
Платіжні доручення в гривні 

Зверніть увагу! З 22 червня 2021 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» запроваджує контроль  

щодо заповнення реквізиту «Код країни нерезидента» у розрахункових документах в національній 

валюті, відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. N 22 

«Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», згідно якої банки здійснюють 

контроль за заповненням реквізиту «Код країни нерезидента», за вихідними платежами в національній 

валюті. 

Рекомендації діють за вихідними платіжками в інший банк за умови, якщо платник та/або 

отримувач є нерезидентом (для фізичних осіб та фізичних осіб –підприємців  - країна реєстрації 

відмінна від України, для юридичних осіб – країна реєстрації компанії відмінна від України) або в 

ІПН/ЄДРПОУ отримувача вказано дев’ять нулів (000000000) 

Основні вимоги щодо запонення реквізиту «Код країни нерезидента» в системі UKRSIB 

business 

Функції для здійснення платіжних операцій за рахунками в національній валюті та керування 

створеними платіжними дорученнями доступні в системі UKRSIB business в розділі «ГРИВНЕВІ 

ДОКУМЕНТИ» ► «Платіжні доручення» в меню ліворуч.  

Створення платіжних доручень – отримувач нерезидент.  

1. Натисніть кнопку «Новий платіж» (нижче зобр. 1).  

2. Заповніть поля форми.  

Примітка: поля, обов’язкові до заповнення, позначено «зірочкою» (*). 

Зображення 1 

 



3. Зазначте тризначний код країни отримувача-нерезидента, обравши необхідну інформацію зі 

списку. 

Зверніть увагу! Якщо нерезидентом є  платник, додатково заповнювати реквізит «Код країни 

нерезидента» вручну - не потрібно (у системі «UKRSIB business» інформація буде заповнена  

автоматично). У спеціальному полі форми для друку це відображатиметься як набір символів – «П» і 

тризначний цифровий код країни платника, наприклад: П840, де П – ознака, що платник нерезидент, 

840 – цифровий код країни платника-нерезидента (Сполучені Штати Америки). 

 

4. Натисніть кнопку «ЗБЕРЕГТИ» 

Після збереження, в друкованій формі платіжного доручення автоматично заповниться поле «код 

країни нерезидента. Якщо: 

 платник є нерезидентом, то проставляється символ «П» і тризначний код країни 

реєстрації платника.  

 отримувач є нерезидентом, то проставляється символ «О» і тризначний код країни 

реєстрації отримувача.  

 платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляється символ «П» і 

тризначний код країни реєстрації платника та символ «О» і тризначний код країни 

реєстрації отримувача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні вимоги щодо заповнення реквізиту «Код країни нерезидента» в платіжних 

дорученнях на паперових носіях 

 

 

 



 


