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1. ПЕРЕДМОВА 

 

Цей документ є докладним описом можливостей з обміну даними системи PRAVEXBANK BIZ і 

призначений для корпоративних клієнтів банку. 

Обмін даними дозволяє інтегрувати систему PRAVEXBANK BIZ з іншими системами (наприклад, 

бухгалтерськими програмами). Обмін даними підрозділяється на імпорт (завантаження об'єктів у систему 

PRAVEXBANK BIZ із зовнішнього файлу зі спеціальною структурою) і експорт (вивантаження об'єктів із 

системи PRAVEXBANK BIZ у зовнішній файл зі спеціальною структурою). 

В системі PRAVEXBANK BIZ підтримуються такі формати імпорту: 

1. iBank 2 

2. ІБІС 

3. DBF. 

 
2. ІМПОРТ У ФОРМАТІ IBANK 2 

Файли імпорту в форматі iBank 2 представляють собою текстові файли, що містять документи або записи 

довідників. В одному файлі імпорту може перебувати кілька документів або записів довідників. В такому 

випадку вони відокремлюються один від одного одним порожнім рядком. 

 

Кожен документ або запис довідника в файлі імпорту має таку структуру: 

1. Визначення типу документа в форматі Content-Type = <тип документа або довідника>. Після 

визначення типу документа необхідно додати порожній рядок. 

 

Увага! У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі 

імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251. 

 

2. Пари значень у форматі <найменування поля>=<значення поля>. Кожна пара в файлі починається з 

нового рядка. Найменування полів представляють собою найменування реквізитів документів, записів 

довідників і можуть відрізнятися для різних типів документів і довідників. 

 

Увага! Якщо <значення поля> містить символи «∖n», тоді дані символи необхідно замінити символами 

«∖∖n», якщо «∖∖» – тоді символами «∖∖∖∖». 

 

Перелік типів документів і довідників, що доступні для імпорту в форматі iBank 2, а також відповідне їм 

значення поля Content-Type представлені нижче: 

 

 

 

 
 
Гривневе платіжне доручення 

Структура файлу імпорту гривневого платіжного доручення ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 
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 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в 

файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної 

нумерації. 

 AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в 

дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове. 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_ACCOUNT — номер рахунку клієнта. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування 

з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 CLN_BANK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 

символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням 

банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 CLN_BANK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, чітко 6 знаків. 

Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 CLN_COUNTRY_CODE — код країни клієнта. Число, чітко 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 RCPT_NAME — найменування одержувача, від 3 до 40 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_OKPO — код ЄДРПОУ або ІПН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 RCPT_ACCOUNT — номер рахунку одержувача. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на 

ключеванння з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 RCPT_BANK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 

символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням 

банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 RCPT_BANK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок одержувача. Число, чітко 6 

знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 RCPT_COUNTRY_CODE — код країни одержувача. Число, чітко 3 знаки. Обов'язкове, якщо 

одержувач є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ІПН (ЄДРПОУ або ІПН 

вказується 9 нулів). 

 PAYMENT_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове. 

 VALUE_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів з 

дати документа. Необов'язкове. 

 RCPT_PASSP_SER — серія паспорта одержувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є 

фізичною особою, у якого відсутня ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів). 

 RCPT_PASSP_NUM — номер паспорта одержувача. Число, чітко 6 знаків. Обов'язкове, якщо 

одержувач є фізичною особою, у якого відсутня ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 

нулів). 

 

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення: 
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Вихідна платіжна вимога-доручення 

Структура файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в 

файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної 

нумерації. 

 AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в 

дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове. 

 PAYER_NAME — найменування платника, від 3 до 40 символів. Обов'язкове. 

 PAYER_OKPO — код ЄДРПОУ або ІПН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 PAYER_ACCOUNT — номер рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на 

ключевання з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 PAYER_BANK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 

символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з 

довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 PAYER_BANK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Число, чітко 6 знаків. 

Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 PAYER_COUNTRY_CODE — код країни платника. Число, чітко 3 знаки. Обов'язкове, якщо 

платник є нерезидентом, якому не присвоєно код ЄДРПОУ або ІПН (ЄДРПОУ або ІПН вказується 9 

нулів). 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_ACCOUNT — номер рахунку клієнта. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування 

з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 CLN_BANK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 

символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням 

банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 CLN_BANK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Число, чітко 6 знаків. 

Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 CLN_COUNTRY_CODE — код країни клієнта. Число, чітко 3 знаки. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 PAYMENT_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове. 
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 PAYER_PASSP_SER — серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною 

особою, у якої відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів). 

 PAYER_PASSP_NUM — номер паспорта платника. Число, чітко 6 знаків. Обов'язкове, якщо 

платник є фізичною особою, у якої відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 

нулів). 

 

Приклад вмісту файлу імпорту гривневої платіжної вимоги-доручення 

 

 
 
Зарплатна відомість 

Структура файлу імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

1. Визначення типу документа – вказується «Content-Type=doc/pay_sheet». Обов'язкове. Після визначення 

типу документа необхідно додати порожній рядок. 

2. Поля документа: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаданому значенні в 

файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної 

нумерації. 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів 

ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в 

системі PRAVEXBANK BIZ. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове. 

 PAYER_ACCOUNT — номер рахунку клієнта для списання коштів за основною сумою відомості і 

засобів за РКО. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на ключування з кодом МФО банку, в якому 

відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 PAYER_BANK_MFO — код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі 

PAYER_ACCOUNT рахунок. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику 

МФО. Обов'язкове. 

 PAYER_BANK_NAME — найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в 

полі PAYER_ACCOUNT рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується – імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом 

МФО. 

 ONFLOW_TYPE — найменування виду зарахування, не більше 65 символів. Значення має 

відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове. 

 AMOUNT — сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в 

дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Ігнорується – в імпортованому 
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документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в 

табличній частині документа. 

 VALUE_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів з 

дати документа. Необов'язкове. 

 PERIOD — період нарахування, не більше 6 символів. Вказується в форматі «хх,уууу», де хх – 

порядковий номер місяця нарахування, уууу – рік нарахування. Обов'язкове поле. 

3. Поля табличної частини документа – список співробітників. Перед кожним найменуванням поля 

необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в такому форматі: 

 CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, 

CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM – номер СКР першого співробітника в списку. 

 CARD_NUM — номер СКР співробітника. Число, в якому не більше 14 знаків. Перевіряється 

наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове. 

 CARD_HOLDER — ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове. 

 CARD_HOLDER_INN — ІПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 AMOUNT — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій 

частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту зарплатної відомості з зарахуванням коштів трьом співробітникам: 

 

 
 
Увага! Поля ONFLOW_TYPE і ONFLOW_TYPE_ID можуть бути заповнені такими значеннями: 

ONFLOW_TYPE ONFLOW_TYPE_ID 

Аванс на відрядження 0 

Безготівкове поповнення карткових рахунків 1 

Інші платежі на зарплатні картки 2 

Заробітна плата і аванси 3 

Відпускні 4 

Компенсація за невикористану відпустку 5 

Остаточний розрахунок при звільненні 6 

 

 
Платіжне доручення в іноземній валюті 

Структура файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 
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 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому 

значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до 

автоматичної нумерації. 

 CLN_BNK_MFO — код МФО банку платника. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 CLN_BNK_NAME — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 CLN_BNK_BIC_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. 

Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT». 

 CLN_BNK_BIC — ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 CLN_BNK_COUNTRY — найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується 

– в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 CLN_BNK_CITY — місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі 

PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 CLN_BNK_ADDR — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів 

ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в 

системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове. 

 CLN_COUNTRY — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_ADDR — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_EMPLOYEE_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. 

Необов'язкове. 

 CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 

символів. Необов'язкове. 

 CLN_ACCOUNT — номер валютного рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на 

ключевання з кодом МФО банку платника, а також на наявність у клієнта рахунку із зазначеним 

номером і валютою. Обов'язкове. 

 AMOUNT — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій 

частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове. 

 AMOUNT_CURRENCY — міжнародний код валюти платежу, що складається з трьох чисел. 

Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним 

номером і валютою. Обов'язкове. 

 AMOUNT_CURRENCY_CODE — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується - в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно з символьним 

кодом платежу. 

 CURRENCY_DATE — дата валютування в форматі .ДД.ММ.РРРР.. Не може перевищувати 10 днів 

з дати документа. Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_NAME — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_BIC_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 

символів. Допустимими є такі значення: <порожнє значення>, SWIFT. Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_BIC — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Не 

повинен бути заповнений, якщо тип ідентифікаційного коду – пусте значення (за винятком платежів 

у російських рублях). Необов'язкове. 
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 INTERMED_BNK_ACCOUNT — номер рахунку банку-посередника, не більше 50 символів. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_COUNTRY — країна банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове. 

Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни банку-посередника. 

Необов'язкове. Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 INTERMED_BNK_CITY — місто банку-посередника, не більше 70 символів. Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_ADDR — адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_NAME — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_BIC_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. 

Допустимими є такі значення: <порожнє значення>, SWIFT. Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_BIC — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Не повинен 

бути заповнений, якщо тип ідентифікаційного коду – пусте значення (за винятком платежів у 

російських рублях). Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_ACCOUNT — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. 

Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_COUNTRY — країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. 

Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 RCPT_BNK_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. 

Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 RCPT_BNK_CITY —- місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_ADDR — адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_NAME — найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ACCOUNT — рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути 

заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара. 

 RCPT_BNK_IBAN — IBAN бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути 

заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара. 

 RCPT_COUNTRY — країна бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. Перевіряється на 

наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 RCPT_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. 

Перевіряється на наявність в довіднику країни з зазначеним кодом і найменуванням. 

 RCPT_CITY — місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ADDR — адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ITN — ІПН бенефіціара. Число, рівне 10 або 12 знакам. Необов'язкове. 

 PAYMENT_DETAILS — призначення платежу, не більше 220 символів. Обов'язкове. 

 EXPENSE_TYPE — варіант оплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі 

значення: «за рахунок платника», «за рахунок бенефіціара», «за рахунок платника та бенефіціара». 

 EXPENSE_ACCOUNT — номер рахунку для списання комісії. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове 

при варіанті списання комісії «за рахунок платника» або «за рахунок платника та бенефіціара». 

 COMMISSION_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання 

комісії, не більше 140 символів. Обов'язкове при варіанті списання комісії «за рахунок платника» 

або «за рахунок платника та бенефіціара». 

 COMMISSION_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. 

Число, строго 6 знаків. Обов'язкове при варіанті списання комісії «за рахунок платника» або «за 

рахунок платника та бенефіціара». 

 PAYMENT_SPEED — терміновість платежу, не більше 13 символів. Необов'язкове. Можливі 

значення: «Звичайний», «Терміновий», «Надтерміновий». 

 PAYMENT_ADDED_INFO — додаткова інформація, не більше 140 символів. Необов'язкове.  

 OPCODE — Число, в якому не більше 4 знаків. Обов'язковість налаштовується на стороні банку. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті: 
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Платіж у межах банку в іноземній валюті 

Структура файлу імпорту платежу в межах банку ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому 

значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до 

автоматичної нумерації. 
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 AMOUNT — сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 4 знаки в дробовій 

частині. Роздільник цілої та дробової частини – крапка. Обов'язкове 

 AMOUNT_CURRENCY — міжнародний код валюти платежу, що складається з трьох символів. 

Перевіряється на наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунку із зазначеним 

номером і валютою. Обов'язкове. 

 CLN_NAME — найменування платника, не більше 40 символів. Обов'язкове. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 CLN_ACCOUNT — номер валютного рахунку платника. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється на 

ключевання з кодом МФО банку платника, а також на наявність у клієнта рахунку із зазначеним 

номером і валютою. Обов'язкове. 

 CLN_BNK_NAME — найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку виконується в полі МФО банку платника). 

 CLN_BANK_MFO — код МФО банку платника. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 CLN_ADDR — адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_RESIDENT — резидентність платника. Можливі значення: «1 – резидент», «0 – нерезидент». 

 CLN_COUNTRY — країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_BNK_ADDR — адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку платника). 

 RCPT_NAME — найменування одержувача, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_OKPO — код ЄДРПОУ одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 RCPT_ACCOUNT — рахунок одержувача, не більше 50 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_NAME — найменування банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку отримувача). 

 RCPT_BANK_MFO — код МФО банку одержувача. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_ADDR — адреса банку одержувача, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у 

системі PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО банку отримувача). 

 RCPT_RESIDENT — резидентність одержувача. Можливі значення: «1 – резидент», «0 – 

нерезидент». 

 PAYMENT_DETAILS — призначення платежу, не більше 220 символів. Обов'язкове. 

 CURRENCY_DATE — дата валютування в форматі .ДД.ММ.РРРР. Не може перевищувати 10 днів з 

дати документа. Необов'язкове. 

 COMMISSION_ACCOUNT — рахунок для списання комісії. Число від 5 до 14 знаків. Перевіряється 

на ключевання з кодом МФО банку, в якому відкрито рахунок. Обов'язкове. 

 AMOUNT_CURRENCY_CODE — числовий тризначний код валюти платежу. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно з символьним 

кодом платежу. 

 

 

 

 

Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку: 
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Заява про продаж іноземної валюти 

Структура файлів імпорту заяви про продаж іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому 

значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до 

автоматичної нумерації. 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів 

ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в 

системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове. 

 CLN_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_PHONES — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі 

PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_EMPLOYEE_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. 

Необов'язкове. 

 CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 

символів. Необов'язкове. 

 BNK_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним 

кодом МФО. 

 BNK_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 SALE_SUM — сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 

4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове. 

 SALE_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів. 

Обов'язкове. 

 SALE_ACCOUNT — номер рахунку для списання іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. 

Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове. 

 SALE_KIND — спосіб перерахування іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «0» – 

доручаємо списати, «1» – зобов'язуємось перерахувати. 

 SALE_BNK_ACCOUNT — номер транзитного банківського рахунку для продажу іноземної 

валюти. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове при способі перерахування «1». 

 SALE_RATE_KIND — тип курсу продажу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. 

Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». 
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 SALE_RATE — курс продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 

10 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі 

курсу «по курсу». 

 PURCHASE_SUM — сума українських гривень, що буде зарахована в результаті продажу іноземної 

валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник 

цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове. Ігнорується при варіанті курсу «по курсу» – в 

імпортованому документі дане поле буде заповнено значенням, що розраховане за такою 

формулою: Сума в українських гривнях = Сума іноземної валюти * Курс покупки. 

 PURCHASE_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування українських гривень. Число від 5 до 14 

знаків. Обов'язкове. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі PRAVEXBANK BIZ в 

якості рахуноку клієнта. 

 PURCHASE_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування 

українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле 

завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 PURCHASE_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських 

гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється на присутність в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 COMMISSION — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 

знаків в цілій частині і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. 

Необов'язкове. 

 RETURN_ACCOUNT — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Число, від 5 до 14 знаків. 

Обов'язкове. Вказується номер рахунку для списання іноземної валюти. 

 EXPERIENCE_DATE — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може 

перевищувати 30 днів з дати документа. 

 CURRENCY_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може 

перевищувати 30 днів з дати документа. 

 SALE_PURPOSE — мета продажу іноземної валюти, не більше 550 символів. Необов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти: 

 

 
 
Заява про купівлю іноземної валюти 

Структура файлів імпорту заяви про купівлю іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 
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 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому 

значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до 

автоматичної нумерації. 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів 

ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в 

системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове. 

 CLN_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_PHONES — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі 

PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_EMPLOYEE_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. 

Необов'язкове. 

 CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 

символів. Необов'язкове. 

 PURCHASE_REASON — підстава для покупки валюти, не більше 550 символів. Обов'язкове. 

 BNK_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним 

кодом МФО. 

 BNK_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 BNK_ADDR — адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк у системі 

PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО уповноваженого банку). 

 TRANSFER_KIND — спосіб перерахування українських гривень, не більше 40 символів. 

Обов'язкове. Можливі значення: «Доручаємо уповноваженому банку списати», «Зобов'язуємось 

перерахувати самостійно». 

 SALE_SUM — сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 

знаків в цілій частині і 2 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. 

Ігнорується при варіанті курсу «по курсу» – в імпортованому документі дане поле буде заповнено 

значенням, що розраховане за такою формулою: Сума в українських гривнях = Сума іноземної 

валюти * Курс покупки. Обов'язкове при варіанті вказівки суми покупки «еквівалент суми». 

 CURRENT_ACCOUNT — номер рахунку для списання українських гривень. Число від 5 до 14 

знаків. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку із зазначеним номером. Обов'язкове. 

 SALE_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування українських 

гривень. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. 

 SALE_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для 

перерахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО 

 SALE_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито банківський транзитний рахунок для 

перерахування українських гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в 

довіднику МФО. Обов'язкове. 

 PURCHASE_SUM — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в 

цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове 

при варіанті вказівки суми покупки «в сумі». 

 PURCHASE_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів. 

Обов'язкове. 

 PURCHASE_RATE_KIND — тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. 

Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». 

 PURCHASE_RATE — курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій 

частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при 

типі курсу «по курсу». 

 PURCHASE_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Число, від 5 до 14 

знаків. Обов'язкове. 
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 PURCHASE_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування 

іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле 

заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 PURCHASE_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної 

валюти. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 COMMISSION — відсоток комісійної винагороди від суми в гривнях. Число, в якому не більше 2 

знаків в цілій частині і 2 знаки в дробової частини. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. 

Необов'язкове. 

 RETURN_ACCOUNT — номер рахунку для повернення українських гривень. Число від 5 до 14 

знаків. Номер рахунку може бути не зареєстрований в системі PRAVEXBANK BIZ в якості рахунку 

клієнта. Обов'язкове. 

 RETURN_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення 

українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле 

завжди заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 RETURN_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських 

гривень. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 EXPERIENCE_DATE — термін дії заяви в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може 

перевищувати 30 днів з дати документа. 

 CURRENCY_DATE — дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Не може 

перевищувати 90 днів з дати документа. 

 FUND_ACCOUNT — номер рахунку для пенсійного збору. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. 

 FUND_BNK_NAME — найменування банку, в якому відкрито рахунок для пенсійного збору, не 

більше 45 символів. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з 

довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО. 

 FUND_BNK_MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок для пенсійного збору. Число, чітко 

6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 AMOUNT_KIND — варіант вказівки суми покупки. Можливі значення: «в сумі», «еквівалент 

суми». Обов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти: 
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Заява про конвертацію валюти 

Структура файлів імпорту заяви про конвертацію іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 DATE_DOC — дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Обов'язкове. 

 NUM_DOC — номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. При незаповненому 

значенні в файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до 

автоматичної нумерації. 

 CLN_NAME — найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_OKPO — код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів 

ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в 

системі PRAVEXBANK BIZ. Для керівників організацій (ЦФК) поле обов'язкове. 

 CLN_ADDR — адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується – в імпортованому документі 

дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_PHONE — контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується – в імпортованому 

документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі PRAVEXBANK BIZ. 

 CLN_EMPLOYEE_FIO — ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Не 

обов'язкове. 

 CLN_EMPLOYEE_PHONE — номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 

символів. Необов'язкове. 

 PURCHASE_REASON — підстава для конвертації валюти, не більше 550 символів. Обов'язкове. 

 BNK_NAME — найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно із зазначеним кодом 

МФО. 

 BNK_MFO — код МФО уповноваженого банку. Число, чітко 6 знаків. Перевіряється наявність 

значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 BNK_ADDR — адреса уповноваженого банку, не більше 140 символів. Ігнорується – в 

імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про банк в системі 

PRAVEXBANK BIZ (пошук банку здійснюється в полі МФО уповноваженого банку). 

 SALE_SUM — сума іноземної валюти, що продається. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій 

частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове, 

якщо тип операції – конвертація іноземної валюти шляхом продажу (поле файлу імпорту 

OPER_TYPE = 0). 

 SALE_CURRENCY — міжнародний код валюти, що складається з трьох символів, що продається. 

Обов'язкове. 

 TRANSFER_KIND — спосіб перерахування іноземної валюти, не більше 27 символів. Обов'язкове. 

 SALE_ACCOUNT — номер рахунку для списання іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. 

Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове. 

 SALE_BNK_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування іноземної 

валюти. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. 

 SALE_RATE_KIND — тип курсу іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі 

значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку». 

 SALE_RATE — курс обміну іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків в цілій частині і 7 

знаків у дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Обов'язкове при типі курсу 

«по курсу». 

 PURCHASE_SUM — сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків в 

цілій частині і 4 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. 

Обов'язкове, якщо тип операції – конвертація іноземної валюти шляхом купівлі (поле файла 

імпорту OPER_TYPE = 1). 
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 PURCHASE_CURRENCY — міжнародний код іноземної валюти, що складається з трьох символів, 

що купується. Обов'язкове. 

 PURCHASE_ACCOUNT — номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Число від 5 до 14 

знаків. Перевіряється наявність у клієнта рахунку із зазначеним номером і валютою. Обов'язкове. 

 RETURN_ACCOUNT — номер рахунку для повернення іноземної валюти. Число від 5 до 14 знаків. 

Збігається з рахунком для списання іноземної валюти. Обов'язкове. 

 COMMISSION — відсоток комісійної винагороди. Число, в якому не більше 2 знаків у цілій частині 

і 3 знаки в дробовій частині. Роздільник цілої і дробової частини – крапка. Необов'язкове. 

 COMMISSION_ACCOUNT — номер рахунку клієнта для перерахування комісії. Число від 5 до 14 

знаків. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунку із зазначеним номером. Обов'язкове. 

 COMMISSION_BNK_ACCOUNT — номер банківського транзитного рахунку для перерахування 

комісії. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. 

 EXPIRY_DATE — термін дії в форматі .ДД.ММ.РРРР.. Необов'язкове. Не може перевищувати 30 

днів з дати документа 

 OPER_TYPE — тип операції. Можливі значення: .0. – конвертація іноземної валюти шляхом 

продажу, «1» – конвертація іноземної валюти шляхом купівлі. Обов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію валюти: 

 
 
Довідник кореспондентів 

Структура файлів імпорту записів довідника кореспондентів для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК) різниться тільки значенням типу довідника (поле Content-Type): ref/recipient і 

ref/ua_mrecipient відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 RCPT_INN — код ЄДРПОУ або ІПН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове. 

 RCPT_NAME — найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ACCOUNT — номер рахунку кореспондента. Число від 5 до 14 знаків. Обов'язкове. 

 RCPT_BANK_BIC — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Число, строго 6 

знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове. 

 PAYMENT_DETAILS — призначення платежу, від 3 до 220 символів. Необов'язкове. 
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 NOTE — примітка, не більше 220 символів. Необов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту запису довідника кореспондентів корпоративного клієнта: 

 
 
Довідник бенефіціарів 

Структура файлів імпорту записів довідника бенефіціарів для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК) різниться тільки значенням типу довідника (поле Content-Type): ref/beneficiar і 

ref/mbeneficiar відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче: 

 INTERMED_BNK_NAME — найменування банку-посередника, не більше 140 символів. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_BIC — ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_BIC_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 

символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення. 

 INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни банку-посередника. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_COUNTRY — найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. 

Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_CITY — місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове. 

 INTERMED_BNK_ADDR — адреса банку-посередника, не більше 255 символів. Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_NAME — найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_ACCOUNT — номер рахунку банку бенефіціара, не більше 50 символів. 

Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_BIC — ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_BIC_TYPE — тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. 

Необов'язкове. Можливі значення: .SWIFT. або пусте значення. 

 RCPT_BNK_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. 

Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_COUNTRY — найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. 

Обов'язкове. 

 RCPT_BNK_CITY — місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове. 

 RCPT_BNK_ADDR — адреса банку бенефіціара, не більше 255 символів. Необов'язкове. 

 RCPT_NAME — найменування бенефіціара, не більше 160 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ACCOUNT — номер рахунку бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язково повинен бути 

заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара. 

 RCPT_BNK_IBAN — IBAN бенефіціара, не більше 35 символів. Обов'язково повинен бути 

заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара. 

 RCPT_COUNTRY_CODE — тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. 

 RCPT_COUNTRY — найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_CITY — місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове. 

 RCPT_ADDR — адреса бенефіціара, не більше 255 символів. Обов'язкове. 

 

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта: 
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3. ІМПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС 

 

Файл імпорту в форматі ІБІС представляє собою текстовий файл, що містить один або кілька документів. 

Нижче представлені вимоги до файлу імпорту: 

 найменування файлу задається в форматі rddhhmmN.NNN, де: 

r — завжди латинська літера "r"; 

dd — дві цифри для вказання дня створення файлу; 

hhmm — чотири цифри для вказівки часу
1
 – годинник і хвилини створення файлу; 

N.NNN — будь-які чотири цифри; 

 дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні CP1125 (або його аналогу OEM-866); 

 файл містить сукупність рядків, кожний з яких представляє собою набір реквізитів окремого 

розрахункового документа; 

 кожен рядок складається з полів, що розділені символом "•" (ASCII-код 250). 

 

Імпорт у форматі ІБІС підтримується для таких видів документів: 

 гривневе платіжне доручення; 

 вихідна платіжна вимога-доручення. 

 

Список полів файлів імпорту в форматі ІБІС представлено нижче: 
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Гривневе платіжне доручення 

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1403071.111) двох гривневих платіжних доручень: 

 
 

Вихідна платіжна вимога-доручення 

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу r1303071.111) двох вихідних платіжних вимог-

доручень: 

 

 
4. ІМПОРТ У ФОРМАТІ DBF 

 

Файл імпорту в форматі DBF представляє собою електронну таблицю з розширенням dbf, що містить одну 

або кілька записів табличної частини документа зарплатна відомість. При імпорті документа в форматі DBF 



21 
 

автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому табличну частину документа 

заповнено інформацією з файлу імпорту. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля 

документа. 

 

Увага! Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа. 

Увага! Файли експорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для 

зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView). 

 

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК). Список полів наведено нижче: 

 
 
Приклад файлу імпорту в форматі DBF. Приклад вмісту файлу імпорту табличної частини документа 

зарплатна відомість з двома співробітниками: 

 
 

5. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ «ФАЙЛ ІЗ РОЗДІЛЬНИКАМИ (.CSV)» 

 
Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» 

Файли експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» – це файли, що побудовані на основі стандартного 

формату CSV (Comma Separated Values – значення, що розділені комою). 

Типовий зміст файлів експорту в даному форматі представляє собою значення, що відформатовані у 

вигляді таблиці та впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в 

наступному стовпці крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли експорту 

формату «Файл з роздільниками (.csv)» доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі. 

При експорті полів, що містять знак – роздільник «;» (крапка з комою), а також подвійні лапки, система діє 

таким чином: 

1. Поля, що містять символ, що використовується в форматі CSV як роздільник, обмежуються на початку 

та кінці подвійними лапками. 

2. Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку та кінці подвійними лапками, а самі лапки 

додатково беруться у подвійні лапки. 

 

Наприклад: 

1. Значення Оплата за договором ”804” буде експортовано як ”Оплата за договором; ””804””” 

2. Значення Оплата за договором; 804 буде експортовано як ”Оплата за договором; 804” 

3. Значення Оплата за договором; ”804” буде експортовано як ”Оплата за договором; ””804””” 

 

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)» підтримується для таких звітів і довідників: 

 Звіт Виписки; 

 Звіт Оберти; 

 Звіт Поточні залишки; 

 Довідник Курси валют. 

 

Звіт Виписки 

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче: 

 ЄДРПОУ — код ЄДРПОУ клієнта; 

 МФО — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта; 

 Рахунок — номер рахунку клієнта; 
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 Валюта — код валюти рахунку клієнта, що складається з трьох символів; 

 Дата операції — дата і час операції; 

 Код операції; 

 МФО банку — код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента; 

 Назва банку — найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента; 

 Рахунок кореспондента — номер рахунку кореспондента; 

 ЄДРПОУ кореспондента — код ЄДРПОУ кореспондента; 

 Кореспондент — найменування кореспондента; 

 Номер документа; 

 Дата документа; 

 Дебет — сума за дебетом у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій); 

 Кредит — сума за кредитом у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій); 

 Призначення платежу; 

 Гривневе покриття — сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих 

операцій). 

Файл експорту формується в кодуванні, що вказане клієнтом у налаштуваннях модуля. 

 

Увага! Інформаційні виписки не експортуються. 

 

Приклад вмісту файлу експорту: 

 
 

Звіт Оберти 

Внутрішня структура файлу з експортованими обертами в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих 

організацій (ЦФК) різниться. Для корпоративних клієнтів оборотно-сальдова відомість представляє собою 

деталізовану відомість по одному або декільком рахунках. Для ЦФК оборотно-сальдова відомість 

представляє собою консолідований звіт за всіма рахунками підлеглих організацій. 

Опис полів, що експортуються в оборотно-сальдовій відомості корпоративних клієнтів, представлено 

нижче: 

 Дата оберту — дата, за яку відображається сума оборотних коштів; 

 Рахунок — номер рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдову відомість; 

 Валюта — код валюти рахунку, що складається з трьох символів, за яким сформовано оборотно-

сальдову відомість; 

 Вхідний залишок — сума вхідного залишку в валюті рахунку на зазначену дату; 

 Гривневе покриття — сума вхідного залишку в українських гривнях на зазначену дату; 

 Оберти ДТ — сумарний оберт за дебетом за день у валюті рахунку; 

 Гривневе покриття — сумарний оберт за дебетом за день в українських гривнях; 

 Обороти КТ — сумарний оберт за кредитом за день в валюті рахунку; 

 Гривневе покриття — сумарний оберт за кредитом за день в українських гривнях; 

 Вихідний залишок — сума вихідного залишку в валюті рахунку за вказану дату; 

 Гривневе покриття — сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату. 

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251. 

 

Приклад вмісту файлу експорту: 
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Опис полів, що експортуються в оборотно-сальдовій відомості ЦФК, представлено нижче: 

 Клієнт — найменування підлеглого клієнта; 

 Банк — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта; 

 Рахунок — номер рахунку клієнта; 

 Валюта — міжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клієнта; 

 Вхідний залишок — сума вхідного залишку в валюті рахунку на початок періоду; 

 Обороти ДТ — сумарний оберт за дебетом за період у валюті рахунку; 

 Обороти КТ — сумарний оберт за кредитом за період у валюті рахунку; 

 Вихідний залишок — сума вихідного залишку в валюті рахунку на кінець періоду. 

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251. 

 

Приклад вмісту файлу експорту: 

 
 

Звіт Поточні залишки 

Опис полів, що експортуються в звіті керуючих клієнтів (ЦФК). .Поточні залишки., представлено нижче: 

 Клієнт — найменування підлеглого клієнта; 

 Банк — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта; 

 Рахунок  — номер рахунку клієнта; 

 Валюта — міжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клієнта; 

 Залишок — сума залишку на рахунку; 

 Дата — дата і час залишку. 

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251. 

 

Приклад вмісту файлу експорту: 

 
 

Довідник Курси валют 

Внутрішня структура файлу з експортованими курсами валют в модулях для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче: 

 Дата курсу — дата курсу валюти; 

 Назва валюти — повне найменування валюти українською мовою; 

 Код — код валюти, що складається з трьох символів; 

 Курс НБУ — значення курсу НБУ; 

 Курс покупки — значення банківського курсу покупки валюти; 

 Курс продажу — значення банківського курсу продажу валюти. 

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251. 

 

Приклад вмісту файлу експорту: 

 
 

6. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ PROFIX 

 

При експорті в форматі Profix формується файл із розширенням dbf. За замовчуванням файл називається 

export.dbf, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі представляє 

собою значення, що відформатовані у вигляді таблиці. 

Файли експорту формату Profix доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для 

зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView). 

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для виписок корпоративних клієнтів. Інформаційні виписки 

не експортуються. 

 
Структура файлів експорту в форматі Profix 
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Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і 

керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, що експортуються, представлено нижче: 

 MFO — код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта 

 MFO_NM — найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта; 

 KL_NM — найменування клієнта; 

 KL_OKP — код ЄДРПОУ клієнта; 

 KL_CHK — номер рахунку клієнта; 

 CUR_ID — тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта; 

 MFO_K — код МФО банку кореспондента; 

 MFO_NM_K — найменування банку кореспондента; 

 KL_NM_K — найменування кореспондента; 

 KL_OKP_K — код ЄДРПОУ кореспондента; 

 KL_CHK_K — номер рахунку кореспондента; 

 ND — номер документа; 

 DK — ознака платежу за дебетом або кредитом (1 – дебет, 2 – кредит); 

 VOB — службове поле (за замовчуванням рівне 1); 

 S — сума платежу; 

 DATA — дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр); 

 DATA_S — дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр); 

 TIME_S — час операції (час у форматі ггхх); 

 ADATEOPL — дата документа (дата в формате дд.мм.рррр); 

 N_P — призначення платежу. 

 
Приклад файлу експорту в форматі Profix. Файл експорту формується в кодуванні, що вказане клієнтом в 

налаштуваннях модуля. 

 

 
 

7. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ ІБІС 

 

Експорт у форматі ІБІС реалізовано тільки для виписок за рахунками корпоративних клієнтів. При 

експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і входять платіжні вимоги 

(якщо такі є) за даним рахунком за вказану дату. 

При експорті виписок в форматі ІБІС формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів 

задається за наступним шаблоном: vРРММДД.ZZZ – для виписок за гривневими рахунками і 

wРРММДД.ZZZ для виписок за валютними рахунками, де: 

 v – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками; 

 w – постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за валютними рахунками; 

 РРММДД – дата операції за рахунком (РР – рік, ММ – місяць, ДД – день); 

 ZZZ – постійне розширення файлу експорту. 
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Структура файлів експорту в форматі ІБІС 

Файл експорту завжди формується в кодуванні CP1125 і складається з невизначеної кількості рядків, що 

розділені символами 0x0D 0x0A, мінімальна кількість рядків – 1. 

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають 0-е класифікаційне поле довжиною 1 символ: 

 0 — оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована 

виписка, а також суми, що пройшли за дебетом або за кредитом за цим рахунком; 

 1 — платіжний рядок. Надає детальну інформацію про операції (проводки) по рахунку; 

 2 — платіжний запит. Цей рядок буде присутній у файлі експорту, якщо у клієнта є вхідна платіжна 

вимога-доручення за ту саму дату, за яку формувалася виписка. Надає детальну інформацію про 

вхідну платіжну вимогу-доручення. 

 

Оборотно-сальдовий рядок складається з таких полів: 

 

 
 

 

Платіжний рядок складається з таких полів: 
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* — всі суми позитивні і вказуються в копійках без будь-яких роздільників. 

** — довідкові поля, присутність яких не гарантується. 

 

Платіжний запит містить платіжну вимогу, що відправлена клієнту від іншого клієнта, для прийняття 

рішення про оплату або платіжна вимога клієнта, що відправлена іншому клієнту. Ці платежі не проходять 

по рахунку і є інформаційними. Платіжний запит складається з тих же полів, що і платіжний рядок, але 

зміст першого поля змінений: 

+ платіжний запит клієнта; 

- платіжний запит клієнта. 

 

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки від 25 березня 2014 року. Для подання файлу в 

даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v140325.zzz. 
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8. ЕКСПОРТ У ФОРМАТІ IBANK 2 

 

У поточній версії системи PRAVEXBANK BIZ експорт у форматі iBank 2 підтримується для довідників 

кореспондентів і бенефіціарів. Структура файлів експорту повністю аналогічна структурі файлів імпорту 

довідників кореспондентів і бенефіціарів в форматі iBank 2. 


