCR)

camt.029 (негативний)

pacs.004 (FOCR)

camt.029 (негативний)

camt.029 (негативний)

camt.025
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1.3. Виконання обміну запитом на відкликання (camt.056) та відповіді на нього 

(camt.029)  

 

Рисунок 9. Алгоритм взаємодії в процесі виконання обміну запитом camt.056 

Агент отримувачаАгент платника ЦОСЕП
Ініціатор платежу / 

Платник
Отримувач коштів

Отримання та перевірка 
запиту на відкликання

Звіт щодо статусу 
розслідування 

(негативне)
Пройдено?Ні camt.029

camt.056

Отримання та 
перевірка 
запиту на 

відкликання

Пересилання  запиту 
на відкликання

Формування, авторизація 
та  відправлення запиту 

на відкликання

Так

Ні camt.029

Звіт щодо 
статусу 

розслідування 
(негативне)

Відкликання 
платіжної 
інструкції 

Отримання та 
пересилання Звіту 

щодо статусу 
розслідування

Отримання та 
пересилання Звіту 

щодо статусу 
розслідування

camt.029camt.029

Повернення коштів 
(pacs.004 FOCR)

Відповідь 
позитивна?

Так

Акцепт запиту
Запит на авторизацію 
дебетування рахунку

Відповідь щодо 
запиту на авторизацію 
дебетування рахунку

 

Примітка. Детальний алгоритм дій і задіяних повідомлень Агента отримувача, залежно 

від того чи зараховано кошти на рахунок клієнта, описано в Кредитовому переказі.   
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1.3.1. Отримання та перевірка запиту на відкликання (camt.056)  

При отриманні повідомлення camt.056 (1) «Запит на відкликання на рівні аген-

тів», ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сторони, що надсилає camt.056, та па-

раметрів авторизації, заданих в профілі агенту, що зберігається в ЦОСЕП. У разі неус-

пішної перевірки ЦОСЕП відхиляє camt.056  без надання її відправнику будь-яких по-

відомлень. 

ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення (деталізація перевірок опису-

ється в специфікаціях до повідомлень). Крім того, ЦОСЕП перевіряє, чи були трансакції 

з платіжного повідомлення, які відкликаються, попередньо успішно оброблені в СЕП, і 

що повернення коштів за цими трансакціями не відбувалося.  Також ЦОСЕП виконує 

контроль «суми запиту» (співставлення суми кожної окремої трансакції, що вказана в 

запиті на відкликання, яка повинна відповідати сумі тієї ж трансакції в pacs.008/ 

pacs.009).  

У разі неуспішної перевірки повідомлення - ЦОСЕП  відхиляє повідомлення в ці-

лому (незалежно від кількості включених до нього трансакцій) і відповідно надає його 

відправнику (Assigner) повідомлення camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування» (ві-

дхилення) з обов’язковим зазначенням  причини відхилення.  

Таким чином, у випадку отримання стороною (Assigner) camt.029 «Звіт щодо 

статусу розслідування» (відхилення),  розуміється, що подальше оброблення camt.056  

в ЦОСЕП не виконується. 

У випадку НЕ отримання стороною (Assigner) camt.029 «Звіт щодо статусу ро-

зслідування», розуміється, що в ЦОСЕП виконується подальше оброблення camt.056.  

У разі успішної перевірки camt.056  – виконується «пересилання запиту на відк-

ликання». 

       

1.3.2. Пересилання запиту на відкликання (camt.056)  

ЦОСЕП здійснює пересилання camt.056 (2) «Запит на відкликання  на рівні аге-

нтів» Уповноваженій стороні - отримувачу запиту на відкликання  (Assignee). 

          

1.3.3. Отримання та оброблення «Звіту про статус розслідування» (camt.029) 

При отриманні повідомлення camt.029 «Звіт щодо статусу розслідування», 

ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності сторони, що надсилає camt.029, та па-

раметрів авторизації, заданих в профілі агенту, що зберігається в ЦОСЕП; перевіряє 

унікальність ідентифікаторів вхідних повідомлень (деталізація перевірок див. в специ-

фікаціях). У разі неуспішної перевірки ЦОСЕП відхиляє camt.029 без надання її відпра-

внику будь-яких повідомлень. 
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ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення для отриманого camt.029 (де-

талізація перевірок описується в специфікаціях до повідомлень) . 

У разі неуспішної перевірки - ЦОСЕП  відхиляє повідомлення в цілому і відпо-

відно надає його відправнику (Assignee) повідомлення camt.025  «Квитанція» з 

обов’язковим зазначенням  причини відхилення.  

У випадку успішної перевірки повідомлення camt.029, ЦОСЕП здійснює переси-

лання camt.029  (2)  Уповноваженій стороні-отримувачу повідомлення (Assignee). 
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РОЗДІЛ 6. ЗВІТИ ТА СТАТУСИ 
 

1.1. Звіти та статуси camt.060, camt.053, camt.054 

Код/Оригінальна назва 

повідомлення 

Назва повідомлення Дія в СЕП 

camt.053  

/BankToCustomerStatement 

 

Виписка за рахунком  

(SEPTo BankStatement) 

  

Відправлення безпосередньому учаснику 

СЕП  виписки за рахунком 

Виписка направляється учаснику СЕП відпо-
відно до встановленого регламенту. 

camt.054  

/BankToCustomerDebitCredi

tNotification  

Повідомлення про зараху-

вання / списання коштів з ра-

хунку  

(SEP 

ToCustomerDebitCreditNotifi
cation) 

Відправлення безпосередньому учаснику 

СЕП підтвердження про зарахування / спи-

сання коштів з рахунку 

camt.060  

/AccountReportingRequest 

 

Запит на створення виписки 

за рахунком або повідом-

лення про зарахування / спи-
сання коштів з рахунку 

(SEP 

AccountReportingRequest) 

Відправлення безпосереднім учасником СЕП 

запиту щодо надання інформації про стан 

його рахунку у вигляді Виписки за рахунком 

(camt.053) або Повідомлення про зарахування 
/ списання коштів з рахунку (camt.054) 

ЦОСЕП на отриманий camt.060 надає виклю-
чно дубль camt.053 / camt.054 

camt.025  

/ Receipt 

 Квитанція Формується в ЦОСЕП при відхиленні одного 

вхідного неплатіжного повідомлення з вка-

занням причини відхилення (у тому випадку, 

коли для зазначеного типу повідомлення від-

сутнє спеціалізоване повідомлення-відповідь)  

 

1.2. Загальне призначення звітів та статусів camt.060, camt.053, camt.054  

Повідомлення camt.053 «Виписка за рахунком»  використовується для інформу-

вання безпосередніх учасників СЕП про всі операції за технічним рахунком за певний 

період часу. Також повідомлення camt.053 може використовуватися для інформування 

про баланс рахунку станом на певний час. Повідомлення camt.053 надсилається учас-

никам СЕП відповідно до встановленого регламенту за певний період часу. 

Повідомлення camt.054 «Повідомлення про зарахування / списання коштів з ра-

хунку» направляється за результатом оброблення платіжного повідомлення pacs.008/ 

pacs.009/ pacs.004 на рівні «агент – ЦОСЕП - агент» для відправлення Інструктуючому 

агенту/Проінструктованому агенту підтвердження про списання/зарахування коштів з 

рахунку  (у розрізі успішно проведених трансакцій).  
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Оскільки ініціювати проведення трансакцій по технічних рахунках можуть як фі-

лія, так і головний банк, то необхідно враховувати особливості взаємодії між ними та 
ЦОСЕП в частині надання повідомлення сamt.054 у разі роботи в СЕП за моделлю об-

слуговування консолідованого кореспондентського рахунку з безпосередньою участю 
філій. 

Якщо повідомлення сamt.054 відправляється на платіжне повідомлення, яке отри-

мано від філії (безпосередній учасник СЕП), то сamt.054 надсилається додатково і го-

ловному банку, якому належить дана філія.  
Якщо повідомлення сamt.054 відправляється на платіжне повідомлення, одержу-

вачем якого є філія (безпосередній учасник СЕП), то сamt.054 надсилається додатково 

і головному банку, якому належить дана філія.  
Зокрема, якщо обмін платіжним повідомленням здійснюється між філіями одного 

й того самого головного банку – безпосередніми учасниками СЕП, то головний банк 

отримає два повідомлення сamt.054 про це платіжне повідомлення: одне з них про спи-

сання, друге про зарахування суми на консолідований технічний рахунок учасника. 

 Повідомлення camt.060 «Запит на створення виписки за рахунком та/або по-

відомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» використовується учасни-

ками СЕП для запиту інформації в ЦОСЕП щодо стану рахунку у вигляді «Виписка за 

рахунком» (camt.053) або «Повідомлення про зарахування/ списання коштів з раху-

нку (camt.054)». Таким чином, ЦОСЕП може тільки отримувати повідомлення 

camt.060. У відповідь на отримане повідомлення camt.060 ЦОСЕП формує та відправ-

ляє дублікат camt.053 або camt.054, який було сформовано і відправлено на даного 

учасника раніше. ЦОСЕП не надає можливості отримати зазначені повідомлення про 

стан рахунку на довільний момент або за довільний період, за які штатне формування 
повідомлень camt.053 / camt.054 не виконувалося.  

Загальні вимоги до реквізитного складу структури повідомлень camt.053, 

camt.054, camt.060, що формуються та направляються/отримуються  ЦОСЕП на рівні 

агент - ЦОСЕП – агент, відрізняються від структури повідомлень camt.053, camt.054, 

camt.060 на рівні клієнт-агент та агент-агент.  
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Рисунок 10. Функціональна схема процесу ініціювання «Запиту на ство-

рення звіту та/або виписки за рахунком та/або повідомлення про зарахування / 

списання коштів з рахунку» 

ЦОСЕПАгент

camt.053 (дублікат)

camt.060

camt.054 (дублікат)

camt.025 (відхилення)

 

 

ЦОСЕП, отримавши сamt.060 «Запит на створення виписки за рахунком або 

повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку»  , аналізує наявність «Іде-

нтифікатора запитуваного імені повідомлення» (Requested Message Name Identification).  

В залежності від вказаного учасником ідентифікатора, ЦОСЕП формує та відпра-

вляє учаснику запиту дублікати наступних повідомлень: 

 сamt.053 «Виписка за рахунком» (виписка за рахунком) 

 сamt.054 «Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку».  

ЦОСЕП приймає запит на повторне відправлення зазначених повідомлень тільки 

від того безпосереднього учасника СЕП, для якого це повідомлення було сформовано і 

відправлено раніше. 

У разі неуспішної перевірки camt.060  - ЦОСЕП  відхиляє повідомлення і надає 

його відправнику повідомлення camt.025 «Квитанція» з обов’язковим зазначенням  

причини відхилення. 
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РОЗДІЛ 7. КРЕДИТОВИЙ ПЕРЕКАЗ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІН-

НИМИ ПАПЕРАМИ («Оплата проти поставки / Поставка проти оп-

лати») 
 

1.1. Ініціювання платіжної інструкції за ЦП (DVP) camt.091 

    
Код/Оригінальна назва 

повідомлення 

Назва повідомлення Дія в СЕП 

camt.091  

/ Cash Settlement 

Initiation Request 

Запит на ініціювання платіж-
ної інструкції за ЦП 

Перевідправлення (відправленого Депозита-
рієм) запиту на ініціювання платіжної інстру-
кції за ЦП  

camt.092  

/ Cash Settlement 

Initiation Status Advice 

Звіт про статус запиту на іні-

ціювання платіжної інструк-
ції за ЦП  

Формування/Перевідправлення (відправле-

ного агентом) звіту про статус запиту на ініці-
ювання платіжної інструкції за ЦП  

camt.025  

/ Receipt 

 Квитанція Формується в ЦОСЕП при відхиленні одного 

вхідного неплатіжного повідомлення з вка-

занням причини відхилення (у тому випадку, 

коли для зазначеного типу повідомлення від-
сутнє спеціалізоване повідомлення-відповідь) 

 

1.2. Загальне призначення повідомлення з ініціювання платіжної інструкції за 

ЦП (DVP) camt.091 та пов’язаного повідомлення camt.092 
 

Повідомлення camt.091 «Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП» 

завжди формується і направляється Депозитарієм через СЕП (та, можливо, задіяних 

Агентів-посередників) до Платника з метою формування останнім самостійно або  об-

слуговуючим його банком (Агентом платника) платіжного повідомлення на переказ ко-

штів за ЦП (DVP).  

Повідомлення camt.091 містить реквізити платіжної інструкції, які мають бути 

вказані в pacs.008/ pacs.009 за ЦП (DVP), та низку інших реквізитів для належного зіс-

тавлення операції з цінними паперами та оплати за неї. 

 

Повідомлення camt.092 «Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної ін-

струкції за ЦП» може бути сформовано і направлено до Депозитарію: 

 Платником, у разі відмови від здійснення подальшої оплати за ЦП (DVP). 

В такому разі повідомлення направляється через Агента платника (та, мо-

жливо, задіяних Агентів-посередників) та через ЦОСЕП до Депозитарію, 
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який формував відповідний запит на ініціювання платіжної інструкції за 

ЦП; 

 ЦОСЕП у разі неможливості оброблення вхідного camt.091. В такому разі,  

повідомлення направляється від ЦОСЕП  до Депозитарію, який формував 

відповідний запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП; 

 Агентом платника у разі неможливості оброблення вхідного camt.091. В 

такому разі повідомлення направляється від Агента платника (та, можливо, 

задіяних Агентів-посередників) через ЦОСЕП до Депозитарію, який фор-

мував відповідний запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП. 

 

СЕП перенаправляє camt.092 тільки  як надання негативної відповіді на повідом-

лення camt.091. У разі позитивного рішення, Платник/Агент платника сформує 

pacs.008/ pacs.009 на переказ коштів за ЦП (DVP) . 

Схема визначення повідомлення pacs.008 або pacs.009, яким здійснювати  оплату 

за ЦП (DVP), залежить від юридичного статусу Платника та Отримувача та є аналогіч-

ною п.1.2 Розділу 2 даного документу. 

 

Виконання pacs.008/ pacs.009 на переказ коштів за ЦП (DVP) на рівні агент – 

ЦОСЕП – агент здійснюється відповідно до п.1.3 Розділу 2 даного документу із враху-

ванням наступних особливостей: 

 кожна трансакція за ЦП вміщується в окреме повідомлення pacs.008 або 

pacs.009; 

 формування повідомлень camt.056 та pacs.004  з метою відкликання та по-

вернення коштів  клієнта/Агента за операціями з ЦП (DVP) заборонено; 

 ЦОСЕП виконує перевірку pacs.008 або pacs.009 з урахуванням додаткових 

перевірок, що застосовуються до платежів за ЦП, зокрема звіряє реквізити 

pacs.008/ pacs.009 з реквізитами camt.091, що були надані Депозитарієм; 

 СЕП після виконання інструкції на переказ коштів направляє повідомлення 

про зарахування коштів на рахунок (camt.054) до Депозитарію. Тобто СЕП 

здійснює відправлення повідомлення camt.054 відразу після успішного об-

роблення pacs.008/pacs.009, одночасно з направленням camt.054 відповід-

ним учасникам СЕП; 

 безвідносно до моделі обслуговування консолідованого кореспондентсь-

кого рахунку, за якою працюють учасники переказу коштів за ЦП, ЦОСЕП 

завжди направляє Депозитарію один екземпляр camt.054. 

Згідно з 3 моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського раху-

нку, взаємодію з СЕП забезпечує головний банк (який виконує роль Інструктуючого 

агента). Тому СЕП надсилає запит на виконання платежу camt.091 до Головного банку, 

а Головний банк перенаправляє його на відповідну філію - Агента платника. 
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У разі якщо рахунки Платника та Отримувача обслуговуються одним агентом, то 

цей агент у повідомленні pacs.008/pacs.009 є одночасно і Інструктуючим, і Проінструк-

тованим агентом. Відповідно СЕП відображає суму трансакції в оборотах за його техні-

чним рахунком, при цьому величина технічного рахунку не змінюється. 

 

Рисунок 11. Функціональна схема процесу обміну повідомленням  

Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (camt.091)  

– позитивний сценарій  
 

Агент отримувачаЦОСЕПАгент платника

camt.091

 pacs.008/ 

pacs.009

Депозитарій

сamt.091 camt.054

pacs.002

camt.054camt.054

 pacs.008/ 

pacs.009
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Рисунок 12. Функціональна схема процесу обміну повідомленням  
Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (camt.091) – негативний сценарій 

 

ЦОСЕПАгент платника

сamt.091

Депозитарій

сamt.092

сamt.091

сamt.092Або

сamt.092

сamt.025

 

 

 

 

1.3. Виконання запиту на ініціювання платіжної інструкції за ЦП (DVP) 

(camt.091, camt.092) 
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Рисунок 13. Алгоритм взаємодії при обміні запитом на ініціювання платіжної 

інструкції за ЦП 

ЦОСЕП Агент платника

Ініціатор 

платежу / 

Платник

Депозитарій

Прийнято?

Відправлення «Запиту на 

ініціювання платіжної 

інструкції за ЦП» (Запит)

Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

Отримання та 

перевірка запиту

camt.091

Ні

Передача 

запиту

Отримання та 

перевірка запиту 

camt.091

Прийнято?

Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

Ні

Занесення інформації 

до  БД ЦОСЕП та 

передача звіту про 

статус

Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

camt.092

Передача 

запиту

Так

Отримання та 

перевірка запиту

camt.091

Прийнято?

Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

Ні

Передача звіту 

про статус

Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

camt.092

camt.092
Звіт про статус запиту 

на ініці-ня плат.інстр. 

за ЦП (відхилено)

Так

camt.092

Інформація з 

camt.091 

заноситься до БД 

ЦОСЕП 

Так

camt.092

camt.092

Занесення інформації 

до БД ЦОСЕП та 

передача звіту про 

статус

Виконання переказу 

за ЦП через СЕП

 

Примітка: Під час приймання camt.092 від учасника СЕП, ЦОСЕП виконує перевірки 

(див. додаток до специфікацій camt.091, camt.092),  про виявлені помилки ЦОСЕП 

доводить інформацію у повідомленні camt.025 до учасника-відправника. 
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1.3.1. Опис алгоритму взаємодії при обміні запитом на ініціювання платіжної 

інструкції за ЦП 

Отримавши camt.091 «Запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП» 

ЦОСЕП виконує технологічний контроль. 

ЦОСЕП здійснює перевірку відповідності Депозитарія, що надсилає camt.091, та 

параметрів авторизації, заданих в його профілі, що зберігається в ЦОСЕП. У разі неус-

пішної перевірки ЦОСЕП відхиляє camt.091 без надання його відправнику будь-яких 

повідомлень. 

ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення (деталізація перевірок опису-

ється в специфікаціях до повідомлень). 

У разі неуспішної перевірки camt.091 «Запиту на ініціювання платіжної ін-

струкції за ЦП» – ЦОСЕП відхиляє повідомлення і відповідно відправляє Депозитарію 

camt.092 «Звіт про статус запиту на ініціювання платіжної інструкції за  ЦП».   

У разі успішної перевірки camt.091 «Запиту на ініціювання платіжної інстру-

кції за ЦП» – ЦОСЕП заносить до БД ЦОСЕП інформацію з camt.091 та здійснює пе-

редачу запиту Агенту платника безпосередньо (якщо Агент платника являється безпо-

середнім учасником СЕП) або через Агента-посередника – його головний банк (якщо 

Агент платника являється опосередкованим учасником СЕП).  

Агент платника, отримавши camt.091 «Запит на ініціювання платіжної інстру-

кції за ЦП», здійснює оброблення запиту.  

У випадку успішного оброблення запиту на стороні Агента платника, зворотний 

зв'язок не надається, відповідно ЦОСЕП не очікує відповіді від Агента платника стосо-

вно отримання ним camt.091.  

У випадку неуспішного оброблення запиту на стороні Агента платника – останній 

формує та надсилає до Депозитарію через ЦОСЕП camt.092 Звіт про статус запиту 

на ініціювання платіжної інструкції за ЦП.  

ЦОСЕП, отримавши camt.092 Звіт про статус запиту на ініціювання платіж-

ної інструкції за ЦП, виконує технологічний контроль, перевірку відповідності сто-

рони, що надсилає camt.092, та параметрів авторизації, заданих в профілі агенту, що 

зберігається в ЦОСЕП; та в разі неуспішної перевірки відхиляє camt.092 без надання її 

відправнику будь-яких повідомлень. 

ЦОСЕП здійснює перевірку унікальності ідентифікаторів вхідних повідомлень, 

логічної коректності реквізитів та правил їх заповнення для отриманого camt.092, у 

тому числі наявність у БД ЦОСЕП відповідного camt.091 (деталізація перевірок опису-

ється в специфікаціях до повідомлень). 

У випадку успішного оброблення camt.092 - ЦОСЕП здійснює занесення інфор-

мації до оперативної БД щодо даного повідомлення та перевідправлення  його до Депо-

зитарію.  
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У випадку неуспішної перевірки – ЦОСЕП здійснює відхилення повідомлення і 

інформує про це відправника даного повідомлення шляхом направлення  camt.025  

«Квитанція» з обов’язковим зазначенням  причини відхилення.  

 

1.4. Вилучення Депозитарію з учасників розрахунків 

 

В момент вилучення: 

- на рівні ЦОСЕП вносяться відповідні зміни до Довідника депозитаріїв; 

- всі угоди, що стосуються цього Депозитарія, видаляються з ЦОСЕП, подальша 

оплата за ними є неможливою. 
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РОЗДІЛ 8. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИКОНАНИХ ТРАНСАКЦІЙ У БА-

ЛАНСІ УЧАСНИКА СЕП 
 

У разі, якщо ЦОСЕП успішно виконав трансакцію (трансакції) з платіжного пові-

домлення (pacs.008/ pacs.009/ pacs.004), то кошти будуть проведені по ТКР/ТРФ банку 

в момент такого успішного оброблення (див.опис реквізиту Settlement Time Indication 

<SttlmTmIndctn> в специфікаціях перелічених повідомлень). При цьому для Інструкту-

ючого агента – це буде списання, для Проінструктованого агента – зарахування по їх 

ТКР/ТРФ.  

Буде дотримано той самий принцип, що й нині в СЕП-3 в режимі реального часу. 

Зарахування на коррахунок відбувається незалежно від дій учасника-отримувача.  

Банківський день дорівнюватиме календарному дню. СЕП працюватиме в режимі 

24/7 без виокремлення процедур закриття дня та відповідних технологічних перерв. Від-

повідно протягом календарного дня кошти можуть надійти на рахунок безпосередніх 

учасників, незалежно від їхніх дій з обміну повідомленнями з ЦОСЕП.  

Визначення часу виконання трансакції здійснюється за показаннями годинника 

ЦОСЕП на момент відображення трансакції за технічними рахунками учасника-відпра-

вника і учасника-отримувача в ЦОСЕП. 

ЦОСЕП надає учасникам зворотну інформацію про те, в який момент часу відбу-

лося відображення трансакції в ЦОСЕП. На підставі цієї інформації НБУ та обидва уча-

сники, відправник і отримувач, визначають, до якого календарного дня відноситься про-

ведення цієї трансакції, а внаслідок цього: 

 до балансу якого дня слід включити відповідні проведення за рахунками; 

 до якого розрахункового періоду обліку послуг, наданих СЕП, буде включена 

трансакція. 

Аналогічно визначається час оброблення інших типів повідомлень або  виконання 

технологічних дій. 

Якщо до СЕП повідомлення надійшло о 23:59:59, то в СЕП кошти відображені ще 

поточним календарним днем, агент отримує повідомлення про зарахування коштів з да-

тою і часом «поточний календарний день о 23:59:59», але фізично і pacs.008/ pacs.009/ 

pacs.004, і повідомлення про зарахування/списання коштів може надійти вже після 

00:00 – наступного календарного дня. Проте проведення за ТКР/ТРФ має бути віднесено 

до поточного календарного дня - відповідно до вказаного реквізиту Індикатор часу ро-

зрахунку (Settlement Time Indication) і до того, за який період подається виписка 

camt.053, в яку включено цю трансакцію. Іншими словами, успішно оброблені транса-

кції в СЕП, які  були виконані даним календарним днем,  і в балансі НБУ, і в балансі 

агента мають бути проведені однією і тією самою календарною датою, зазначеною в 

реквізиті Індикатор часу розрахунку (Settlement Time Indication). 

https://www2.swift.com/mystandards/%23/mp/mx/_JJ_vkI9tEeqvdIUXOJeJJw/_JJ_vlI9tEeqvdIUXOJeJJw/CreditTransferTransactionInformation/SettlementTimeIndication
https://www2.swift.com/mystandards/%23/mp/mx/_JJ_vkI9tEeqvdIUXOJeJJw/_JJ_vlI9tEeqvdIUXOJeJJw/CreditTransferTransactionInformation/SettlementTimeIndication
https://www2.swift.com/mystandards/%23/mp/mx/_JJ_vkI9tEeqvdIUXOJeJJw/_JJ_vlI9tEeqvdIUXOJeJJw/CreditTransferTransactionInformation/SettlementTimeIndication
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СЕП надаватиме учаснику-отримувачу повідомлень повну інформацію про факти 

надходження коштів, що проведені певним календарним днем (повідомлення camt.053). 

Банк зобов’язаний, як і нині в СЕП-3.3, до того, як закривати свій банківський день, 

отримати всі camt.053 за даний день, звірити, чи всі зазначені в ньому надходження він 

має, провести всі надходження щонайменше за коррахунком – і тільки після цього «за-

кривати» банківський день, в тому числі і формувати звітність.  

В даному документі розглядаються основоположні питання проведення за 

ТКР/ТРФ безпосередніх учасників СЕП. Подальше проведення за рахунками у посере-

дників та за рахунками клієнтів, які обслуговуються в агентах, поза розглядом даного 

документу.  

 

 

 


