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1. Загальні відомості 
 

Даний документ описує перевірки на логічному рівні, що їх виконує 

ЦОСЕП під час приймання повідомлення pacs.002 від учасника СЕП.  

Даний документ є додатком до специфікації повідомлення ISO 20022 

pacs.002, що використовується на рівні агент – ЦОСЕП – агент.  

Відповідно в даному документі використано терміни, скорочення та 

назви реквізитів, визначені у зазначеній специфікації. 

Якщо в умові перевірки задіяно кілька реквізитів повідомлення, то в 

колонці «Повний шлях до реквізиту» шляхи до цих реквізитів зазначені в 

тому порядку, в якому реквізити йдуть в описі умови. 

 

2. Приймання pacs.002  у ЦОСЕП  

 Під час приймання pacs.002 від Учасника ЦОСЕП виконує 

нижченаведені перевірки, де: 

 під «Відправником повідомлення» розуміється відправник, 

визначений засобами СКЗІ; 

 Код помилки в довіднику ISO зазначається за стандартним 

довідником ISO № 16 „Status reason” (ExternalStatusReason1Code). 

Оскільки повідомлення pacs.002 від учасника СЕП може свідчити тільки 

про проблеми при його прийманні (а не про успішне приймання), то ЦОСЕП 
не звіряє такі реквізити повідомлення pacs.002, як кількість трансакцій і сума, 

з реквізитами первинного повідомлення. 
Коди помилок наведено довідково, оскільки до учасника СЕП 

результати приймання pacs.002 в ЦОСЕП не доводяться. 

 



  
 

 

 

Зміст перевірки Повний шлях до реквізиту 

Код помилки  

Довід-

ник 
ISO  

Довідник 

помилок 
СЕП 

«Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)» є 

унікальним 

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId 

DU01 DU01 

Участь відправника в СЕП 

Відправник повідомлення, визначений засобами СКЗІ, наявний 
в довіднику учасників СЕП 

– AGNT TE03 

Відправник повідомлення є безпосереднім (а не 

опосередкованим) учасником СЕП згідно з поточним станом 
довідника учасників СЕП 

– AGNT TE04 

Правильність складання звіту про статус відповідно до особливостей його заповнення Учасником СЕП при відправці до ЦОСЕП 

У реквізиті «Ідентифікатор імені оригінального 

повідомлення (Original Message Name Identification)» перші 8 
символів визначають тип повідомлення, для якого в СЕП 
передбачено звіт про статус pacs.002. 

Блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId 

RR04 KV04 

У реквізиті «Дата та час створення повідомлення (Creation 

Date Time)» вказано поточну дату (за годинником ЦОСЕП) 
або дату, на один день меншу від неї  

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/CreDtTm 

RR04 H037 

У блоці А повідомлення наявний реквізит «Інструктуючий 

Агент (Instructing Agent)» 

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt 

RR04 KV01 

МФО, вказане в реквізиті «Інструктуючий Агент (Instructing 
Agent)», збігається з МФО, вказаним в довіднику учасників 

СЕП для даного відправника повідомлення 

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId 

AGNT H005 

У блоці А повідомлення відсутній реквізит 
«Проінструктований Агент (Instructed Agent)» 

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt  

RR04 KV01 

«Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)» скла-
дений відповідно до правил, визначених документом 

"Ідентифікація" 

блок А 
FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId 

RR04 H026 



  
 

 

Зміст перевірки Повний шлях до реквізиту 

Код помилки  

Довід-
ник 

ISO  

Довідник 
помилок 

СЕП 

Значення реквізиту «Статус групи (Group Status)» має бути 
тільки «RJCT» 

блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts 

RR04 KV01 

Має бути наявний реквізит, що визначає причину 

встановлення статусу у вигляді коду «Інформація про 

причину встановлення статусу (StatusReasonInformation) / 

Причина (Reason) / «Код (Code)» (Оскільки «Group Status» = 

«RJCT») 

блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd 

RR04 KV01 

Значення реквізиту «Код (Code)» наявне у стандартному 
довіднику ISO № 16 „Status reason” 

(ExternalStatusReason1Code). 

блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd 

RR04 KV01 

Блок «Кількість трансакцій на статус (Number Of 
Transactions Per Status)» відсутній 

блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/NbOfTxsPerSts 

RR04 KV01 

Блок потрансакційної браковки відсутній 

 

блок С 
FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts 

RR04 KV01 

Відповідність звіту про статус і первинного повідомлення 

Первинне повідомлення, вказане в «Ідентифікаторі 

оригінального повідомлення (Original Message 

Identification)», наявне в довіднику оброблених вихідних 
повідомлень того типу, що вказано в 1-8 байтах 
«Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original 

Message Name Identification)» 

1) блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId 

2) блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId 

  

= якщо немає, а «Дата та час створення 

оригінального повідомлення (Original Creation 

Date Time)» вказує на дату, за яку інформація вже не 
зберігається в оперативній базі ЦОСЕП  

блок В 
FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm 

RR04 TM01 

= інакше   RR04 KV03 

 


