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Ïåðåäìîâà

тановлення ринкової економіки в Україні потребує перегляду й реформу-
вання всієї системи економічних знань. Однією з ключових сучасних за-

гальноекономічних проблем як у науковому, так і в практичному плані є внор-
мування категоріального й понятійного апаратів.

До системи наукового знання входять категорії, поняття, терміни, тлумачен-
ня їхньої сутності та взаємозв’язків. Практично вони застосовуються в нормах
законів та положеннях підзаконних актів, що регулюють господарську діяль-
ність суб’єктів господарювання. Брак чіткої й однозначної бази дефініцій, які
роз’яснювали б значення того чи іншого поняття в законодавстві, або неоднако-
ве тлумачення їх у різних актах призводять до багатьох правових колізій на
практиці. Для встановлення істини під час їх розв’язання державні органи та
суб’єкти господарювання часто звертаються до суду. Далі заповнення прогалин
у понятійному апараті здійснюють господарські суди, наділені правом офіцій-
ного тлумачення правових норм. Однак це не дає змоги позбутися проблеми
недосконалості законодавства. Розв’язати її можна, зокрема, за допомогою
створення адекватного уніфікованого понятійного апарату.

Цей українсько-англійський словник термінів з економіки і підприємництва
містить визначення термінів, наведених у чинній законодавчо визначеній в
Україні нормативній базі, яка складається з кодексів, законів, постанов уряду,
підзаконних актів (положень, інструкцій, методичних рекомендацій тощо).

Терміни у словнику розміщено в алфавітному порядку. Кожний термін виді-
лено напівжирним шрифтом; цифра у квадратних дужках наприкінці визначен-
ня — це посилання на номер нормативного документа, поданого в переліку ви-
користаних джерел. Назва терміна складається з одного, двох, трьох і більше
слів, які розміщено в порядку, наведеному в нормативній базі, тобто спочатку
ключове слово, а потім слово, що деталізує.

Наприкінці словника українською та англійською мовами подано список ви-
користаних нормативних документів. Далі також обома мовами наведені пред-
метні покажчики з зазначенням порядкового номера терміна.

Сподіваємося, що пропонований словник стане в пригоді фахівцям, що пра-
цюють над створенням проектів законів та підзаконних актів, студентам, аспі-
рантам, докторантам і викладачам навчальних закладів, керівникам, бухгалте-
рам і працівникам економічних служб підприємств і установ різних форм
власності, а також широкому загалу читачів, яким небайдужі проблеми еконо-
міки країни.

Колектив укладачів буде вдячний читачам за слушні зауваження та пропози-
ції, що сприятимуть розширенню та поліпшенню змісту словника.
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Foreword

ntrenching Ukraine’s transition to a market economy requires the reformation of
basic teaching and learning practices within the field of economics. To help ac-

complish this goal, it is essential that educators, students and practitioners recognize
and utilize contemporary terminology and theories related to their discipline.

The system of economic knowledge can be defined by various scientific categories
and practical terms, whose interpretation is vital for legal and regulatory oversight of
market participants. If left unchecked, the current lack of a distinct and unambiguous
system of economic definitions related to notions enshrined in Ukrainian legislation
will continue to create unnecessary legal disputes. To date state entities frequently
litigate to establish precise definitions of legal and regulatory norms, leaving eco-
nomic courts - and not necessarily economic scholars - with the duty of refining and
clarifying complex statutory acts.

This Ukrainian-English dictionary, containing definitions of economic terms listed
in current codes, laws, government regulations, is organized in alphabetical order in
both languages. Each term printed in semi-bold type, provides a reference to the
regulatory acts where it is mentioned. If a term consists of two and more words, it is
arranged in the order provided in the legal reference (i.e. first the lead word). Indexes
contain cross-references of corresponding terms mentioned in Ukrainian law. A table
of contents is located in the final pages of the dictionary.

We sincerely hope this dictionary will be useful to specialists drafting Ukrainian
law as well as students, postgraduates, teachers, managers, accountants, business
leaders, and general readers interested in problems of Ukraine’s economy.

The authors would be grateful for any suggested amendments to the dictionary
particularly since the general field of economics and the practical application of its
theories in Ukraine are both ever envolving.

E
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À

1 Аваліст — юридична або фізична особа, яка
гарантує оплату векселя. [111]

Guarantor of a bill — a legal or physical
person, guaranteeing to pay a promissory
note. [111]

2 Аваль — вексельне поручительство, за
яким особа (аваліст), яка його здійснює, бе-
ре на себе відповідальність перед власником
векселя за виконання векселедавцем, акцеп-
тантом або індосантом зобов’язань щодо
оплати цього векселя. [111]

Aval — collateral guarantee of a bank, under
which guarantor of a bill assumes responsi-
bility to the holder of a bill for performing by
the drawer, acceptor or endorser their liabili-
ties to pay a bill. [111]

3 Авалювання — оформлення юридичною або
фізичною особою авалю за векселем, тобто
прийняття зобов’язання оплатити вексель пов-
ністю або частково за одну із зобов’язаних за
векселем осіб у разі несплати векселя платни-
ком у строк або, якщо немає змоги одержати
платіж за векселем у строк. [111]

Avalization — issuing by a legal or physical
person a guarantee to pay a bill, i.e. to assume
liability to pay a bill in full or partly for one
of the persons, liable for the bill, in case of
his failure to pay on time or non — payment
in time. [111]

4 Аванс — одержання касиром цінностей від
уповноваженої особи на початку зміни.
[139]

Advance — valuables, received by the cash-
ier from the authorized person at the begin-
ning of a shift. [139]

5 Аванси за будівельним контрактом — гро-
шові кошти або інші активи, отримані підряд-
ником у рахунок оплати робіт, що виконува-
тимуться за будівельним контрактом. [79]

Advance payment under a construction
contract — monetary funds or other assets,
received by the subcontractor on account of
work, performed under the construction con-
tract. [79]

6 Авансові платежі — грошова сума, яку пе-
рераховують згідно з договором наперед у
рахунок майбутніх розрахунків за товари
(роботи, послуги), які мають бути отримані
(виконані, надані). [10]

Advanced payments — money, paid on ac-
count of future settlements for goods (work,
services) received (performed, supplied) un-
der a contract. [10]

7 Аварійні комісари — особи, які займають-
ся визначенням причин настання страхового
випадку та розміру збитків, кваліфікаційні
вимоги до яких встановлюються актами
чинного законодавства України. [212]

Surveyors — persons, responsible for identi-
fying reasons of occurred insured accident
and extent of damage under qualifying re-
quirements, established by the existing legis-
lation of Ukraine. [212]

8 Авізуючий банк — банк, який за доручен-
ням банку-емітента авізує (сповіщає) акре-
дитив бенефіціару без будь-якої відповіда-
льності за його оплату. [15]

Advising bank — the bank, authorized by is-
suing bank to advise (notify) a letter of credit
to the beneficiary with no liability to pay.
[15]



8

9 Автомат з продажу товарів (послуг) — ре-
єстратор розрахункових операцій, який в ав-
томатичному режимі здійснює видачу (на-
дання) за готівкові кошти або із застосу-
ванням платіжних карток, жетонів тощо то-
варів (послуг) і забезпечує відповідний об-
лік їх кількості та вартості. [170]

Vendor (vending machine) for goods
(services) — an automated register of settle-
ment transactions, delivering (supplying) in
exchange of cash, counters or payment card
facility goods (services) and ensures proper
stock-taking and cost. [170]

10 Автор — фізична особа, яка своєю творчою
працею створила твір. [152]

Author — a physical person, creating a work
of art by creative labor. [152]

11 Авторизація — процедура отримання до-
зволу на проведення операції із застосуван-
ням платіжної картки. [109]

Authorization — procedure of getting a le-
gal permission for making transactions with a
payment card. [109]

12 Агент — юридична особа — резидент, що вне-
сена до Державного реєстру фінансових уста-
нов, або юридична особа, що не є фінансовою
установою, яка має право надавати фінансові
послуги з обміну валют у порядку, установле-
ному законодавством України, та яка уклала
агентський договір з банком згідно із законо-
давством України про здійснення від імені бан-
ку та за рахунок коштів банку валютно-
обмінних операцій з іноземною валютою через
пункти обміну іноземної валюти. [28]

Agent — a legal entity-resident, listed in the
State Register of Financial Institutions, or a le-
gal entity, that is not a financial institution,
authorized to supply financial services on for-
eign currency exchange, according to the es-
tablished law of Ukraine, and signed an agency
agreement with a bank according to the estab-
lished law of Ukraine on foreign currency ex-
change transactions, in the name of the bank
and with the funds of the bank through foreign
currency exchange points. [28]

13 Адміністратор безпеки електронної подат-
кової звітності — співробітник підрозділу за-
хисту інформації або особа, на яку покладено
виконання функцій захисту інформації в авто-
матизованих системах чи криптографічного за-
хисту інформації в органах ДПС України. [222]

Safety administrator of electronic tax
statements — an employee of data protection
department or a person, authorized to ensure
safety of the information in automated sys-
tems or cryptographic data protection in the
State Tax Administration of Ukraine. [222]

14 Акредитив — договір, що містить зобов’я-
зання банку-емітента, за яким цей банк за
дорученням клієнта (заявника акредитива)
або від свого імені проти документів, які
відповідають умовам акредитива, зобов’яза-
ний виконати платіж на користь бенефіціара
або доручає іншому (виконуючому) банку
здійснити цей платіж. [15]

A letter of credit — a contract on liabilities
of issuing bank, under which the bank is li-
able to make payment for the benefit of the
beneficiary or authorizes another (opening)
bank to make payment by the order of the
bank customer (holder of the letter of credit)
or in its own name against documents, fit
with the terms of the letter of credit. [15]

15 Акт — службовий документ, який стверджує
факт проведення невиїзної документальної
або виїзної планової чи позапланової перевір-
ки фінансово-господарської діяльності суб’єк-
та господарювання і є носієм доказової інфор-
мації про виявлені порушення вимог податко-
вого, валютного та іншого законодавства
суб’єктами господарювання. [55; 134]

Act — an official document, confirming the
fact of on-site or planned or non-planned
field audit of financial and economic activity
of economic entity and is a medium on viola-
tion of tax, foreign currency and other laws
by economic entities. [55; 134]

16 Активи — ресурси, контрольовані підприєм-
ством в результаті минулих подій, викорис-

Assets — resources, under the control of the
enterprise, as a result of past performance, their
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тання яких, як очікується, приведе до отри-
мання економічних вигід у майбутньому.
[63; 64; 155]

utilization is expected to lead to economic
benefits in future. [63; 64; 155]

17 Активи інституту спільного інвестування
— сукупність майна, корпоративних прав та
вимог, сформована за рахунок коштів спіль-
ного інвестування. [176]

Mutual investment institution assets — to-
tal assets, corporate rights and obligations,
formed at the expense of mutual investment
funds. [176]

18 Активи платника податків — кошти, ма-
теріальні та нематеріальні цінності, що на-
лежать юридичній або фізичній особі за
правом власності або повного господарсько-
го відання. [203]

Assets of a tax-payer — money, tangible
and intangible assets that belong to a legal or
physical person by right of ownership or
overall economic activity. [203]

19 Активи програми — активи фонду і квалі-
фікований страховий поліс. [86]

Program assets — fund assets and qualified
insurance policy. [86]

20 Активи фонду — активи (окрім фінансових
інструментів без права передачі, що емітовані
платником внесків) юридичної особи (далі —
фонд), діяльність якого спрямована на здійс-
нення виплат його учасникам, які призначені
тільки для довгострокових виплат його учас-
никам, на які не може бути звернене будь-яке
стягнення відповідно до закону та які не повер-
таються платнику внесків, крім випадків, якщо
залишки активів фонду перевищують зобов’я-
зання за програмою з визначеною виплатою
або повертаються платнику внесків для пога-
шення вже здійснених ним виплат учасникам
фонду. [86]

Fund assets — assets (except non-negotiable
financial instruments, issued by a contribu-
tion payer) of a legal entity (further referred
to as «fund») the activity of which is directed
at making payments to its participants, as-
signed for long-term payments to its partici-
pants, and which cannot be imposed any legal
penalty on and which are not subject to repay
to a contribution payer, except the situations,
when the assets balance of the fund exceeds
its obligations under the program with a fixed
payment or are given back to a contribution
payer for redemption of already made pay-
ments to fund participants. [86]

21 Активний ринок — ринок, якому прита-
манні такі умови: предмети, що продаються
та купуються на цьому ринку, є однорідни-
ми; у будь-який час можна знайти зацікав-
лених продавців і покупців; інформація про
ринкові ціни є загальнодоступною. [69]

Active market — the market with the fol-
lowing features: the objects, traded in this
market are homogeneous; prospective buyers
can be found at any moment; the information
on market prices is available to anyone. [69]

22 Активні запаси — запаси, які готові до ви-
ймання і підготовлені до зачистки. [122]

Active stock — the stock, ready for with-
drawal and disposal. [122]

23 Актуарні прибутки (збитки) — прибутки
(збитки), які є різницею між попередніми
актуарними припущеннями і тим, що фак-
тично відбулося, з урахуванням зміни акту-
арних припущень. [86]

Actuarial profits (losses) — profits (losses)
that are the difference between previous actu-
arial assumptions and actual results with the
regard for changes in actuarial assumptions.
[86]

24 Актуарні припущення — демографічні та фі-
нансові припущення, що використовуються для
обчислення теперішньої вартості зобов’язання
за програмою з визначеною виплатою. [86]

Actuarial assumptions — demographic and
financial assumptions, used for calculating
current liability value under the program with
fixed payments. [86] 
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25 Акцепт — згода на оплату або гарантуван-
ня оплати документів. [15]

Acceptance — acceptance for payment or
guarantee of documents payment. [15]

26 Акцепт векселя — напис платника на пе-
реказному векселі (тратті) про згоду на оп-
лату. [111]

Acceptance of a bill — the drawee’s signa-
ture on a bill of exchange (draft) as his con-
sent to pay off. [111]

27 Акцепт тендерної пропозиції, яку визнано
найкращою за результатами оцінки —
прийняття замовником тендерної пропозиції
та надання згоди на її оплату. Тендерна
пропозиція вважається акцептованою, якщо
замовником в установлений у тендерних до-
кументах строк подано письмове підтвер-
дження учаснику в акцепті тендерної пропо-
зиції після визначення його переможцем
процедури закупівлі. [169]

Acceptance of a best tender offer — accep-
tance of a tender offer and promise to pay. A
tender offer is accepted if the customer sends
to the participant of a tender offer his confir-
mation in writing on a fixed date after his
recognition as a winner. [169]

28 Акцептант векселя — юридична або фізи-
чна особа, яка акцептує (підписує) вексель
(тратту), беручи на себе зобов’язання здійс-
нити платіж за переказним векселем під час
настання строку платежу. [111]

Acceptor of a bill — a legal or physical per-
son, accepting (signing) a bill of exchange
(draft), assuming the obligation to make a
payment against a bill of exchange on the
maturity date. [111]

29 Акцизний збір — непрямий податок на
окремі товари (продукцію), визначені зако-
ном як підакцизні, який включається до ціни
цих товарів (продукції). [153]

Excise tax (duty) — an indirect tax on cer-
tain goods (produce), found legally a subject
to excise tax, included into the price for such
goods (produce). [153]

30 Акціонер — власник іменних акцій, зареєс-
трований у реєстрі акціонерів акціонерного
товариства. [221]

A shareholder (stockholder) — an owner of
registered shares in a limited company. [221]

31 Акціонерне товариство — товариство, яке
має статутний фонд, поділений на визначе-
ну кількість рівної номінальної вартості, не-
се відповідальність за зобов’язаннями тіль-
ки майном товариства. [34]

Joint-stock company — a limited company
with an authorized fund, divided by a fixed
amount of equal nominal values. [34]

32 Акціонерний капітал — капітал відділень,
усі акції дочірніх і асоційованих підприємств,
крім привілейованих акцій без права голосу, а
також інші капіталовкладення прямого інвес-
тора, що збільшують статутний фонд підпри-
ємства прямого інвестування. [6]

Joint stock — funds of branches, joint stock
of subsidiaries and associated enterprises, ex-
cept preference shares with no voting power,
and also other investments of direct investor,
that increase statutory fund of the direct in-
vestment entity. [6]

33 Акція — іменний цінний папір, який посвід-
чує майнові права його власника (акціоне-
ра), що стосуються акціонерного товарист-
ва, включаючи право на отримання частини
прибутку акціонерного товариства у вигля-
ді дивідендів та право на отримання частини

Share — a nominal financial instrument,
authorizing property right of its owner
(shareholder) as to the joint stock, including
the right to some part of the joint stock profit
in the form of dividends and the right to ac-
quisition of some part of joint-stock company
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майна акціонерного товариства у разі його лік-
відації, право на управління акціонерним това-
риством, а також немайнові права, передбачені
Цивільним кодексом України та законом, що
регулює питання створення, діяльності та при-
пинення акціонерних товариств. [219]

property in case of its liquidation, the right to
operate the joint-stock company, and also
non-property rights, stipulated in the Civil
Code of Ukraine and the law, that regulates
the issues of foundation, operation and liqui-
dation of joint-stock companies. [219]

34 Алонж — аркуш паперу, що додається до
векселя для додаткових індосаментів (пере-
датних записів), якщо на зворотному боці
векселя вони не вміщуються. Перший пере-
датний запис на алонжі робиться впоперек
з’єднання векселя і додаткового аркуша,
тобто таким чином, щоб він починався на
векселі й закінчувався на алонжі. На алонжі
можна також оформляти аваль. [111]

Allonge — a piece of paper, attached to the
bill of exchange for additional endorsement,
if there is no place for them on the opposite
side of the bill. The first transfer note on the
allonge is made across the line of their junc-
tion in such a way that it starts on the bill and
finishes on the allonge. It is possible to issue
a guarantee on the allonge. [111]

35 Альтернативна тендерна пропозиція —
пропозиція, яка може бути подана учасником
замовнику додатково у складі тендерної про-
позиції, якщо це передбачено тендерною до-
кументацією і відрізняється від основної про-
позиції, розробленої відповідно до умов, перед-
бачених тендерною документацією. [169]

Alternative tender offer — an offer, that
could be submitted by the participant to the
buyer as a part of the tender offer, if it was
previously stipulated by tender documents
and differs from basic clauses, worked out
according to the terms, stipulated by tender
documents. [169]

36 Альтернативне використання — можливі
варіанти використання нерухомого майна, які
відрізняються від існуючого використання та
розглядаються під час аналізу найбільш ефек-
тивного використання об’єкта оцінки. [60]

Alternative use — possible options of real
estate use, different from existing ways that
become subject to consideration at the point
of analysis of the most efficient use of the
subject of valuation. [60]

37 Амортизаційні відрахування — поступове
віднесення витрат на придбання, виготов-
лення або поліпшення основних фондів на
зменшення оподатковуваного прибутку ко-
ристувача надр у межах норм, установлених
законодавством. [120]

Amortization deductions — gradual cost
deductions for purchase, production or in-
crease of the fixed assets, aimed at reducing
of taxable profit of natural resources user
within legal regulations. [120]

38 Амортизація — систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних
активів протягом строку їх корисного вико-
ристання (експлуатації). [68] 

Amortization — a systematic spreading of
non-current asset’s cost over the asset’s use-
ful life (exploitation). [68]

39 Амортизація основних фондів та немате-
ріальних активів — поступове віднесення
витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скоригованого
прибутку платника податку в межах норм
амортизаційних відрахувань. [192]

Depreciation of fixed and intangible assets
— gradual ascribing of outlays for their pur-
chases, production or improvement, directed
at cutting down of adjusted tax-payer profit
within the rates of depreciated deductions.
[192]

40 Амортизована собівартість фінансової ін-
вестиції — собівартість фінансової інвестиції

Amortized cost of financial investment —
cost of financial investment with calculation of
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з урахуванням часткового її списання вна-
слідок зменшення корисності, яка збільшена
(зменшена) на суму накопиченої амортиза-
ції дисконту (премії). [73]

its partial writing off as a result of reduced
value, increased in price (decreased) by the
amount of total discount amortization (pre-
mium). [73]

41 Андеррайтинг — розміщення (підписка,
продаж) цінних паперів торговцем цінними
паперами за дорученням, від імені та за ра-
хунок емітента. [219]

Underwriting — stock floatation (subscrip-
tion to stock, sale of shares) by a stockjobber
by proxy on behalf and at the expense of the
issuer. [219]

42 Антидемпінгове мито (попереднє або ос-
таточне) — особливий вид мита, що справ-
ляється у разі ввезення на митну територію
країни імпорту товару, який є об’єктом за-
стосування антидемпінгових заходів (попе-
редніх або остаточних). [172]

Antidumping duty (preceding or final) — a
specific duty, levied on imported goods, car-
ried to the customs territory of the country,
subject to antidumping precautions (preced-
ing or final). [172]

43 Антидемпінгові заходи — попередні або ос-
таточні заходи, що застосовуються відповідно
до цього Закону під час або за результатами
антидемпінгового розслідування. [172]

Antidumping precautions — preceding or
final precautions, taken according to the Law
at the time or as a result of antidumping in-
vestigation. [172]

44 Антирозбавляюча потенційна проста ак-
ція — фінансовий інструмент або інша уго-
да, конвертація яких у прості акції приведе
до збільшення чистого прибутку (зменшен-
ня чистого збитку) на одну просту акцію від
звичайної діяльності в майбутньому. [85] 

Anti-diluted potential common share — a
financial instrument or any other agreement,
convertibility of which into common shares
leads to increased net profit (reduced net loss)
per one common share as a result of regular
activity in the future. [85]

45 Апеляційна палата — колегіальний орган
Установи для розгляду заперечень проти
рішень Установи щодо набуття прав на
об’єкти інтелектуальної власності та інших
питань, віднесених до її компетенції цим
Законом. [194]

The Chamber of Appeal — a collegiate
body of the State Institution for legal investi-
gation of the Institutionary decisions on sub-
jects of intellectual rights coming into force
and other issues, stipulated by the Law in
question. [194]

46 Апеляційне узгодження — узгодження по-
даткового зобов’язання у порядку і строки,
які визначені цим Законом за процедурами
адміністративного або судового оскаржен-
ня. [203]

Appeal agreement — agreement on tax as-
sessment, its procedures and terms according
to the Law and under the procedures of ad-
ministrative and court dishonor. [203]

47 Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор) —
фізична особа, яка має ліцензію, видану в
установленому законодавством порядку, та
діє на підставі ухвали господарського суду.
[157]

Arbitral person in charge (property superin-
tendant, readjustment manager, debt settle-
ment manager) — a physical person, granted
with a license, issued according to the established
order, whose activity is under the resolution of
the Supreme Economic Court of Ukraine. [157]

48 АРМ-НБУ — автоматизоване робоче місце
учасника системи електронних переказів
Національного банку (СЕП). [101]

AWP-NBU — automated working place of a
participant of the electronic transfer system of
the National Bank (ETS). [101]
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49 Архівна довідка — документ архівної уста-
нови, оформлений відповідно до законодав-
ства, що містить інформацію про предмет
запиту на підставі архівних документів із
зазначенням їх пошукових даних. [186]

Archive information reference — the
document of the archive institution, issued
according to the law, containing the informa-
tion on the subject of the letter of inquiry on
the basis of the archive database with indi-
cated search attribute. [186]

50 Архівна справа — галузь життєдіяльності су-
спільства, що охоплює наукові, організаційні,
правові, технологічні, економічні та інші пи-
тання діяльності юридичних і фізичних осіб,
пов’язані з нагромадженням, обліком, збері-
ганням архівних документів та використанням
відомостей, що в них містяться. [186]

Archive keeping — a social branch, cover-
ing research, organizational, legal technologi-
cal economic and other issues on the activity
of legal and physical persons, connected with
piling, storing of archive documents and
making use of the information of the archive
documents. [186]

51 Архівна установа, архів, архівний підроз-
діл, архівний відділ — це відповідно уста-
нова чи структурний підрозділ, що забезпе-
чує облік і зберігання архівних документів,
використання відомостей, що в них містять-
ся, та формування Національного архівного
фонду і/або здійснює управління, науково-
дослідну та інформаційну діяльність у сфері
архівної справи і діловодства. [186]

Archive institution, archives, archive de-
partment — is a corresponding body or
structural department responsible for ac-
counting and storing of the archive docu-
ments, their usage and the formation of the
National archive fund and/or performing
managerial, research and informational func-
tions in archive keeping and records man-
agement. [186]

52 Архівний документ — документ незалежно
від його виду, виду матеріального носія ін-
формації, місця, часу створення і місця збе-
рігання та форми власності на нього, що
припинив виконувати функції, для яких був
створений, але зберігається або підлягає
зберіганню з огляду на значущість для осо-
би, суспільства чи держави або цінність для
власника також як об’єкт рухомого майна.
[186]

Archive document — any document irrespec-
tive of its type, kind of tangible information
medium, time and place of its formation, place
of storing and its form of ownership, that dis-
missed fulfilling the functions it had been cre-
ated for, but still being the subject to storing and
being stored, taking into consideration its im-
portance for a person, public or the state or be-
ing of value for the person who owns it as well
as an article of movable property. [186]

53 Асигнування — повноваження розпоряд-
нику бюджетних коштів на взяття зо-
бов’язань та витрачання бюджетних коштів
на конкретну мету в процесі виконання бю-
джету, яке надано відповідно до бюджетно-
го призначення. [31]

Budget allocations — the authorization of
the Controller of budgetary funds to take re-
sponsibilities and allocate some budgetary
funds for a specific item in the process of
execution of the budget, lodged in accordance
with the budgetary item. [31]

54 Асоціація — договірне об’єднання, створене з
метою постійної координації господарської ді-
яльності підприємств, що об’єдналися шляхом
централізації однієї або кількох виробничих та
управлінських функцій, розвитку спеціалізації
і кооперації виробництва, організації спільних
виробництв на основі об’єднання учасниками
фінансових та матеріальних ресурсів для задо-
волення переважно господарсь ких потреб учас-
ників асоціації. У статуті асоціації повинно бу-

Association — contractual association, cre-
ated with the aim of continual coordination
of economic activity of enterprises, united
by centralization of a sole or several produc-
tion and managerial functions, specialization
development and production cooperation, crea-
tion of joint production units on the basis of
financial and tangible resources consolidation
by its members to satisfy most of economic
needs of the members of the association.
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бути зазначено, що вона є господарською асо-
ціацією. Асоціація не має права втручатись у
господарську діяльність підприємств — учас-
ників асоціації. За рішенням учасників асоціа-
ція може бути уповноважена представляти їх
інтереси у відносинах з органами влади, ін-
шими підприємствами та організаціями. [34]

The Association Charter shall denote that it is
an economic association. The association is
not authorized to interfere into economic ac-
tivity of enterprises — association members.
By the decision of the association members, it
can be authorized to act in the name of its
members in the relations with state bodies,
other enterprises and organizations. [34]

55 Асоційоване підприємство — підприємст-
во, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке
не є дочірнім або спільним підприємством
інвестора. [65]

Associated enterprise — is an enterprise,
which is under a substantial influence of the in-
vestor and this enterprise is not a subsidiary or a
joint enterprise of the investor. [65]

56 Асоційований член кооперативу — фізич-
на чи юридична особа, що зробила пайовий
внесок і користується правом дорадчого го-
лосу в кооперативі. [211]

Associated cooperative member — a physi-
cal or legal person, making an installment and
exercising the right of advisory vote in the
cooperative. [211]

57 Асоційовані підприємства (господарські
організації) — група суб’єктів господарю-
вання — юридичних осіб, пов’язаних між
собою відносинами економічної та (або) ор-
ганізаційної залежності у формі участі в
статутному фонді та (або) управлінні. Залеж-
ність між асоційованими підприємствами
може бути простою і вирішальною. [34]

Associated enterprises (economic entities)
— a group of economic entities — legal per-
sons, interrelated with each other by eco-
nomic and (or) organizational relation in the
form of membership in the statutory fund
and(or) management. The relations between
associated enterprises can be ordinary and
decisive. [34]

58 Аудит — перевірка даних бухгалтерського
обліку і показників фінансової звітності
суб’єкта господарювання з метою вислов-
лення незалежної думки аудитора про її до-
стовірність у всіх суттєвих аспектах та від-
повідність вимогам законів України, поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку
або інших правил (внутрішніх положень
суб’єктів господарювання) згідно із вимога-
ми користувачів. [154; 158]

Auditing — examination of accounting in-
formation and indices of financial statements
of the economic entity with the aim of estab-
lishing the auditor’s independent opinion on
their trustworthiness in all essential aspects
and its compliance with the legislation of
Ukraine, accounting standards or other regu-
lations (internal regulations of economic en-
tities) in accordance with the requiremenst of
the users. [154; 158]

59 Аудитор — фізична особа, яка має сертифі-
кат, що визначає її кваліфікаційну придат-
ність на заняття аудиторською діяльністю
на території України. [154]

Auditor — a certified physical person with
proper qualifying requirements for carrying
out auditing on the territory of Ukraine. [154]

60 Аудиторська діяльність — підприємницька
діяльність, яка включає в себе організаційне і
методичне забезпечення аудиту, практичне ви-
конання аудиторських перевірок (аудит) та на-
дання інших аудиторських послуг. [154; 158]

Auditing — economic activity, involving or-
ganizational and methodological ensuring of
auditing, carrying out of examining (auditing)
and supplying other auditing services. [154;
158]

61 Аудиторська фірма — юридична особа, ство-
рена відповідно до законодавства, яка здійс-
нює виключно аудиторську діяльність. [158]

Auditing company — a legal entity, set up
according to the legislation, exclusively in-
volved in auditing. [158]
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62 Аудиторський висновок — документ, що
складений відповідно до стандартів аудиту та
передбачає надання впевненості користувачам
щодо відповідності фінансової звітності або
іншої інформації концептуальним основам, які
використовувалися при її складанні. Концеп-
туальними основами можуть бути закони та
інші нормативно-правові акти України, поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку,
внутрішні вимоги та положення суб’єктів гос-
подарювання, інші джерела. [158]

Audit report — the document, drawn up ac-
cording to the auditing standards, that ensures
the users as to the compliance of financial
statements or other data with the conceptual
basis, used during its preparation. The con-
ceptual basis can be laws and other standard
and legal acts of Ukraine, regulations (stan-
dards) of accounting, internal requirements
and positions of economic entities, other
sources. [158]

63 Аукціон — 1) відкритий аукціон з продажу
векселів, за результатами якого векселедер-
жателем стає покупець, який у ході торгів
запропонував за них найвищу ціну [137];
2) спосіб продажу майна, за яким його влас-
ником стає покупець, що в ході торгів за-
пропонував за нього найвищу ціну. [119]

Auction — 1) open auction of bill sales, as a
result of which, the buyer, bidding the highest
price, becomes a bill holder [137];
2) a method of selling property, as a result of
which, the buyer, bidding the highest price,
becomes its owner. [119]

64 Афілійована особа інвестиційного фонду
чи інвестиційної компанії — інвестицій-
ний керуючий, засновники, а також учасни-
ки, кожен з яких володіє не менш як 25 від-
сотками інвестиційних сертифікатів. [99]

Affiliated person of investment fund or in-
vestment company — investment manager,
founders and contributors, all of them being
owners of no less than 25% of investment
certificates. [99]

Á

65 Багатоемітентна платіжна система —
платіжна система, яка включає двох і більше
емітентів. [109]

Multi-issuing payment system — the pay-
ment system with two or more issuers. [109]

66 База даних (компіляція даних) — сукупність
творів, даних або будь-якої іншої незалежної
інформації у довільній формі, у тому числі
електронній, підбір і розташування складових
частин якої та її впорядкування є результатом
творчої праці, і складові частини якої є доступ-
ними індивідуально і можуть бути знайдені за
допомогою спеціальної пошукової системи на
основі електронних засобів (комп’ютера) чи
інших засобів. [152]

Database (data compilation) — total
amount of works, data or any other independ-
ent information in any form, including elec-
tronic, selection and layout of which and its
putting in order is a result of creative work
and its components are accessible to indi-
viduals and can be found with the help of
some specific searching system on the basis
of electronic means (computer) or some other
devices. [152]

67 База оцінки — комплекс методичних під-
ходів, методів та оціночних процедур, що

Valuation basis — a package of methodologi-
cal approaches, methods and valuation proce-
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відповідають певному виду вартості майна.
Для визначення бази оцінки враховуються
мета оцінки та умови використання її ре-
зультатів. [59]

dures, complying with certain type of property.
The aim of valuation and application conditions
of its results are taken into consideration for de-
fining evaluation base. [59]

68 Баланс — звіт про фінансовий стан підпри-
ємства, який відображає на певну дату його
активи, зобов’язання і власний капітал. [63]

Balance — consolidated statement of the finan-
cial performance of the enterprise, presenting
the total assets and liabilities and equity on an
organization at a particular date. [63]

69 Балансова (залишкова) вартість — 1) пер-
вісна вартість об’єкта за вирахуванням його
зносу [52; 204]; 2) вартість активів, зобо-
в’язань та власного капіталу, що відобража-
ється в балансі. [106]

Residual book value — 1) initial value of the
object less its amortization [52; 204]; 2) the
value of assets, liabilities and owners’ equity,
presented in the balance statement. [106]

70 Балансова вартість активу — вартість ак-
тиву, за якою він включається до підсумку
балансу. [92]

Asset book value — asset value that is in-
cluded into the balance sheet total. [92]

71 Балансоутримувач будинку, споруди, жи-
тлового комплексу або комплексу будин-
ків і споруд — власник або юридична осо-
ба, яка за договором з власником утримує на
балансі відповідне майно, а також веде бух-
галтерську, статистичну та іншу передбаче-
ну законодавством звітність, здійснює роз-
рахунки коштів, необхідних для своєчасного
проведення капітального і поточного ремонтів
та утримання, а також забезпечує управління
цим майном і несе відповідальність за його
експлуатацію згідно з законом. [168]

Property-holder of a building, structure,
residential complex or a group of residen-
tial buildings — the owner or a legal person,
holding the property under the contract and
keeping accounting, statistical and other rec-
ords, provided legally, making payments for
timely capital and current repair and up-
keeping of the building and securing the ad-
ministration of the property and holding re-
sponsibility for its exploitation according to
the law. [168]

72 Бандероль — паперова стрічка (кільце) з уста-
новленими характеристиками, яка (яке) викорис-
товується для пакування корінців банкнот. [17]

Band stock — a paper band (ring) with specified
characteristics, used for packing banknotes.
[17]

73 Банк інкасувальний — будь-який банк,
крім банку-ремітента, який бере участь в
операції з інкасування векселя. [111]

Collecting bank — any bank, except remit-
tance bank, participating in the bill collection
transaction. [111]

74 Банк платника (отримувача, стягувача)
— банк, що обслуговує платника (отриму-
вача, стягувача). [15]

Negotiating bank — a bank, servicing the
payer, payee, collector. [15]

75 Банк-боржник — банк, кореспондентський
рахунок якого відкрито в уповноваженому
банку і з коррахунку якого здійснюється
примусове списання коштів в іноземних ва-
лютах та/або банківських металів на підста-
ві платіжної вимоги на списання коштів в
іноземних валютах або банківських металів,
оформленої в установленому порядку. [98]

Debtor bank — the bank, whose corre-
sponding account is opened with an author-
ized bank, from which foreign currency funds
and/or banking metals are written off man-
datory on the basis of payment claim to write
off foreign currency funds or banking metals
according to the established order. [98]
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76 Банк-емітент — банк, що відкрив акреди-
тив або здійснив емісію цінних паперів,
платіжних карток, або видав розрахунковий
чек (розрахункову чекову книжку). [15]

Issuing bank — the bank, that opened a let-
ter of credit or issued securities, payment
cards or issued a clearance house check
(check book) [15]

77 Банківська гарантія — документ, виданий
учаснику тендера його основним обслугову-
вальним банком, який гарантує оплату уча-
сником у встановлений Фондом термін про-
дажної ціни пакета акцій. [117]

Bank guarantee — the document, issued to a
tenderer by his principal servicing bank, that
guarantees the tenderer’s payment of the
selling price for holding of shares on the date,
fixed by the Fund. [117]

78 Банківська таємниця — банк гарантує та-
ємницю банківського рахунка, операцій за
рахунком і відомостей про клієнта. Відомо-
сті про операції та рахунки можуть бути на-
дані тільки самим клієнтам або їхнім пред-
ставникам. Іншим особам, у тому числі
органам державної влади, їхнім посадовим і
службовим особам, такі відомості можуть
бути надані виключно у випадках та в по-
рядку, встановлених законом про банки і
банківську діяльність. У разі розголошення
банком відомостей, що становлять банківсь-
ку таємницю, клієнт має право вимагати від
банку відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. [223]

Banking secrecy — the bank guarantees to
ensure secrecy of the banking account, cur-
rent account operations and information on
the account holder. Any information on cur-
rent account operations can be supplied only
to the account holder and his authorized per-
sons. Other persons, including the bodies of
state power, their officials can apply for
above-mentioned information exceptionally
in cases established by the Law on Banks and
Banking Activity. If the bank discloses the in-
formation on an account holder or his account
the bank customer is entitled to claim for
compensation for incurred losses and moral
damage. [223]

79 Банківський автомат самообслуговуван-
ня (банківський автомат) — програмно-
технічний комплекс, що надає можливість
держателю спеціального платіжного засобу
здійснити самообслуговування за операція-
ми одержання коштів у готівковій формі,
внесення їх для зарахування на відповідні
рахунки, одержання інформації щодо стану
рахунків, а також виконати інші операції
згідно з функціональними можливостями
цього комплексу. [198]

Automatic teller machine (automatic cash
vending machine, cash dispenser) — pro-
grammed technological complex, ensuring
the holders of special cards and code number
to take out cash, deposit money into corre-
sponding accounts, to get information about
their accounts and to perform other opera-
tions according to the functional features of
the complex. [198]

80 Банківські консорціуми — тимчасові
об’єднання банків, які створюються для ко-
ординації дій при проведенні різного роду
банківських операцій або для кредитування
однієї, але великої угоди і засновані банка-
ми на паритетних засадах. [113]

Bank consortiums — a temporary combina-
tion of several banks, founded by the banks
on parity basis for a particular purpose, for
example in order to carry out different types
of banking operations or to invest into a sole,
but big project. [113]

81 Банківські метали — золото, срібло, плати-
на, метали платинової групи, доведені (афі-
новані) до найвищих проб відповідно до сві-
тових стандартів у зливках і порошках, що
мають сертифікат якості, а також монети, ви-
роблені з дорогоцінних металів. [18; 58]

Banking metals — gold, silver, platinum,
metals of platinum group of the highest inter-
national standards (brought to standard
weight and fineness) in gilts and powder, and
coins, made of precious metals. [18; 58]
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82 Банківські операції — фінансове посередни-
цтво здійснюється банками у формі банківсь-
ких операцій. Основними видами банківських
операцій є депозитні, розрахункові, кредитні,
факторингові та лізингові операції. [2]

Banking operations — financial intermedia-
tion is carried out by banks in the form of
banking operations. Deposit, settlement,
credit, factoring and leasing operations are
basic types of banking operations. [2]

83 Банк-кореспондент — банк, що на підставі
договору та в порядку, встановленому Націо-
нальним банком України, відкриває в іншому
банку кореспондентський рахунок. [198]

Correspondent bank — the bank, opening a
correspondent account with some other bank
on the contractual basis, established by the
National Bank of Ukraine. [198]

84 Банкноти — паперові грошові знаки різно-
го номіналу. [17]

Banknotes — paper money of different
nominal value. [17]

85 Банкноти (монети) з дефектами виробни-
ка — банкноти (монети) національної валю-
ти, що не відповідають затвердженому зраз-
ку за ознаками, установленими нормативно-
правовими актами. [17]

Banknotes (coins) with production defects
— national currency notes and coins that fall
short of accepted standards, established by
regulatory and legal acts. [17]

86 Банк-пред’явник — інкасувальний банк,
який здійснює пред’явлення векселів і су-
провідних документів платнику. [111]

Presenting bank — collecting bank, pre-
senting bills and accompanying documents to
the payer. [111]

87 Банк-ремітент — банк, якому комітент до-
ручив операцію з інкасування векселя. [111]

Remitting bank — the bank, authorized by
the commitment to collect a bill. [111]

88 Банкрут — боржник, неспроможність якого
виконати свої грошові зобов’язання встанов-
лена арбітражним судом. Суб’єктами банк-
рутства не можуть бути відокремлені струк-
турні підрозділи юридичної особи (філії,
представництва, відділення тощо). [157]

Bankrupt — a debtor with insolvency to pay
his liabilities, recognized by the Arbitrary Court.
Separate subdivisions of a legal entity (affiliates,
representative offices, departments) cannot be
subjects to bankruptcy. [157]

89 Банкрутство — визнана господарським судом
неспроможність боржника відновити свою пла-
тоспроможність та задовольнити визнані су-
дом вимоги кредиторів не інакше як через за-
стосування ліквідаційної процедури. [157]

Bankruptcy — insolvency of the debtor to
resume payments, recognized by the Admin-
istrative Court, and meet creditors’ claims,
solely by the procedures for liquidation rec-
ognized by the court. [157]

90 Бартер (товарний обмін) — господарська
операція, яка передбачає проведення розра-
хунків за товари (роботи, послуги) у будь-
якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи
будь-які види заліку та погашення взаємної
заборгованості, в результаті яких не перед-
бачається зарахування коштів на рахунки
продавця для компенсації вартості таких то-
варів (робіт, послуг). [192]

Barter (commodity exchange) — economic
activity, that envisages payments for goods
(work, services) in any form different from
money means, including any methods of set-
tling and meeting liabilities, that do not en-
visage the sum payable entering the seller’s
account for reimbursement of the cost of
goods (work, services). [192]

91 Безготівкові розрахунки — перерахування
певної суми коштів з рахунків платників на

Non-cash transactions — transfer of a cer-
tain sum of money from the payer’s account
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рахунки отримувачів коштів, а також перера-
хування банками за дорученням підприємств і
фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою
в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.
Ці розрахунки проводяться банком на підставі
розрахункових документів на паперових носі-
ях чи в електронному вигляді. [15]

to the payee’s account, and transfer of certain
sums of money by banks, authorized by
physical and legal persons, paid in by them to
the bank. Such settlements are carried out by
the bank on the basis of settlement documents
either on paper medium or in electronic form.
[15]

92 Бездоганна ділова репутація — відсут-
ність у особи судимості за злочини, вчинені
у сфері податкового, антимонопольно-конку-
рентного, банківського, валютного законодав-
ства, законодавства про цінні папери і фон-
дову біржу та про фінансові послуги. [37]

Unblemished professional reputation —
clean record of convictions for criminal ac-
tivities in the field of tax, antimonopoly and
competition, banking, foreign currency leg-
islation, securities, stock exchange, and fi-
nancial services legislation. [37]

93 Бездокументарна форма цінного папера —
здійснений зберігачем обліковий запис, який є
підтвердженням права власності на цінний
папір. [188]

Paperless securities — accounting entry,
made by the holder, authorizing his right to
ownership of the security. [188]

94 Безкупонний ощадний (депозитний) серти-
фікат — сертифікат, який не має окремих від-
ривних купонів, проценти сплачуються разом
з поверненням суми вкладу (депозиту). [112]

Non-coupon saving (deposit) certificate —
the certificate with no separate counterfoil cou-
pons, on which the interest is paid as a one-time
transaction of refunding the deposit. [112]

95 Безнадійна дебіторська заборгованість —
поточна дебіторська заборгованість, щодо
якої є впевненість про неповернення її бор-
жником або за якою строк позовної давності
минув. [10; 71]

Bad accounts receivable — current accounts
due from customers, which are unlikely to be
paid by the debtor or with overdue payments.
[10; 71]

96 Безнадійна заборгованість — заборгова-
ність, яка відповідає будь-якій з наведених
нижче ознак: заборгованість за зобов’я-
заннями, за якою минув строк позовної дав-
ності; прострочена заборгованість, яка ви-
явилася непогашеною внаслідок недостат-
ності майна фізичної особи, за умови, що дії
кредитора, спрямовані на примусове стяг-
нення майна позичальника, не привели до
повного погашення заборгованості; забор-
гованість, яка виявилась непогашеною вна-
слідок недостатності майна; фізичної особи,
на яку відповідно до закону може бути
спрямоване стягнення; фізичної особи —
суб’єкта підприємницької діяльності або
юридичної особи, оголошених банкрутами у
порядку, встановленому законом, або при їх
ліквідації (зняття з реєстрації як суб’єкта
підприємницької діяльності); заборгова-
ність, яка виявилася непогашеною внаслідок
недостатності коштів, одержаних від про-

Bad debts — indebtedness with any of the
features, mentioned below: credit default in
the period of limitation; overdue payment as
a result of insufficient property of a physical
person on the condition that the creditor’s ac-
tivity, directed at property enforcement, does
not lead to redemption of debts; overdue
payment as a result of insufficient property of
a physical person, which can be the subject to
property enforcement according to the law;
indebtedness of a physical person — business
entity or a legal person, declared a bankrupt
in the order, established by the law, or at the
moment of their liquidation (deregistration of
a business entity); indebtedness, as a result of
insufficient proceeds, received from the sale
of the debtor’s mortgaged property by auction
(public auction) on the condition that other
legal activity of the creditor as to the property
enforcement fails to cover all claims; indebt-
edness, as a result of inability to pay off the
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дажу на відкритих аукціонах (публічних то-
ргах) майна позичальника, переданого у за-
ставу як забезпечення зазначеної заборгова-
ності, за умови, що інші юридичні дії креди-
тора щодо примусового стягнення іншого
майна позичальника не привели до повного
покриття заборгованості; заборгованість, стяг-
нення якої стало неможливим у зв’язку з ді-
єю обставин непереборної сили, стихійного
лиха (форс-мажору), підтверджених у по-
рядку, передбаченому законодавством; про-
строчена заборгованість померлих фізичних
осіб, а також визнаних у судовому порядку
безвісно відсутніми, померлими або недіє-
здатними, а також прострочена заборгова-
ність фізичних осіб, засуджених до позбав-
лення волі. [192]

debts because of some force major (natural
disaster), stated in the order, envisaged by the
law; overdue payments of the deceased
physical persons, or physical persons, recog-
nized «missing», «deceased» or «incapable»
judicially and overdue payments of convicted
or emasculated physical persons. [192]

97 Безнадійна фінансова операція — опера-
ція, імовірність виконання зобов’язань за
якою з боку клієнта фінансової установи (з
урахуванням фінансового стану клієнта та
рівня забезпечення) практично відсутня; ри-
зик за такою операцією дорівнює сумі забор-
гованості за нею. [45]

Irretrievable financial transaction — the
transaction with practically zero probability
of paying liabilities by the customer of the fi-
nancial organization (taking into account his
financial position and living standards); the
risk of the transaction equals the overdue
amount. [45]

98 Безнадійні кредитні операції — операції,
імовірність виконання зобов’язань за якими
з боку позичальника/контрагента банку (з
урахуванням фінансового стану позичаль-
ника та рівня забезпечення) практично від-
сутня, ризик за такими операціями дорівнює
сумі заборгованості за ними. [121]

Irretrievable credit operations — the op-
erations with zero probability of meeting li-
abilities by the borrower/bank contractor
(taking into account his financial position and
living standards), the risk of the transaction
equals the overdue amount. [121]

99 Безоплатно надані товари (роботи, послу-
ги) — товари, що надаються платником по-
датку згідно з договорами дарування, інши-
ми договорами, які не передбачають грошо-
вої або іншої компенсації вартості таких ма-
теріальних цінностей і нематеріальних ак-
тивів чи їх повернення, або без укладання
таких угод; роботи та послуги, які надають-
ся платником податку без вимоги про ком-
пенсацію їх вартості; товари, передані юри-
дичній чи фізичній особі на відповідальне
зберігання і використані нею в її виробни-
чому або господарському обороті. [192]

Goods (work, services) supplied free of
charge: — the goods, supplied by a tax-payer
according to a gift contract, other contracts
with no money compensation or any other
compensation of its value of such material
values and non-material assets or their re-
payment, or without signing of such agree-
ments; work or services, supplied by a tax-
payer without any claim for compensation of
their value; the goods, transferred for secure
storage to a legal or physical person and used
by them in their production or economic
turnover. [192]

100 Безперервність ряду індосаментів — по-
слідовний ряд індосаментів, через який кож-
ний індосат отримує вексель за індосамен-
том на власне ім’я, бланковим індосаментом
або індосаментом на пред’явника. [111]

Continuous endorsement — a sequence of
endorsement with which any endorsee gets a
bill of exchange against endorsement in his
name, blank endorsement with no endorsee
named and payable to the bearer. [111]
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101 Безповоротна фінансова допомога — сума
коштів, передана платнику податку згідно з
договорами дарування, іншими подібними
договорами, які не передбачають відповід-
ної компенсації чи повернення таких коштів
(за винятком бюджетних дотацій і субси-
дій), або без укладання таких угод; сума
безнадійної заборгованості, відшкодована
кредитору позичальником після її списання,
якщо така безнадійна заборгованість була
попередньо включена до складу валових ви-
трат кредитора; сума заборгованості плат-
ника податку перед іншою юридичною чи
фізичною особою, що залишилася нестягну-
тою після закінчення строку позовної дав-
ності; основна сума кредиту або депозиту,
наданих платнику податку без встановлення
строків повернення такої основної суми, за
винятком кредитів, наданих під безстрокові
облігації, та депозитів до запитання у бан-
ківських установах, а також сума процентів,
нарахованих на таку основну суму, але не
сплачених (списаних); сума процентів, умов-
но нарахованих на суму поворотної фінан-
сової допомоги, що залишається неповерне-
ною на кінець звітного періоду, у розмірі
облікової ставки Національного банку Украї-
ни, розрахованої за кожний день фактично-
го використання такої поворотної фінансо-
вої допомоги. [192]

Non-repayable financial aid — money tras-
ferred to a tax-payer according to a gift con-
tract, other similar contracts without relevant
compensation or repayment of such amounts
(apart from budgetary dotation and subsidies)
or without signing of such contracts; bad
debt, repaid to the creditor by the borrower
after it was written off, if that bad debt was
previously included into gross expenditure
amount of the creditor; overdue payment of a
tax-payer to other legal or physical person
that remains overdue, that remains unsettled
as a result of overdue law suit; the principal
of a credit or deposit, issued to a tax-payer
without stipulated date of repayment except
loans, issued against undated bonds and de-
mand deposits and total interest, calculated
on the principal, but not paid (written off);
total interest, calculated on the amount of
reimbursable financial assistance that remains
non-repaid by the end of the accounting pe-
riod at the rate of the discount rate of the Na-
tional Bank of Ukraine, calculated daily dur-
ing the period of actual use of such non-
repayable financial aid. [192]

102 Безспірні вимоги кредиторів — вимоги кре-
диторів, визнані боржником, інші вимоги кре-
диторів, підтверджені виконавчими докумен-
тами чи розрахунковими документами, за
якими відповідно до законодавства здійснюєть-
ся списання коштів з рахунків боржника. [157]

Non-controversial creditor’s claims — demands
of creditors, recognized by the debtor, other
demands of creditors, duly documented by exe-
cution orders or settlement documents against
which, according to the law, the funds from the
debtor’s account are written off. [157]

103 Бенефіціар — 1) особа, якій призначений
платіж або на користь якої відкрито акреди-
тив [15]; 2) юридична особа-резидент, яка
отримує кошти міжнародної фінансової ор-
ганізації в рамках інвестиційного проекту
[131; 135]; 3) — юридична або фізична осо-
ба, на користь якої здійснюють довірчі фун-
кції та яка є одержувачем доходу чи плате-
жу за векселем. [111]

Beneficiary — 1) a person with a consigned
payment or with a letter of credit, opened in
his name [15]; 2) a legal entity — resident,
entitled to the funds of the international or-
ganization within the framework of the in-
vestment project [131; 135]; 3) a legal or
physical person, in whose favor trust func-
tions are performed and who is the recipient
of income or settlement of a bill. [111]

104 Бізнес — певна господарська діяльність, яка
провадиться або планується для проваджен-
ня з використанням активів цілісного май-
нового комплексу. [59]

Doing business — certain economic activity,
carried out or planned using the assets of the
integral property complex. [59]
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105 Бізнес-план — документ, який містить усю
необхідну інформацію, що характеризує бюд-
жетний, кредитний або інвестиційний про-
ект, обґрунтовує доцільність та можливість
його здійснення, демонструє позитивні мак-
роекономічні результати від його реалізації,
а також має аргументовано доводити, що
позичальник буде в змозі виконати свої зо-
бов’язання. [40]

Business-plan — the document, containing all
necessary information, that characterizes a
budgetary, credit or investment project, sub-
stantiates practicality and possibility of its im-
plementation, demonstrates positive macro-
economic results from its realization, and it
should also prove rationally, that the borrower
will be able to fulfill his liabilities. [40]

106 Біологічний актив — тварина або рослина,
яка в процесі біологічних перетворень здатна
давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити
в інший спосіб економічні вигоди. [90]

Biological assets — animals or plants, able to
yield agricultural produce in the process of
biological transformations, or to get an in-
come — generating character. [90]

107 Біологічні перетворення — процес якісних
і кількісних змін біологічних активів. [90]

Biological transformations — the process of
qualitative and quantitative changes in bio-
logical assets. [90]

108 Благодійна організація — недержавна ор-
ганізація, головною метою діяльності якої є
здійснення благодійної діяльності в інтере-
сах суспільства або окремих категорій осіб.
Благодійні організації можуть утворюватись
у формах членських благодійних організа-
цій, благодійних фондів, благодійних уста-
нов, інших благодійних організацій (фунда-
цій, місій, ліг тощо). [34]

Charitable organization — non-
governmental organization with the primary
objective of performing charity work for the
benefit of the society and individual catego-
ries of people. Charitable organizations can
be formed as membership charitable organi-
zations, charitable funds, charitable bodies,
other charitable organizations (foundations,
missions, leagues, etc.) [34]

109 Бланки форми «гарант» — бланки талонів за
формою № 1-гарант — № 6-гарант, які виго-
товляються відповідно до вимог, встановле-
них постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. № 283 «Про встановлення
порядку виготовлення бланків цінних паперів
і документів суворого обліку», мають наскріз-
ну друковану нумерацію, реалізуються, облі-
ковуються, використовуються і зберігаються
як бланки документів суворого обліку відпо-
відно до встановленого порядку: № 1-гарант
«Гарантійні зобов’язання», № 2-гарант «Гаран-
тійний талон», № 3-гарант «Відривний талон
на технічне обслуговування», № 4-гарант «Від-
ривний талон на гарантійний ремонт», № 5-
гарант «Відривний талон на введення в екс-
плуатацію», № 6-гарант «Акт приймання то-
вару на експертизу», № 7-гарант «Квитанція
№ ...». [48]

Headed paper «Guarantor» — a coupon
form № 1 guarantor — № 6 guarantor, issued
according to the requirements imposed by the
Cabinet of Ministers of April 19, 1993 № 283
«On procedures of issuing of forms of secu-
rities and documents of strict registration»
with printed numbering, which are disposed,
counted, used and stored as forms of docu-
ments of strict registration: № 1-guarantor
«Maintenance responsibilities», № 2-gua-
rantor «Warranty slip», № 3-guarantor
«Counterfoil slip for technical maintenance»,
№ 4-guarantor «Counterfoil slip for warranty
repairs», № 5-guarantor «Counterfoil slip for
putting into service», № 6-guarantor «Certifi-
cate for expertise», № 7-guarantor «Receipt
№ …» [48]

110 Близькі члени родини — чоловік або дру-
жина і родичі (визнані такими згідно із за-

Close relatives — a husband or a wife and
members of the family (recognized by the
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конодавством) фізичної особи, що є пов’я-
заною стороною, які можуть впливати або
перебувають під впливом такої фізичної
особи щодо прийняття рішень з фінансової,
господарської та комерційної політики під-
приємства. [84]

law) of the physical person who is a related
person, able to influence or being under the
influence of such a physical person at the
moment of making decisions on financial,
economic or commercial policy of the busi-
ness entity. [84]

111 Боргові вимоги — видані боргові розпис-
ки, чеки, гарантії, виставлені акредитиви,
взяті на облік, але не оплачені векселі, а та-
кож інші види забезпечення заборгованості
щодо розрахунків з дебіторами, які підтвер-
джують (гарантують) надання оплати за ре-
алізовану продукцію (роботи, послуги) і не
можуть бути фондовою цінністю. [147]

Debt claims — signed debentures, checks,
guarantees, registered documentary letters of
credit, but non-paid bills of exchange and
other kinds of payment guarantees in settle-
ments with debitors that guarantee payments
for sold goods (work or services) and cannot
be equity instrument. [147]

112 Боргові цінні папери — цінні папери, що
посвідчують відносини позики і передбача-
ють зобов’язання емітента сплатити у ви-
значений строк кошти відповідно до зо-
бов’язання (облігації підприємств, державні
облігації України, облігації місцевих позик,
казначейські зобов’язання України, ощадні
(депозитні) сертифікати, векселі). [219]

Debt instruments — securities, certifying
their credit character and envisaging the
promise of the issuer to pay on a fixed date
according to liabilities (company bonds,
Ukrainian government bonds, local govern-
ment bonds, Ukrainian treasury bills, savings
(deposit) certificates, bills of exchange. [219]

113 Боржник — 1) іпотекодавець або інша осо-
ба, відповідальна перед іпотекодержателем
за виконання основного зобов’язання [177];
2) суб’єкт підприємницької діяльності, неспро-
можний виконати свої грошові зобов’язання
перед кредиторами, у тому числі зобов’язан-
ня щодо сплати страхових внесків на зага-
льнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання, податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів), протягом трьох місяців після настан-
ня встановленого строку їх сплати [157];
3) юридична особа — резидент, яка має
прострочену більше ніж два роки заборго-
ваність щодо відшкодування витрат Держав-
ного бюджету України, пов’язаних з вико-
нанням гарантійних та кредитних зобов’я-
зань Кабінету Міністрів України [137], [177]

Debtor — 1) a mortgager or any other person
who is liable to a mortgage holder for paying
off credit [177]; 2) the owner of a business,
not able to meet debt claims, including pay-
ments of insurance premiums under obliga-
tory state pension programs, taxes and war-
ranty payments within three months after
maturity date [157]; 3) a legal person — resi-
dent with an outstanding payment to the State
budget of Ukraine for more than two years
under guarantee and credit liabilities of the
Cabinet of Ministers of Ukraine [137]

114 Брокерська діяльність — укладення тор-
говцем цінними паперами цивільно-право-
вих договорів (зокрема договорів комісії,
доручення) щодо цінних паперів від свого
імені (від імені іншої особи), за дорученням
і за рахунок іншої особи. [219]

Brokerage services — the document, signed by
the seller of securities of civil and legal contracts
(in particular, commission agreements, guaran-
tees) on securities in somebody’s name (in some
other person’s name) authorized by other person
and at the expense of that person. [219]

115 Будівельний контракт — договір про бу-
дівництво. [79]

Construction contract — a contract for con-
struction. [79]
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116 Будівлі — земельні поліпшення, в яких роз-
ташовані приміщення, призначені для пере-
бування людини, розміщення рухомого май-
на, збереження матеріальних цінностей, здій-
снення виробництва тощо. [3; 60]

Land structures — land improvements with
living space and movable property, for stor-
age of material values, for production pur-
poses, etc. [3; 60]

117 Будівництво — спорудження нового об’єк-
та, реконструкція, розширення, добудова,
реставрація і ремонт об’єктів, виконання
монтажних робіт. [79]

Construction activity — building of a new
structure, reconstruction, enlargement, com-
pletion, restoration and repairs work, assem-
bling. [79]

118 Будова — сукупність будівель та споруд
(об’єктів), будівництво, розширення та реконс-
трукція яких здійснюється, як правило, за єди-
ною проектно-кошторисною документацією зі
зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, на які у встановленому порядку
затверджується титул будови. [127]

Structure — a range of buildings and struc-
tures, their construction, enlargement and re-
construction of which are carried out accord-
ing to a single engineering and budgetary
estimation documents with a consolidated
budgetary costs on construction, by which the
title of the structure is signed. [127]

119 Бухгалтерська звітність — звітність, що
складається на підставі даних бухгалтерсь-
кого обліку для задоволення потреб певних
користувачів. [63]

Accounting reports — the reports, compiled
on the basis of accounting information for
satisfying the needs of certain users. [63]

120 Бухгалтерський облік — процес виявлен-
ня, вимірювання, реєстрації, накопичення,
узагальнення, зберігання та передачі інфор-
мації про діяльність підприємства зовніш-
нім та внутрішнім користувачам для прий-
няття рішень. [155]

Accounting — the process of identifying,
evaluating, sorting, recording, summarizing,
storing and communicating the information
on the performance of a company to outside
and inside users for taking decisions. [155]

121 Бюджет місцевого самоврядування (міс-
цевий бюджет) — план утворення і викори-
стання фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення функцій та повноважень міс-
цевого самоврядування. [185]

The self-governing budget (local budget)
— the plan of creating and using funds, nec-
essary for the implementation of functions
and responsibilities of local authorities. [185]

122 Бюджетна класифікація — єдине система-
тизоване згрупування доходів, видатків (в
тому числі кредитування за вирахуванням
погашення) та фінансування бюджету за
ознаками економічної сутності, функціона-
льної діяльності, організаційного устрою та
іншими ознаками відповідно до законодав-
ства України та міжнародних стандартів. [1]

Budgetary classification — a single system-
atic grouping of incomes, taxes (including
loans with account of their repayments) and
budget financing according to economic per-
formance, functional activity, structural
schemes and other characteristics according
to the legislation of Ukraine and international
standards. [1]

123 Бюджетна програма — систематизований
перелік заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети та завдань, виконання яких
пропонує та здійснює розпорядник бюджет-
них коштів відповідно до покладених на
нього функцій. [1; 56]

The budgetary program — a systematic
range of measures, directed at reaching a sin-
gle objective and tasks, the fulfillment of
which is under the responsibility of the ad-
ministrator of the budget according to his
functions. [1; 56]
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124 Бюджетна система України — сукупність
державного бюджету та місцевих бюджетів,
побудована з урахуванням економічних від-
носин, державного і адміністративно-тери-
торіальних устроїв і врегульована нормами
права. [1]

The budgetary system of Ukraine — the ag-
gregated system, comprising the State budget
and local budgets, formed with account of eco-
nomic relations, state, administrative and re-
gional structures and legally regulated.[1]

125 Бюджетна установа — орган, установа чи
організація, визначена Конституцією Украї-
ни, а також установа чи організація, створе-
на у встановленому порядку органами дер-
жавної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого са-
моврядування, яка повністю утримується за
рахунок відповідно державного бюджету чи
місцевих бюджетів. Бюджетні установи є
неприбутковими. [1]

The budgetary body — organization, body
or structure, stipulated by the Constitution of
Ukraine, and also the organization or the
structure, set up according to legal regula-
tions by the state bodies, by the state bodies
of the Autonomous Republic of the Crimea or
by local self-governing bodies, financed by
the State budget or local budgets. Budgetary
bodies are non-profit organizations. [1]

126 Бюджетне асигнування — повноваження,
надане розпоряднику бюджетних коштів
відповідно до бюджетного призначення на
взяття бюджетного зобов’язання та здійс-
нення платежів з конкретною метою в про-
цесі виконання бюджету. [1]

Budget allocations — the authority given to
the administrator of the budget to allocate
funds according to the budget for budgetary
items and payments with a specific aim in the
process of budgetary implementation.[1]

127 Бюджетне відшкодування — сума, що під-
лягає поверненню платнику податку з бюдже-
ту у зв’язку з надмірною сплатою податку у
випадках, визначених цим Законом. [200]

Budgetary refund — the amount of money
to be back from the budget due to excessive
tax in cases, stipulated by the law. [200]

128 Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійс-
нене відповідно до бюджетного асигнування
розміщення замовлення, укладення догово-
ру, придбання товару, послуги чи здійснен-
ня інших аналогічних операцій протягом
бюджетного періоду, згідно з якими необ-
хідно здійснити платежі протягом цього ж
періоду або у майбутньому. [1; 142]

Budget commitment — any placement of an
order, signing of a contract, purchase of goods,
services or performance of other similar opera-
tions during the budget period by which it is
necessary to make payments during the same
period or in the future. [1; 142]

129 Бюджетне призначення — повноваження,
надане головному розпоряднику бюджетних
коштів цим Кодексом, законом про Держав-
ний бюджет України або рішенням про міс-
цевий бюджет, що має кількісні та часові
обмеження та дозволяє надавати бюджетні
асигнування. [1]

Budget allocation — the authority of the
budget administrator, stipulated in the given
Code, the Law on the State Budget of
Ukraine or obtained by the decision on the
local budget with quantitative and time con-
straints, allowing to provide budget alloca-
tions. [1]

130 Бюджетний запит — документ, підготов-
лений розпорядником бюджетних коштів,
що містить пропозиції з відповідними об-
ґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних
коштів, необхідних для його діяльності на
наступний бюджетний період. [1]

Budgetary reguest — the document, prepared
by the administrator of the budget, containing
proposals with justification of the amount of
budgetary funds, necessary for its fulfillment
during the next budgetary year. [1]
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131 Бюджетний розпис — документ, в якому
встановлюється розподіл доходів та фінан-
сування бюджету, бюджетних асигнувань
головним розпорядникам бюджетних кош-
тів за певними періодами року відповідно до
бюджетної класифікації. [1]

Budget record — the document, establishing
income distribution and financing of the
budget, budget allocations, introduced by the
administrator of the budget funds for certain
periods of the year according to the budget
classification. [1]

132 Бюджетні кредити — бюджетні кошти, які
розміщені банком у вигляді кредитів на під-
ставі договору з розпорядником цих коштів, за
якими банк не несе кредитного ризику. [121]

Budget loans — budgetary funds, placed by
the bank in the form of loans under the con-
tract, with the administrator of the budget,
under which the bank bears no risk. [121]

133 Бюджетні рахунки — рахунки, які відкри-
ваються в органах Державного казначейства
для зарахування надходжень, здійснення
операцій клієнтів з бюджетними коштами та
здійснення операцій, пов’язаних з обслуго-
вуванням зовнішніх і внутрішніх боргових
зобов’язань, загальнодержавних видатків, а
також рахунки для обліку операцій із фінан-
сування бюджетів. [130]

Budgetary accounts, opened with the bodies
of the State Treasury for depositing the pro-
ceeds from the transactions, made by the
customers with budgetary funds and the
transactions of servicing external and internal
debt liabilities, state taxes and the accounts
for registration of the transactions on budget
financing. [130]

134 Бюджетні рахунки для зарахування надхо-
джень (рахунки за надходженнями) — ра-
хунки для зарахування податкових, неподат-
кових та інших надходжень, справляння яких
передбачено законодавством України, вклю-
чаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти,
залучені до бюджетів від розміщення цінних
паперів, отриманих кредитів тощо. [130]

Budgetary accounts for fiscal revenue
(revenue accounts) — accounts for deposit-
ing tax, non-tax and other revenues according
to the legislation of Ukraine, including trans-
fers, gifts, grants and the money, drawn to the
budget from securities investment, loans, etc.
[130]

135 Бюджетні рахунки для операцій клієнтів
за бюджетними коштами — рахунки для
здійснення операцій за асигнуваннями, пе-
редбаченими на виконання відповідних про-
грам і заходів у державному та місцевих
бюджетах, які відкриваються розпорядни-
кам та одержувачам коштів і поділяються
на: реєстраційні рахунки, які відкриваються
розпорядникам коштів бюджетів за відповід-
ними кодами бюджетної класифікації видат-
ків для обліку операцій з виконання загаль-
ного фонду кошторисів; спеціальні реєст-
раційні рахунки, які відкриваються розпо-
рядникам коштів бюджетів за відповідними
кодами бюджетної класифікації видатків
для обліку операцій з виконання спеціаль-
ного фонду кошторисів; рахунки одержува-
чів коштів, які відкриваються одержувачам
коштів бюджету за відповідними кодами
бюджетної класифікації видатків загального
та/або спеціального фондів для обліку опе-

Budgetary accounts for customer transac-
tion with budget funds — budgetary accounts
for customer transaction with allocations pro-
vided for accomplishing corresponding pro-
grams and measures from state and local
budgets, obtainable to the administrator of the
budget and recipient and they are divided by:
registration accounts which become obtainable
to the administrator of the budget funds by
relevant codes of budget expenditure classifi-
cation for transaction record keeping on im-
plementation of the general fund of the budg-
ets; special registration accounts which beco-
me obtainable to the administrator of the
budget funds by relevant codes of budget ex-
penditure classification for transaction record
keeping on implementation of the special fund
of the budgets; accounts of recipients which
become obtainable to the recipient by relevant
codes of budget expenditure classification of
general and/or special funds of the budget for
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рацій з виконання плану використання бю-
джетних коштів; рахунки, які відкриваються
розпорядникам бюджетних коштів для здій-
снення загальнодержавних видатків. [130]

transaction record keeping on the implementa-
tion of the plan of exploitation of budget funds,
the accounts, which become obtainable to the
administrator of the budget for the realization
of nationwide expenditure. [130]

Â

136 Валова заборгованість замовників за ро-
боти за будівельним контрактом — сума
перевищення витрат підрядника і визнаного
ним прибутку (за вирахуванням визнаних
збитків) над сумою проміжних рахунків (без
непрямих податків) на дату балансу з почат-
ку виконання будівельного контракту. [79]

Gross debt of the project owner under the
construction contract — the amount of the
excess expenditure of the contractor and the
profit, recognized by him, (recognized losses
deductable) over the amount of intermediate
accounts (without indirect taxes) on the bal-
ance date from the beginning of the start of
the construction contract. [79]

137 Валовий дохід — загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звіт-
ного періоду в грошовій, матеріальній або
нематеріальних формах як на території
України, її континентальному шельфі, ви-
ключній (морській) економічній зоні, так і
за її межами. [60; 192; 195]

Gross revenue — total income of the tax-
payer from all activities received (accrued)
during the period in cash, tangible or intangi-
ble form on the territory of Ukraine, its conti-
nental shelf, exclusive (marine) economic
zone and beyond [60; 192; 195]

138 Валові витрати виробництва та обігу —
сума будь-яких витрат платника податку у
грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, здійснюваних як компенсація вар-
тості товарів (робіт, послуг), які придбава-
ються (виготовляються) таким платником
податку для їх подальшого використання у
власній господарській діяльності. [192]

Gross production and turnover expendi-
tures — the amount of any expenditures of
the tax-payer in cash, tangible or intangible
form, paid as a compensation of the cost of
the goods (work, services) bought (produced)
by that tax-payer with their future usage dur-
ing his business activities.[192]

139 Валюта звітності — грошова одиниця Ук-
раїни. [82; 131]

Reporting currency — monetary unit of
Ukraine. [82; 131]

140 Валюта платежу — будь-яка валюта, в якій
здійснюється згідно з умовами договору
оплата товару. [25]

Currency of payment — any currency paid
for the goods according to the contract. [25]

141 Валюта України — грошові знаки у вигля-
ді банкнот, монет, що перебувають в обігу

The national currency of Ukraine — cur-
rency units in the form of banknotes, coins in
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та є законним платіжним засобом на тери-
торії України, а також вилучені з обігу або
такі, що вилучаються з нього, але підляга-
ють обміну на грошові знаки, які перебува-
ють в обігу. [18; 28; 58]

circulation on the territory of Ukraine, being
a legal means of payment, and also the
money, withdrawn from circulation or being
withdrawn but the banknotes and coins that
could be exchanged for the currency units in
circulation at present. [18; 28; 58]

142 Валюта ціни — будь-яка валюта, в якій
установлюється згідно з умовами договору
ціна товару. [25]

Price currency — any currency used to set a
price for the goods under the contract, the
price of the goods. [25]

143 Валютний дериватив — стандартний до-
кумент, який засвідчує право продати та/або
купити валютну цінність на обумовлених
умовах у майбутньому. [192]

Foreign currency derivative — a standard
document, certifying the right to sell and/or
buy foreign currency valuable under condi-
tioned terms in future. [192]

144 Валютний курс — співвідношення грошо-
вої одиниці України до грошової одиниці
іншої країни, встановлене Національним
банком України. [82; 131]

Currency exchange rate — parity of the
currency unit of Ukraine to the currency units
of other countries fixed by the National Bank
of Ukraine. [82; 131]

145 Валютний ризик — імовірність того, що
вартість фінансового інструменту буде змі-
нюватися внаслідок змін валютного курсу.
[74]

Foreign exchange risk — a possibility of a
change in the value of the financial instru-
ment, caused by changes of the currency ex-
change rate. [74]

146 Валютні операції — операції, пов’язані з
переходом права власності на валютні цін-
ності, за винятком операцій, що здійсню-
ються між резидентами у валюті України;
операції, пов’язані з використанням валют-
них цінностей в міжнародному обігу як за-
собу платежу, з передаванням заборгованос-
тей та інших зобов’язань, предметом яких є
валютні цінності; операції, пов’язані з вве-
зенням, переказуванням і пересиланням на
територію України та вивезенням, переказу-
ванням і пересиланням за її межі валютних
цінностей. [210]

Currency (foreign exchange) transactions
— the transactions of the transfer of the right
of ownership to currency values, except the
transactions between residents with the na-
tional currency of Ukraine; the transactions
with currency values in international circula-
tion as a means of payment with transfer of
debts and other liabilities, the subject of
which is currency values; the transactions
with imports, remittance and transporting to
the territory of Ukraine and the transactions
with exports, remittance and transfer of cur-
rency values outside the country. [210]

147 Валютні цінності — валюта України, іно-
земна валюта, платіжні документи, що ви-
ражені в іноземній валюті. [28]

Currency values — the national currency of
Ukraine, foreign currency, payment docu-
ments, priced in foreign currency. [28]

148 Вартість — суспільне визнаний еквівалент
цінності об’єкта оцінки, виражений у гро-
шовій формі. Під час оцінки визначається
певний вид вартості об’єкта оцінки як імо-
вірна сума грошей, яка може бути отримана
за об’єкт оцінки (за яку може бути здійсне-
ний обмін об’єкта оцінки) на дату оцінки.
[41; 59]

Value — commonly recognized equivalent of
the value of the object of valuation in a
monetary form. Certain type of the value of
the object under valuation, as a probable
amount of money, that could be received for
it, is defined during the valuation process
(some amount of money that could help to
exchange it for the object of valuation) on the
date of valuation. [41; 59]
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149 Вартість відтворення — визначена на дату
оцінки поточна вартість витрат на створення
(придбання) в сучасних умовах нового об’єк-
та, який є ідентичним об’єкту оцінки. [59]

Cost of reproduction — current value of the
cost of production (purchase) of a new object,
determined by the date of valuation, that is
identical to the object of valuation in a pres-
ent situation. [59]

150 Вартість заміщення — 1) визначена на да-
ту оцінки поточна вартість витрат на ство-
рення (придбання) нового об’єкта, подібно-
го до об’єкта оцінки, який може бути йому
рівноцінною заміною [59]; 2) вартість від-
творення аналога за функціями, але із засто-
суванням нових технологій, дизайну, мате-
ріалів. [52; 204]

Cost of substitution — 1) current valuation
of the cost of production (purchase) of a new
object identical to the object of valuation, that
could be an equivalent to the object of valua-
tion on the date of valuation [59]; 2) the cost
of reproduction of the analogue valued by its
functions, but produced with new technolo-
gies, design, materials. [52; 204]

151 Вартість застави — вартість, визначена за
звичайними цінами на момент оцінки ризи-
ку даного кредиту в порядку, установлено-
му законодавством України. [45]

Collateral value — the cost of the risk of the
loan in question, expressed in a regular price ac-
cording to the legal requirements of Ukraine on
the date of valuation. [45]

152 Вартість земельної ділянки — еквівалент
цінності земельної ділянки, виражений у
ймовірній сумі грошей, яку може отримати
продавець. [195]

Land value — value equivalent of a plot of
land, expressed in a probable amount of money,
possible for a buyer to receive for it. [195]

153 Вартість ліквідації — вартість, яку очіку-
ється отримати за об’єкт оцінки, що вичер-
пав корисність відповідно до своїх первіс-
них функцій. [59]

Liquidation costs — the expected amount of
money to obtain for the sale of the object of
valuation, with no useful primary functions.
[59]

154 Вартість об’єкта оцінки майна — ймовір-
на ціна, за яку об’єкт міг би бути проданий
за економічних умов, що склалися на мо-
мент проведення оцінки. [94

Valuation value of property — a probable
price for the sale of an object in the economic
situation on the date of valuation. [94]

155 Вартість раніше виконаних робіт праців-
ником — збільшення теперішньої вартості
зобов’язання за програмою з визначеною
виплатою щодо робіт, виконаних працівни-
ком у попередніх періодах, яке виникає у
звітному періоді в результаті запровадження
виплат по закінченні трудової діяльності чи
інших довгострокових виплат працівникам
або в результаті їхніх змін. [86]

Value of the previously performed work,
by the employee — increased present value
of the liabilities according to the program
with fixed payments for the work, performed
by the employee in the past, but incurred in
the accounting period as a result of payment
after the completion of employment or other
long-term payments to employees or as a re-
sult of their changes. [ 86]

156 Вартість реверсії — вартість об’єкта оцін-
ки, яка прогнозується на період, що настає
за прогнозним. [59]

Reversion value — the value of the object of
valuation, expected for the period after the
forecasting period. [59]

157 Вартість у використанні — вартість, яка роз-
раховується виходячи із сучасних умов вико-
ристання об’єкта оцінки і може не відповідати
його найбільш ефективному використанню. [59]

Utilization value — the value, calculated
considering the present terms of utilization of
the object for valuation and it may fail to cor-
respond to its most efficient application. [59]
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158 Вартість чистих активів інституту спіль-
ного інвестування — величина, що визна-
чається як різниця між сумою активів інсти-
туту спільного інвестування з урахуванням
їх ринкової вартості і розміром зобов’язань
інституту спільного інвестування. [106; 176]

Net assets of the collective investment insti-
tution — the value, defined as the difference
between the amount of assets of the collective
investment institution based on their market
value and the amount of liabilities of the col-
lective investment institution. [106; 176]

159 Вартість, яка амортизується — первісна або
переоцінена вартість необоротних активів за
вирахуванням їх ліквідаційної вартості. [68]

Depreciated value — primary or revaluated
value of fixed assets with account of their de-
ducted disposal value. [68]

160 Введення продукції в обіг — дії суб’єкта
господарювання, спрямовані на виготовлен-
ня або ввезення на митну територію Украї-
ни продукції з подальшою самостійною або
опосередкованою реалізацією на території
України. [159]

Putting goods into circulation — the activ-
ity of the owner of the business, directed at
production or importation of the goods to the
customs territory of Ukraine with their future
retailing or wholesaling on the territory of
Ukraine. [159]

161 Ввезення товарів і транспортних засобів
на митну територію України, вивезення
товарів і транспортних засобів за межі
митної території України — сукупність
дій, пов’язаних із переміщенням товарів і
транспортних засобів через митний кордон
України у відповідному напрямку. [58]

Importation of goods and vehicles to the
customs territory of Ukraine, exportation
of goods and vehicles outside the customs
border of Ukraine — overall activities on
transporting of goods and vehicles across the
customs border of Ukraine in a planned di-
rection. [58]

162 Векселедавець — юридична або фізична
особа, яка видала простий або переказний
вексель. [20; 111]

Drawer of a bill (giver of a bill, maker of a
promissory note) — a legal or a physical person,
a drawer of a promissory note or a bill of ex-
change payable. [20; 111]

163 Векселедержатель — юридична або фізич-
на особа, яка володіє векселем, що виданий
або індосований цій особі чи її наказу, або
індосований на пред’явника, або шляхом
бланкового індосаменту, чи на підставі ін-
ших законних прав. [111]

Holder (bearer) of a bill — a legal or physi-
cal person, a holder of a bill, drawn or en-
dorsed on that person or to his or her order or
endorsed on a bearer or by a blank endorse-
ment or on the basis of other legal rights.
[111]

164 Векселедержатель перший — особа, на
ім’я якої виписано переказний вексель і за
наказом якої слід сплатити певну суму гро-
шей за цим векселем. [111]

The first holder of a transfer note, drawn in
his name and payable to the order of a speci-
fied person (the holder). [111]

165 Вексель — цінний папір, який засвідчує без-
умовне грошове зобов’язання векселедавця
сплатити у визначений строк визначену су-
му грошей власнику векселя (векселедержа-
телю). [20; 111; 219]

A bill of exchange — a security, authorizing a
direct monetary liability of the drawer of the
bill to pay a specified sum of money to the
holder of a bill at a fixed time. [20; 111; 219]

166 Вексель доміцильований — вексель, у
якому зазначене місце оплати не збігається з
місцем проживання векселедержателя. [111]

A domiciled (addressed) bill of exchange
— a bill of exchange with a person’s perma-
nent home, which may differ from that per-
son’s place where he is a resident. [111]
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167 Вексель іногородній — вексель, який підля-
гає оплаті в іншому населеному пункті ніж
місцезнаходження векселедержателя. [111]

A non-local bill of exchange — a bill of ex-
change, payable in some other town, which
differs from the town of residence of the
holder of a bill. [111]

168 Вексель місцевий — вексель, який підлягає
оплаті в місцезнаходженні векселедержате-
ля. [111]

A local bill of exchange — a bill of ex-
change payable in the place of a person’s
permanent home. [111]

169 Вексель опротестований — вексель, щодо
якого векселедержатель нотаріально засвід-
чив відмову боржника від оплати або акцеп-
ту цього векселя. [111]

A dishonoured bill of exchange — a bill of
exchange whose holder attested the refusal of
payment of a debtor or his acceptance of the
bill of exchange notarially. [111]

170 Вексель переказний — вексель, який міс-
тить письмовий наказ однієї особи (юриди-
чної або фізичної) іншій особі сплатити у
зазначений строк визначену суму грошей
третій особі. [111]

A transferrable bill of exchange — a bill of
exchange with a written order of some person
(legal or physical) to another person to pay a
specified sum of money to a third person at a
fixed time. [111]

171 Вексель простий — вексель, який містить
зобов’язання векселедавця сплатити у за-
значений строк визначену суму грошей вла-
снику векселя (векселедержателю). [20; 111]

A promissory note — a bill of exchange
with a liability of the drawer of a bill to pay a
specified sum of money to the holder of the
bill (a bill holder) at a fixed time. [20; 111]

172 Вексельне досьє — інформація, яка містить
відомості про платоспроможність, характер
діяльності зобов’язаних за векселем осіб, а
також своєчасність здійснення ними розра-
хунків. [123]

A bill of exchange file — the information on
guarantors of the bill and their solvency, their
business activity and their timely settlements.
[123]

173 Венчурний фонд — недиверсифікований ін-
ститут спільного інвестування закритого типу,
який здійснює виключно приватне розміщен-
ня цінних паперів власного випуску та активи
якого більш ніж на 50 відсотків складаються з
корпоративних прав та цінних паперів, що не
допущені до торгів на фондовій біржі або у
торговельно-інформаційній системі. [106]

A venture fund — non-diversified institution
for mutual investment with limited liability
with private unlisted securities, and the assets
with more than 50% of its corporate rights
and securities, unlisted with the Stock Ex-
change or with the trade and informational
system. [106]

174 Верифікатор — технічний засіб контролю
відповідності програмного забезпечення ре-
єстратора розрахункових операцій еталон-
ному зразку шляхом послідовного порів-
няння одиниць виміру інформації. [138]

Verification — a technical controlling means
over the correspondence of software of the
registrators of settlement payments to a stan-
dard meter in a consecutive order by com-
paring information measurement units. [138]

175 Взаємний фонд інвестиційної компанії —
філіал, який від імені інвестиційної компанії
здійснює спільне інвестування. [99]

Investment company mutual fund — a sub-
sidiary, authorized by the investment company
to perform mutual investments in its name. [99]

176 Вигоди від відновлення корисності — ве-
личина, на яку сума очікуваного відшкоду-

Benefits from renewed useful economic life
— the amount of money, by which a sum of
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вання активу (у межах балансової (залишко-
вої) вартості цього активу, визначеної на да-
ту відновлення корисності без урахування
попередньої суми втрат від зменшення його
корисності), перевищує його балансову (за-
лишкову) вартість. [88]

asset compensation (within the limits of bal-
ance value of the asset valuated on the date of
renewed usefulness without the previous sum
of losses from its decreased useful economic
life) exceeds its balance value. [88]

177 Видатки бюджету — кошти, що спрямову-
ються на здійснення програм та заходів, пе-
редбачених відповідним бюджетом, за ви-
нятком коштів на погашення основної суми
боргу та повернення надміру сплачених до
бюджету сум. [1]

Budget expenditures — the money, directed
at programs and budgeted activity except the
money for repayment of the debt and reim-
bursement of extra amount of money paid to
the budget. [1]

178 Видача готівки — операція з видачі держа-
телю платіжної картки грошових знаків че-
рез касу банку, іншої фінансової установи
чи торговця, банківський автомат. [109]

Cash withdrawal — cash withdrawal by the
holder of a payment card with the help of the
cashier of a bank, other financial institution
or a trader or a banking machine. [109]

179 Виділені бюджетні асигнування — право,
надане розпорядникам бюджетних коштів
щодо розподілу між підвідомчими структу-
рами виділених у використання бюджетних
призначень, які повинні бути підкріплені бю-
джетними коштами органами Державного
казначейства. Механізм підкріплення кош-
тами визначається Державним казначейством
України. [129]

Allocated budgetary provisions — the right
of the controller of the budget to allocation of
budgetary resources among branch depart-
ments, which should be enhanced with budg-
etary resources by the State Treasury. The
procedure of enhancing with budgetary re-
sources is set up by the State Treasury of
Ukraine. [129]

180 Виїзний податковий аудит — виїзна доку-
ментальна перевірка. [47]

Field tax audit — field audit of documents.
[47]

181 Виключне право — майнове право особи,
яка має щодо твору, виконання, постановки,
передачі організації мовлення, фонограми
чи відеограми авторське право і (або) суміж-
ні права, на використання цих об’єктів ав-
торського права і (або) суміжних прав лише
нею і на видачу лише цією особою дозволу
чи заборону їх використання іншим особам
у межах строку, встановленого цим Зако-
ном. [152]

Exclusive right — right of authorship of a
person of art work, performance, production,
and of broadcast licensing, soundtrack or
video record, copyright and/or contiguous
rights and only the person in question has the
right to permission or prohibition of their us-
age by other persons within a specified period
of time under this law. [152]

182 Виконавець — 1) суб’єкт господарської ді-
яльності, який здійснює операції з даваль-
ницькою сировиною [191]; 2) суб’єкт госпо-
дарювання, який виконує роботи або надає
послуги. [159]

Responsible party — 1) an economic entity,
making transactions with customer — sup-
plied raw materials [191]; 2) an economic
entity, performing work or supplying serv-
ices. [159]

183 Виконавче провадження як завершальна
стадія судового провадження та примусо-
ве виконання рішень інших органів (по-

Administrative order as a final stage of
court enforcement action and compulsory
execution of the decisions of other bodies
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садових осіб) — сукупність дій органів і
посадових осіб, спрямованих на примусове
виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), які здійснюються на під-
ставах, у спосіб та в межах повноважень,
іншими нормативно-правовими актами, ви-
даними відповідно до цього Закону та інших
законів, а також рішеннями, що відповідно
до цього Закону підлягають примусовому
виконанню. [156]

(officials) — joint institutional and official
actions, directed at compulsory execution of
court judgement and other bodies (officials),
fulfilled on the basis and within authoriza-
tion, other normative and legal acts, issued
according to the law in question and other
laws, and according to the decisions that are
compulsory according to the law. [156]

184 Виконуючий банк — банк, який за доручен-
ням банку-емітента здійснює платіж проти
документів, визначених в акредитиві. Вико-
нуючий банк залежно від операції за акре-
дитивом, виконання якої доручено йому бан-
ком-емітентом, також може бути авізуючим
банком. [15]

Authorized bank — a bank, authorized by is-
suing bank to make payments against docu-
ments, specified in the letter of credit. Author-
ized bank can also act as an advising bank,
depending on the letter of credit and its transac-
tion and the order of the issuing bank. [15]

185 Використання бюджетних коштів в обся-
гах, що перевищують затверджені межі
видатків — фінансування видатків у сумах,
які перевищують розміри, затверджені у
відповідних бюджетах, кошторисах і планах
асигнувань. [33]

Application of budgetary funds in excess of
the projected expenditure limits — financ-
ing the expenditures in excess of the planned
figures, endorsed by corresponding budgets,
accounts and allocation plans. [33]

186 Використання бюджетних коштів всупе-
реч їх цільовому призначенню — викори-
стання коштів державного або місцевого
бюджетів всупереч призначенню, визначе-
ному для цих коштів відповідними бюдже-
тами, кошторисами та планами асигнувань.
[33]

Application of budget funds contrary to
their stipulated allocation — use of the
funds of the state or local budgets contrary to
their purposes, stipulated for these funds by
corresponding budgets, accounts and alloca-
tion plans. [33]

187 Використання іноземної валюти як засо-
бу платежу (валютна операція) — викори-
стання іноземної валюти на території Украї-
ни для виконання будь-яких грошових
зобов’язань або оплати товарів, що придба-
ваються. [105]

Application of foreign currency as a means
of payment (foreign currency transaction)
— application of foreign currency on the ter-
ritory of Ukraine to pay debts or to pay for
the goods. [105]

188 Викуп державного майна, зданого в орен-
ду з викупом — спосіб приватизації, за
яким власником об’єкта стає орендар відпо-
відно до договору оренди. [165]

Repurchase of the leased state property
with the right to repurchasing — a program
of privatization, allowing the leaser to have
the right to ownership of the property ac-
cording to the terms of leasing agreement.
[165]

189 Викуп державного майна підприємства
згідно з альтернативним планом прива-
тизації — спосіб приватизації, за яким вла-
сником об’єкта (або його частки) стає това-

Repurchase of the state property of the en-
terprise according to some optional priva-
tization program — privatization program,
according to which a partnership of buyers



34

риство покупців, створене його працівни-
ками згідно з розробленим товариством по-
купців планом, що є альтернативним до
плану, запропонованому комісією з прива-
тизації. [165]

formed by its employees according to the
plan, worked out by the partnership becomes
the owner of the property (or its share) and it
is an option, suggested by the privatization
committee. [165]

190 Викуп об’єктів малої приватизації — спо-
сіб приватизації, за яким власником об’єкта
стає товариство покупців, створене його
працівниками. Цей спосіб приватизації не
передбачає конкуренції покупців. [165]

Repurchase of small entities of privatiza-
tion — a privatization program according to
which a partnership of former employees be-
comes the owner of the entity. This privatiza-
tion program does not provide for any com-
petition between the buyers. [165]

191 Викуп цінних паперів інституту спільно-
го інвестування — сплата емітентом інвес-
тору вартості частини чистих активів інсти-
туту спільного інвестування пропорційно
кількості цінних паперів інституту спільно-
го інвестування, що належать інвесторові, з
припиненням права власності інвестора на
ці цінні папери. [176]

Repurchase of securities of collective  in-
vestment institution — payment made by
the issuer of the investor of the value of some
share of net assets of collective investment
institution proportionally to the amount of se-
curities of the collective investment institu-
tion that belongs to the investor with sus-
pended right to ownership of the securities.
[176]

192 Викупна сума — сума, яка виплачується
страховиком у разі дострокового припинення
дії договору страхування життя та розрахо-
вується математично на день припинення до-
говору страхування життя залежно від пері-
оду, протягом якого діяв договір страхування
життя, згідно з методикою, яка проходить
експертизу в Уповноваженому органі, здійс-
нена актуарієм і є невід’ємною частиною
правил страхування життя. Уповноважений
орган може встановити вимоги до методики
розрахунку викупної суми. [212]

Repurchase price — the money, paid by the
insurer in case of pre-schedule termination of
the life assurance contract and it is calculated
mathematically on the day of its termination
in dependence of the time period of its valid-
ity according to the methodology being under
examination with the Authorized institution,
made by the actuary and is considered to be a
constituent rule of life assurance. The
authorized institution can introduce the re-
quirements for the methodology of calculat-
ing of a repurchase price. [212]

193 Вилучення з обігу банкнот (монет) — бан-
ківська операція, під час якої банкноти (мо-
нети) переводяться до категорії неплатіжних
або приймаються на дослідження експерта-
ми системи Національного банку з метою
надання висновку щодо платіжності. [144]

Withdrawal of banknotes (coins) from cir-
culation — banking activity during which
banknotes (coins) are transferred to the cate-
gory of the banknotes (coins) which cannot
be used as a means of payment or accepted
for examination by the experts of the Na-
tional Bank with the purpose of claiming
their inability as means of payment. [144]

194 Вимірна одиниця об’єкта інвестування —
встановлена правилами фонду фінансування
будівництва одиниця виміру об’єкта інвес-
тування, яка визначається в метричних оди-
ницях або в частках (відсотках) цього об’єк-
та інвестування як єдиного цілого. [218]

Measurement unit of investment project —
the unit of measurement, introduced by the
rules of the investment fund of financing
building projects, which is expressed by met-
ric system of measures or by parts (percent-
age) of the value of the investment project as
a whole. [218]
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195 Виписка — документ, що містить відомості
про юридичну особу або фізичну особу —
підприємця, яка подала запит про її видачу.
[116]

Statement — the document with the infor-
mation on a legal or physical person — a
businessman who submitted a request for its
issue. [116]

196 Виписка з реєстру — документ, що підтвер-
джує запис у реєстрі власників іменних цін-
них паперів щодо зареєстрованих осіб та
іменних цінних паперів, що обліковуються
на їх особових рахунках. [104]

Statement from the register — the docu-
ment, certifying the record in the register of
the registered owners of securities on the
registered persons and securities, accounted
on their personal accounts. [104]

197 Виплати за невідпрацьований час, що не
підлягають накопиченню — виплати за
невідпрацьований час, право на які не по-
ширюється на майбутні періоди. [86]

Remuneration for non-worked off hours
that are not subject to accumulation —
remuneration for non-worked off hours the
right for which will not cover future periods
of time. [86]

198 Виплати за невідпрацьований час, що
підлягають накопиченню — виплати за
невідпрацьований час, право на отримання
яких працівником може бути використано в
майбутніх періодах. [86]

Remuneration for non-worked off hours
that are subject to accumulation — remu-
neration for non-worked off hours the right
for which employees will use in future peri-
ods. [86]

199 Виплати інструментами власного капіта-
лу підприємства — виплати працівнику, за
якими йому надається право на отримання
фінансових інструментів власного капіталу,
емітованих підприємством (або його мате-
ринським підприємством), або сума зобов’я-
зань підприємства працівнику, яка залежить
від майбутньої ціни фінансових інструмен-
тів власного капіталу, емітованих підприєм-
ством. [86]

Payments made with equity instruments —
payments with which the employees get the
right to receive some financial equity instru-
ments, issued by the business entity (or its pa-
rental enterprise) or the amount of the over-
due payment to the employee depends on a
future value of the financial instruments, paid
from the equity, issued by the enterprise. [86]

200 Виплати по закінченні трудової діяльності
— виплати працівнику (окрім виплат при зві-
льненні та виплат інструментами власного ка-
піталу підприємства), які підлягають сплаті по
закінченні трудової діяльності працівника. [86]

Payments on retirement — payments to
employees (except payments on dismissal
and with the equity instruments of the enter-
prise) that are subject to payment on retire-
ment. [86]

201 Виплати при звільненні — виплати пра-
цівнику, які підлягають сплаті за рішенням
підприємства про звільнення працівника до
досягнення ним пенсійного віку або за рі-
шенням працівника про звільнення за влас-
ним бажанням до досягнення ним пенсійно-
го віку. [86]

Payments on dismissal — payments to em-
ployees on dismissal, made by the decision of
the management before they reach their re-
tirement age or on their dismissal in accor-
dance with their wish before they reach their
retirement age. [86]

202 Виплати, пов’язані з оплатою праці —
виплати, що віднесені до фонду оплати пра-
ці, а також до інших виплат, що не належать
до цього фонду згідно з Інструкцією зі ста-

Payments, connected with wages fund —
payments from the wages fund and from
other funds according to the statistical data on
wages, endorsed by the decision of the State
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тистики заробітної плати, затвердженою на-
казом Державного комітету статистики
України від 13.01.04 № 5 і зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 27.01.04 за
№ 114/8713. [93]

Statistics Committee of Ukraine 13.01.2004
№ 5, registered with the Ministry of Justice
of Ukraine 27.01.2004 № 114/8713. [93]

203 Випуск та проведення лотерей — госпо-
дарська діяльність операторів, що включає в
себе прийняття сплати участі у лотереї, про-
ведення розіграшів лотерей, виплату призів
(виграшів) та інші господарські операції, що
прямо або опосередковано забезпечують про-
ведення лотерей, та здійснюється на підставі
виданої Міністерством фінансів України лі-
цензії (крім розіграшів, зазначених у абзаці 2
пункту 1.1 цих Ліцензійних умов). [37]

Issue and conduct of lotteries — economic
activity of operators, including fees on par-
ticipation in the lottery, a lottery drawing, the
payment of lottery prizes (winnings) and
other business transactions, that directly or
indirectly provide a lottery, and work under
the license of the Ministry of Finance of
Ukraine (except for draws stipulated in Para-
graph 2, Item 1.1 of the License Terms). [37]

204 Випуск цінних паперів — зареєстрована у
встановленому порядку сукупність цінних
паперів одного емітента з одним державним
реєстраційним номером, що можуть мати
різні умови емісії, але надають однакові
права. [176; 188; 219]

Securities issuance — total amount of secu-
rities of a single investor, registered under
one state registration number according to the
regulation that may be different in terms of
issuing, but providing the same rights. [176;
188; 219]

205 Виріб — одиниця промислової продукції,
кількість якої обчислюють у штуках (екзем-
плярах). [4]

Product — a unit of industrial output, the
quantity of which is calculated in pieces
(copies). [4]

206 Виробник — суб’єкт господарювання, який:
виробляє товар або заявляє про себе як про
виробника товару чи про виготовлення та-
кого товару на замовлення, розміщуючи на
товарі та/або на упаковці чи супровідних
документах, що разом з товаром передають-
ся споживачеві, своє найменування (ім’я),
торговельну марку або інший елемент, який
ідентифікує такого суб’єкта господарюван-
ня; або імпортує товар. [159]

Producer — an economic entity, who is the
producer of the goods or claims the right to
produce goods or produce goods to order,
printing his name or trademark or any other
sign on/or package or accompanying docu-
ments identifying this economic entity that
are delivered to the consumer together with
the goods; or importing the goods. [159]

207 Виробництво — 1) діяльність, пов’язана з ви-
пуском продукції, яка включає всі стадії тех-
нологічного процесу, а також реалізацію про-
дукції власного виробництва [181]; 2) усі вироб-
ничі стадії, зокрема такі як розроблення, про-
ектування та конструювання виробу, виготов-
лення, інтеграція, складання (установка), перевір-
ка, випробування, забезпечення якості. [132]

Production — 1) economic activity, involved
in the production of the goods, that includes all
stages of the technological process, and sale of
the produced goods [181]; 2) all production
stages, such as developing, designing and con-
structing of the product, manufacturing, inte-
gration, assembling, checking up, testing and
quality assurance. [132]

208 Виробничий кооператив — кооператив,
який утворюється шляхом об’єднання фізи-
чних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності з метою одержання

Producing cooperative — a cooperative,
formed on the basis of incorporating physical
persons for joint production or other eco-
nomic activity with the aim of gaining a
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прибутку на засадах їх обов’язкової трудо-
вої участі та об’єднанні майнових пайових
внесків, участі в управлінні підприємством
та розподілі доходу між членами коопера-
тиву відповідно до їх участі у його діяльно-
сті. [34]

profit on the condition of their mandatory
participation in the production and joint prop-
erty shares, participation in the management
and distribution of the profit between the co-
operative members in accordance with their
participation in this economic activity. [34]

209 Висновок негативний щодо наявності
демпінгу (шкоди) — висновок про відсут-
ність факту демпінгу (шкоди). [172]

Expert evidence of the absence of dumping
(damage) — expert evidence of the absence
of dumping (damage). [172]

210 Витрати — зменшення економічних вигiд у
вигляді вибуття активів або збільшення зо-
бов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або
розподілення власниками). [63]

Expenses — decrease of economic benefits,
such as asset-stripping or assuming liabilities,
causing equity reduction (except equity re-
duction at the expense of its withdrawal or
distribution among shareholders). [63]

211 Витрати банку — зменшення економічної
вигоди за сукупністю господарських опера-
цій банку, крім операцій з розподілу капіта-
лу, які призводять або до скорочення суми
активів банківської установи без відповід-
ного скорочення суми її зобов’язань, або до
збільшення суми зобов’язань банківської
установи без відповідного збільшення суми
її активів. [30]

Bank expenses — decrease of economic
benefits from economic banking activity, ex-
cept the activity of distribution of the equity,
causing asset-stripping of the banking insti-
tution without corresponding reduction of
total amount of its liabilities or to the increase
of the liabilities of the banking institution
without corresponding increase of the amount
of its assets. [30]

212 Витрати бюджету — видатки бюджету та
кошти на погашення основної суми боргу.
[1]

Budget expenditures — budget expenditures
and the funds for paying off of a principal
sum of a debt. [1]

213 Витрати виробництва — сукупність ви-
трат живої праці та праці, уречевленої в за-
собах виробництва, на всіх стадіях створен-
ня продукції. Витрати виробництва є основ-
ною складовою ціни на продукцію підпри-
ємства, визначають її собівартість. [46]

Production costs — total costs of direct and
indirect labor at all stages of production. Pro-
duction costs are basic in the process of pric-
ing and cost value. [46]

214 Витрати (дохід) з податку на прибуток —
загальна сума витрат (доходу) з податку на
прибуток, яка складається з поточного подат-
ку на прибуток з урахуванням відстроченого
податкового зобов’язання і відстроченого
податкового активу. [78]

Expenditures (income) on income tax —
total expenditure (income) on income tax,
comprising current income tax and deferred
tax liability and deferred taxable capital gain.
[78]

215 Витрати допоміжного виробництва — ви-
трати структурних підрозділів будівельної
організації, які зайняті забезпеченням про-
цесу основного виробництва, включаючи
витрати, пов’язані з управлінням, організа-
цією та обслуговуванням виробництва: тех-

Costs of ancillary production activity —
costs of structural divisions of construction
company, dealing with securing of the basic
production activity, including administration
and production services costs: technical
maintenance and examination, repairs of the
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нічний огляд, технічне обслуговування, ре-
монт власних та орендованих будівельних
машин, механізмів та устаткування; забез-
печення інструментом, запасними частина-
ми, транспортними послугами тощо. [50]

leased building machinery and the machinery
of the company, machines and equipment;
provision with tools, spare parts, supply of
transport services, etc. [50]

216 Витрати другорядного виробництва —
витрати виробничих структурних підрозді-
лів будівельної організації, які не беруть
безпосередньої участі у виконанні будівель-
но-монтажних робіт, але їх продукція у по-
дальшому використовується під час вико-
нання цих робіт: виробництво бетонів та
будівельних розчинів, залізобетонних і бе-
тонних виробів, будівельних матеріалів, ви-
робів і конструкцій, блоків та будівельного
каміння, цегли, інших виробів, напівфабри-
катів тощо. [51]

Subordinate production costs — costs of
production structural divisions of a construc-
tion company, that are not involved in con-
struction — assembling activity, but their
products are used in that activity at further
stages such as: production of concrete and
building mixtures, reinforced concrete and
concrete items, building materials, items and
constructions, pulley-blocks and building
stone, cement, other items, semi-finished
items, etc. [51]

217 Витрати за будівельним контрактом —
собівартість робіт за будівельним контрак-
том. [79]

Expenses under a building contract — cost
value of work under a building contract. [79]

218 Витрати за договором підряду — витрати на
виконання будівельно-монтажних робіт, які
безпосередньо пов’язані з конкретним догово-
ром підряду (прямі витрати), а також витрати
будівельної організації щодо управління, ор-
ганізації та обслуговування будівельного ви-
робництва (загальновиробничі витрати). [51]

Expenses under a subcontract — costs of
construction-assembling activity, directly
connected with a specific subcontract (direct
costs), including administration costs of a
construction company, formation and servic-
ing of construction activity (total production
costs). [51]

219 Витрати майбутніх періодів — витрати,
що мали місце протягом поточного або по-
передніх звітних періодів, але належать до
наступних звітних періодів. [49]

Deferred expenses — expenses, incurred
during current and past accounting periods,
but belonging to future accounting periods.
[49]

220 Витрати на відсотки за програмою — збіль-
шення протягом звітного періоду тепе-
рішньої вартості зобов’язання за програмою
з визначеною виплатою в результаті набли-
ження остаточного розрахунку. [86]

Expenses on interest according to a pro-
gram — increased current expenses on li-
abilities according to a program during the
accounting period with a fixed payment as a
result of future final settlement. [86]

221 Витрати на місці продажу — витрати,
пов’язані з продажем біологічних активів і
сільськогосподарської продукції на актив-
ному ринку, зокрема комісійні винагороди
продавцям, брокерам, непрямі податки, що
сплачуються при реалізації продукції. [90]

Expenses at the point of sale terminal —
sales costs of biological assets and agricul-
tural produce in the active market, particu-
larly commissions, paid to the sellers, bro-
kers, indirect taxes, paid at the time of sale.
[90]

222 Витрати основного виробництва — ви-
трати виробничих структурних підрозділів
будівельної організації, які безпосередньо

Costs of basic production activity — costs
of production structural divisions of a con-
struction company, directly involved in
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беруть участь у виконанні будівельно-мон-
тажних робіт, включаючи витрати, пов’язані
з управлінням, організацією та обслугову-
ванням будівельного виробництва. [51]

building — assembling activity, including
administration, formation and servicing of a
construction activity costs. [51]

223 Витрати основної діяльності — витрати
будівельної організації, пов’язані з виконан-
ням або реалізацією будівельно-монтажних
робіт. [51]

Costs of basic activity — costs of a con-
struction company, connected with comple-
tion or final stage of building-assembling ac-
tivity. [51]

224 Витрати періоду — витрати операційної ді-
яльності будівельної організації, які немож-
ливо прямо пов’язати з виконанням конк-
ретного договору підряду і, відповідно, з
доходом за цим договором підряду, для
отримання якого вони були здійснені. Такі
витрати (адміністративні витрати; витрати
на збут; інші операційні витрати) не нале-
жать до витрат за договором підряду, за ви-
нятком випадків, передбачених пунктом 6
розділу IV Методичних рекомендацій, і не
включаються до собівартості будівельно-
монтажних робіт, а відображаються у складі
витрат будівельної організації у тому звіт-
ному періоді, в якому були здійснені. [51]

Costs of the accounting period — costs of
the operational activity of a construction
company, which cannot be directly connected
with the completion of a specified subcon-
tract, and, accordingly, with the profit under
that subcontract, which was the objective of
the contract. Such costs (administration; sales
and other operational costs) do not belong to
the costs under the subcontract, except for the
terms, cited in Paragraph 6, Section IV of
Methodological Recommendations, and they
are not included in the cost value of building-
assembling work, and belong to the costs of a
construction company in the accounting pe-
riod, when they incurred. [51]

225 Витяг — довідковий документ, підписаний
уповноваженою особою держателя реєстру
та засвідчений печаткою, який надається на
запит фізичної або юридичної особи і міс-
тить відповідну інформацію щодо інституту
(інститутів) спільного інвестування. [124]

Extract from the protocol — a stamped ref-
erence on certain information on Collective
Investment Institution(s), signed by the
authorized person of the Registrar General,
inquired by a legal or physical person. [124]

226 Вихідні дані — документи, в яких містяться
характеристики об’єкта оцінки. [59]

Basic Data — the documents on characteris-
tics of the object under valuation. [59]

227 Відділ обробки та ведення податкових
документів — підрозділи, які виконують
приймання, реєстрацію та введення подат-
кової звітності засобами програмного забез-
печення, для спеціалізованих державних
податкових інспекцій по роботі з великими
платниками податків — відділи обліку плат-
ників податків та ведення інтегрованого ба-
нку даних. [222]

Processing and registration department of
tax documentation — divisions of accep-
tance, registration and filing of tax reports
with the help of computer programs for spe-
cialized state tax inspection bodies on corpo-
rate tax payers — accounting departments of
tax payers and filing of integrated data bank.
[222]

228 Відзивний акредитив — акредитив, який
може бути змінений або анульований бан-
ком-емітентом без попереднього погоджен-
ня з бенефіціаром (наприклад, у разі недо-
тримання умов, передбачених договором,
дострокової відмови банку-емітента від га-
рантування платежів за акредитивом). [14]

Revocable letter of credit — a letter of
credit that can be amended or revoked by the
issuing bank without prior approval of the
beneficiary (e.g. in the event of failure of the
agreement, the early failure of the issuing
bank to guarantee payment of the credit). [14]
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229 Відкрита валютна позиція — валютна пози-
ція у відповідній валюті, коли активи та паси-
ви (з урахуванням позабалансових вимог та
зобов’язань за незавершеними операціями) не
рівні між собою, внаслідок чого з’являється
можливість отримання додаткових прибутків
або ризик додаткових збитків у результаті змі-
ни обмінних курсів валют. [143]

Open currency option — currency position
in the respective currency, when the assets
and liabilities (including off-balance require-
ments and obligations under pending transac-
tions) are not aqual to each other resulting in
an opportunity for vjre profit or risk of addi-
tional losses due to changes in currency ex-
changerates. [143]

230 Відкрита підписка — розміщення цінних
паперів шляхом відкритого продажу. [176]

Open subscription — floatation of securities
through the sale on the market. [176]

231 Відкрите акціонерне товариство — вид
акціонерного товариства, акції якого мо-
жуть розповсюджуватися шляхом відкритої
підписки та купівлі-продажу на біржах. [34]

Public Joint Stock company — a company
whose shares may be freely distributed by
subscription or sale at the Stock Exchange.
[34]

232 Відкритий інвестиційний фонд — фонд,
який випускає інвестиційні сертифікати з
зобов’язанням перед учасниками щодо їх
викупу. [99]

Public investment fund — the fund, issuing
investment certificates of obligation to the
participants for their redemption. [99]

233 Відкритий продаж — відчуження цінних
паперів особам, коло яких заздалегідь не ви-
значене. Будь-яке відчуження цінних папе-
рів з використанням прилюдної пропозиції
вважається відкритим продажем. [176]

Open sale — disposal of securities to persons
whose range is not determined in advance.
Any disposal of securities, using public of-
fering is an open sale. [176]

234 Відмова на користь держави — митний ре-
жим, відповідно до якого власник відмовля-
ється від товарів, що перебувають під митним
контролем, без будь-яких умов на свою ко-
ристь. У режимі відмови на користь держави
на товари не нараховуються і не справляються
податки і збори, а також не застосовуються
заходи нетарифного регулювання. [58]

Refusal for the benefit of the state — a
customs procedure, according to which the
owner refuses the goods under the customs
control, without any terms for his benefit.
Under the customs procedure of refusal for
the benefit of the state the goods are not sub-
ject to customs fees and duties and proce-
dures of non-tariff regulation. [58]

235 Відновлювальна вартість — сума витрат
на відтворення точно такого самого об’єкта
— об’єкта, аналогічного за функціями, з тих
самих матеріалів, за таким самим архітектур-
ним проектом. [52; 204]

Renewable costs — costs to reproduce ex-
actly the same building project, with the same
functions, of the same building materials, to
the same architectural design. [52; 204]

236 Відновна вартість для цілей оренди — за-
лишкова вартість відтворення (заміщення)
або ринкова вартість земельних поліпшень,
що застосовуються та визначаються в по-
рядку, встановленому Національним стан-
дартом № 1 та цим Стандартом. [60]

Reinstatement value for purposes of leas-
ing — residual value of reproduction (re-
placement) or market value of land improve-
ments, used and defined according to the
National standard № 1 and by this Standard.
[60]

237 Відновна вартість основних засобів — ва-
ртість відтворення основних засобів на дату

Revalued cost of fixed assets — cost of re-
production of fixed assets on the date of
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оцінки з урахуванням витрат, пов’язаних із
закінченим капітальним ремонтом. [43]

valuation with calculated expenditures on
completed capital repairs. [43]

238 Відокремлений підрозділ — філія, пред-
ставництво, відділення або інший відокрем-
лений підрозділ, що не має статусу юридич-
ної особи і здійснює свою діяльність від
імені юридичної особи — резидента. [22]

Separate office — affiliate, representative
office or any other separate division with no
status of legal entity and conducting business
in the name of a legal entity — resident. [22]

239 Відокремлений підрозділ юридичної осо-
би — 1) філія або представництво юридич-
ної особи, що перебуває поза її місцезнахо-
дженням та провадить діяльність з адмініст-
рування пенсійних фондів у єдиному замк-
нутому технологічному процесі з юридич-
ною особою [39]; 2) філія, інший підрозділ
юридичної особи, що знаходиться поза її
місцезнаходженням та виробляє продукцію,
виконує роботи або операції, надає послуги
від імені юридичної особи, або представ-
ництво, що здійснює представництво і за-
хист інтересів юридичної особи. [166]

Separate subdivision of a legal person —
1) affiliate or a representative office of a legal
entity — non-resident, performing pension
funds administration in a single closed tech-
nological process with a legal entity [39];
2) affiliate or a representative office of a legal
entity — non-resident, and producing goods,
performing some activity or transactions, or
supplying services in the name of a legal per-
son, or a representative office with the
authorities to represent or protect a legal en-
tity. [166]

240 Відокремлений спосіб зберігання цінних
паперів — спосіб, згідно з яким зберігач
цінних паперів зобов’язаний зберігати та ве-
сти облік сертифікатів цінних паперів із за-
значенням їх номерів чи інших індивідуаль-
них ознак. [188]

Separate method of securities holding — a
method according to which the holder of se-
curities is authorized to keep and account se-
curities certificates, marking their numbers
and other individual features. [188]

241 Відокремлені підрозділи — філії, представ-
ництва, відділення та інші структурні під-
розділи, що наділяються частиною майна
господарських організацій, здійснюючи що-
до цього майна право оперативного викори-
стання чи інше речове право, передбачене
законодавством України. [93]

Separate business divisions — affiliates,
representative offices and other divisions
with the right to own some part of the prop-
erty of economic organizations, with the right
to use it operationally or to have any other
property right, envisaged by the legislation of
Ukraine. [93]

242 Відомості про відносини контролю — по-
вні (у повному обсязі) відомості щодо від-
носин контролю, якими учасник конкурсу
(особа, яка його представляє) та особи, що
його (її) контролюють, пов’язані з іншими
особами, а також відомості про особу, яка
здійснює контроль за діяльністю групи під-
приємств, що пов’язані відносинами конт-
ролю з учасником конкурсу. [128]

Information on control relations — full (in
full volume) information on control relations,
binding a contest participant (or his repre-
sentative) and the persons who control
him\her with other persons and the informa-
tion on the person who controls the perform-
ance of a group of enterprises, bound with a
contest participant by control relations. [128]

243 Відповідальне збереження — комплекс ор-
ганізаційних і технічних заходів Виконавця,
які гарантують зберігання майна власника
транспортного засобу в повній відповідності

Authoritative storage — a group of organ-
izational and technical actions of the Execu-
tor, guaranteeing the storage of the property
of the vehicle owner with full responsibility
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з вимогами експлуатаційної чи нормативної
документації протягом строку, що встанов-
люється в оформленому письмово договорі
із Замовником. [149]

according to the maintenance and standard
documentation during the period, stipulated
in the contract, signed by a Customer. [149]

244 Відповідальне зберігання — господарська
операція платника податку, що передбачає
передання згідно з договорами схову мате-
ріальних цінностей на зберігання іншій осо-
бі без права їх використання у господарсь-
кому обороті такої фізичної чи юридичної
особи, з подальшим поверненням цих мате-
ріальних активів платнику податку без змі-
ни їх якісних або кількісних характеристик.
[192]

Authoritative storage (Safekeeping) —
business activity of a tax payer, that envis-
ages the right of authorizing some other per-
son to store some material values according
to the contract on storage of material values
with no right to use them in the economic ac-
tivity of such physical or legal persons, with
subsequent return of these material values to
the tax payer with no changes in their quali-
tative or quantitative characteristics. [192]

245 Відповідальне зберігання матеріальних
цінностей державного резерву — збері-
гання закладених до державного резерву
матеріальних цінностей у постачальника
(виробника) або одержувача (споживача)
без надання йому права користуватися цими
матеріальними цінностями до прийняття у
встановленому порядку рішення про від-
пуск їх з державного резерву. [163]

Authoritative storage of material values of
the State Reserves — storage of material
values of the State Reserves with the Supplier
(Producer) or Receiver (Consumer) with no
right to use these material values before they
are released from the State Reserves. [163]

246 Відповідальний виконавець — працівник
банку, який відповідно до своїх службових
обов’язків має повноваження вчиняти від
імені банку певні дії, пов’язані із здійснен-
ням розрахунків. [15]

Authoritative executor — a bank officer,
authorized by the bank to perform some set-
tlements in the name of the bank according to
its operational responsibilities. [15]

247 Відповідальні особи сховища цінностей —
посадові особи, яких призначено згідно з
наказом керівника банку і на яких покладе-
но обов’язки щодо зберігання готівки опе-
раційної каси та інших цінностей у сховищі
цінностей і виконання операцій з ними. [17]

Authorized persons of material values
storage — the employees, authorized by the
order of the Director of the bank to store op-
erational cash and other values in the bank
vaults and to perform transactions with them.
[17]

248 Відповідний рахунок (відповідний поза-
балансовий рахунок) — рахунок, визначе-
ний відповідно до Інструкції про застосу-
вання Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку банків України, затвердженої постано-
вою Правління Національного банку Украї-
ни від 17.06.04 № 280 та зареєстрованої в
Мін’юсті України 26.07.04 за № 919/9518. [15]

Relevant account (a relevant off-balance
account) — an account, marked according to
the Instruction on the use of Accounts Plan of
the accounting of banks of Ukraine, endorsed
by the Resolution of the Board of Directors of
the National Bank of Ukraine of 17.06.04
№ 280 and registered by the Ministry of Jus-
tice of Ukraine 26.07.04 № 919/9518. [15]

249 Відправник — особа, що передала або має
передати заявлені у вантажно-митній декла-
рації товари в розпорядження перевізника
відповідно до договору перевезення для до-

Sender — a person, who has passed or has to
pass the goods, declared in the shipping-
customs declaration to the carrier for trans-
portation and delivery to the receiver ac-
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ставки одержувачу і що зазначена в транс-
портному документі, або така, що самостій-
но доставляє ці товари одержувачу, не ко-
ристуючись послугами перевізника. [23]

cording to the contract, that is given in the
shipping document, or the person, who deliv-
ers the goods to the receiver by himself with-
out a carrier. [23]

250 Відпуск матеріальних цінностей з держав-
ного резерву — реалізація чи безоплатна
передача матеріальних цінностей державно-
го резерву визначеному одержувачу (спо-
живачу) або реалізація їх на ринку. [163]

Release of material values from the State
Reserves — disposal or free transfer of mate-
rial values from the State Reserves to a defi-
nite receiver (customer) or their disposal on
the market. [163]

251 Відсотковий ризик — імовірність того, що вар-
тість фінансового інструмента буде змінювати-
ся внаслідок змін відсоткових ставок. [74]

Interest rate risk — a possible change of the
value of a financial instrument as a result of
interest rate change. [74]

252 Відсоткові облігації — облігації, за якими
передбачається виплата відсоткових дохо-
дів. [219]

Interest bonds — bonds with a payment of
interest profit. [219]

253 Відстрочене податкове зобов’язання —
сума податку на прибуток, який сплачува-
тиметься в наступних періодах з тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. [78]

Deferred tax liability — a sum of income
tax from interim differences, that is subject to
taxation, paid in future periods. [78]

254 Відстрочений податковий актив — сума по-
датку на прибуток, що підлягає відшкодуван-
ню у наступних періодах унаслідок: тимчасо-
вої різниці, що підлягає вирахуванню; перене-
сення податкового збитку, не включеного до
розрахунку зменшення податку на прибуток у
звітному періоді; перенесення на майбутні пе-
ріоди податкових пільг, якими скористатися у
звітному періоді неможливо. [78]

Deferred tax assets — a sum of income tax,
that is subject to payment in future periods as
a result of: interim difference, that is subject
to calculation; transfer of a tax loss, not in-
cluded for calculating a lower income tax in
the accounting period; transfer of tax privi-
leges to future periods, which it is impossible
to exercise in the accounting period. [78]

255 Відстрочений податок на прибуток — су-
ма податку на прибуток, що визнана від-
строченим податковим зобов’язанням і від-
строченим податковим активом. [78]

Deferred income tax — a sum of income
tax, recognized as deferred tax payment and
deferred tax asset. [78]

256 Відстрочення податкових зобов’язань —
перенесення сплати основної суми податко-
вих зобов’язань платника податків на умо-
вах податкового кредиту без урахування сум
пені, за якими основна сума податкових зо-
бов’язань та нараховані на неї проценти
сплачуються рівними частками, починаючи
з будь-якого податкового періоду, визначе-
ного відповідним податковим органом, але
не пізніше закінчення 12 календарних міся-
ців з моменту виникнення такого податко-
вого зобов’язання, або одноразово у повно-
му обсязі. [141]

 Deferment of tax liability — carrying for-
ward the payment of a principal sum of the
tax of a tax payer on tax credit terms without
account of the penalty, according to which a
principal sum of the tax payment and interest,
calculated on it, are paid by equal install-
ments, beginning with any tax payment pe-
riod, fixed by a relevant taxation body, but
not later than a12 — month period from the
date of that tax payment or by a lump sum in
full volume. [141]
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257 Відтворення — виготовлення одного або
більше примірників твору, відеограми, фо-
нограми в будь-якій матеріальній формі, а
також їх запис для тимчасового чи постій-
ного зберігання в електронній (у тому числі
цифровій), оптичній або іншій формі, яку
може зчитувати комп’ютер. [152]

Reproduction — production of one or more
units of an art work, video, soundtrack in any
material form, and also of their records for
temporary or permanent storage in electronic
(and digital form included), optic or any other
form, readable by the computer. [152]

258 Відхилення від ціни за будівельним конт-
рактом — зміна ціни будівельного контрак-
ту внаслідок змін попередньо погодженого
обсягу робіт, конструктивно якісних харак-
теристик і строків виконання будівельного
контракту. [79]

Deviation of prices under a building con-
tract — a change in the price of a building
contract as a result of changes of a previously
agreed work volume, basic qualitative fea-
tures and terms of completion of a building
contract. [79]

259 Відходи — будь-які речовини, матеріали і
предмети, що утворюються у процесі люд-
ської діяльності і не мають подальшого ви-
користання за місцем утворення чи вияв-
лення та яких їх власник повинен позбутися
шляхом утилізації чи видалення. [122]

Waste — any substances, materials and items
formed in the process of human activity, and
have no further use at the place of formation
or detection and the owner has to dispose of
by utilization or removal. [122]

260 Відчуження — продаж, дарування, міна.
[148]

Alienation — sale, gift-giving or exchange.
[148]

261 Відчуження майна — передача права влас-
ності на державне майно, яке перебуває на
балансі суб’єктів господарювання, іншим
юридичним чи фізичним особам шляхом
його продажу за грошові кошти на аукціо-
нах, за конкурсом. [107; 119]

Alienation of property (property dis-
posal)— transfer of the right to ownership of
public property, which is bookable with eco-
nomic entities, to other legal or physical per-
sons by its sale for money by auction or ten-
der. [107; 119]

262 Вільний обіг — розпорядження без митно-
го контролю товарами і предметами, про-
пущеними через митний кордон України.
[58]

Free circulation — free from customs con-
trol disposal of goods that have been permit-
ted to cross the customs border of Ukraine.
[58]

263 Вільні резерви — частка власних коштів
страховика, яка резервується з метою забез-
печення платоспроможності страховика від-
повідно до прийнятої методики здійснення
страхової діяльності. [212]

Available reserves — some part of own
funds of the insurer that is reserved with the
aim of ensuring his solvency, according to the
accepted methods of insurance. [212]

264 Вітчизняний виробник — суб’єкт госпо-
дарювання — резидент, який здійснює ви-
робництво товарів, виконує роботи чи надає
послуги на території України. [169]

Domestic producer — economic entity-
resident, producing goods, performing some
work or supplying services on the territory of
Ukraine. [169]

265 Вклад (депозит) — грошові кошти в готів-
ковій або безготівковій формі у валюті
України або в іноземній валюті, або банків-
ські метали, які банк прийняв від вкладника

Deposit (contribution) — cash and non-cash
funds in the currency of Ukraine or foreign
currency or banking metals, accepted by the
bank from the depositor or received for the
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або які надійшли для вкладника на договір-
них засадах на визначений строк зберігання
чи без зазначення такого строку (під про-
цент або дохід в іншій формі) і підлягають
виплаті вкладнику відповідно до законодав-
ства України та умов договору. [112]

depositor on a contractual basis for a speci-
fied period of storage with the bank or with-
out indication of such period of storage (with
interest paid or any other type of income) and
shall be paid to the depositor according to the
legislation of Ukraine and contractual terms.
[112]

266 Вклади (депозити) на вимогу — грошові
кошти або банківські метали, що розміщені
вкладниками в банках на умовах видачі
вкладу (депозиту) на першу вимогу вклад-
ника або здійснення платежів за розпоря-
дженням власника рахунку. [112]

Deposits on request — money or banking
metals, deposited with the bank under the
contract terms of deposit withdrawal on first
demand of the depositor or making payments
by the order of account holder. [112]

267 Вклади (депозити) строкові — грошові
кошти або банківські метали, розміщені
вкладниками в банку на визначений догово-
ром строк. [112]

Term deposit — money or banking metals,
deposited with the bank for a specified period
of time. [112]

268 Вкладна (депозитна) операція — операція
банку із залучення грошових коштів або бан-
ківських металів від вкладників на їх рахунки
в банку на договірних засадах або депону-
вання грошових коштів вкладниками з офор-
мленням їх ощадними (депозитними) серти-
фікатами. Операції банків з банківськими
металами здійснюються або з фізичною по-
ставкою банківських металів, або без фізич-
ної поставки банківських металів відповідно
до нормативно-правових актів Національного
банку України з питань здійснення операцій з
банківськими металами. [112]

Money depositing — a bank transaction of
raising funds or banking metals from deposi-
tors to depositing them with the bank under a
contract or depositing of an amount by saving
(deposit) certificates. Bank transactions with
banking metals are made with or without
physical delivery of banking metals accord-
ing to regulations of the National Bank of
Ukraine on operations with banking metals.
[112]

269 Вкладний (депозитний) рахунок — раху-
нок, що відкривається банком клієнту на до-
говірній основі для зберігання коштів, що
передаються клієнтом банку в управління на
встановлений строк та під визначений про-
цент (дохід) відповідно до умов договору.
[22; 198]

Deposit account — an account, opened by
the bank under a contract with a depositor for
money saving, received by the bank from the
depositor for management during a specified
period of time with a fixed interest (income)
according to the signed contract. [22; 198]

270 Вкладник — юридична чи фізична особа,
яка здійснила розміщення готівкових (без-
готівкових) грошових коштів або банківсь-
ких металів на рахунок у банку чи придбала
ощадний (депозитний) сертифікат банку на
договірних умовах. [112]

Depositor (contributor) — a legal or physi-
cal person, depositing cash or non-cash funds
or banking metals to a bank account or buy-
ing a saving (bank) certificate on contractual
terms. [112]

271 Власний капітал — частина в активах під-
приємства, що залишається після вираху-
вання його зобов’язань. [63; 64; 65]

Equity — a part of the assets of the enter-
prise, left after paying liabilities. [63; 64; 65]
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272 Власний операційний зал фінансової уста-
нови — усі приміщення, що належать фінан-
совій установі на правах власності або орен-
ди, в яких згідно із законодавством України
здійснюються будь-які операції з валютними
цінностями в межах генеральної ліцензії на
здійснення валютних операцій, виданої Націо-
нальним банком України. [28]

Operatiтg room of a financial institution
— all premises that belong to the financial in-
stitution on the basis of the right of ownership
or lease, where it is possible to make all
transactions with foreign currency within the
authorities of the general license for making
transactions with foreign currency, granted by
the National Bank of Ukraine. [28]

273 Власник ліцензії — резидент або нерези-
дент, якому Національний банк видав ліцен-
зію. [105]

License owner — a resident or non-resident,
granted with a license by the National Bank
of Ukraine. [105]

274 Власник металобрухту — юридична або
фізична особа, яка володіє, користується і
розпоряджається належним їй металобрух-
том у межах, визначених законом. [182]

Scrap metal owner — a legal or physical
person, owning, using and controlling its
scrap metal within the legislation. [182]

275 Власник приміщення, будинку, споруди,
житлового комплексу або комплексу бу-
динків і споруд — фізична або юридична
особа, якій належить право володіння, кори-
стування та розпоряджання приміщенням,
будинком, спорудою, житловим комплексом
або комплексом будинків і споруд, зареєст-
роване у встановленому законом порядку.
[168]

The owner of the premises, of a building,
of a house, of a residential block of houses,
or a block of buildings and constructions
— a physical or a legal person with the right
to own, use and be in charge of the premises,
a house or a building, a residential block of
houses or a block of buildings and construc-
tion, registered according to the law. [168]

276 Власник рахунку в банку — особа, яка
відкриває рахунок у банку і має право роз-
поряджатися коштами на ньому. [15]

Account holder — a person, who opens an
account with a bank and has the right to ad-
minister the deposited funds. [15]

277 Власник цінних паперів — особа, яка має
право власності на цінні папери відповідно
до закону та/або договору управління май-
ном. [188]

Owner of securities — a person, who has the
right to ownership of securities, according to
the law or/and the contract on property ad-
ministration. [188]

278 Власники транспортних засобів — юри-
дичні та фізичні особи, які відповідно до за-
конів України є власниками або законними
володільцями (користувачами) наземних
транспортних засобів на підставі права влас-
ності, права господарського відання, опера-
тивного управління, на основі договору орен-
ди, довіреності або правомірно експлуа-
тують транспортний засіб на інших закон-
них підставах. [190]

Owners of vehicles — legal or physical per-
sons in accordance with the laws of Ukraine
are legal owners (users) of vehicles on the ba-
sis of ownership, housekeeping or operational
control, based on the lease, power of attorney
or legally operate the vehicle on other legal
basis. [190]

279 Внесок (вклад) на депозитний рахунок —
кошти в готівковій або у безготівковій фор-
мі, внесені до кредитної спілки її членами
на договірних умовах, на визначений строк

Depositing money — cash or non-cash
money deposited with the credit union on a
contractual basis, for a fixed or non-fixed pe-
riod and is subject to payment to a member of
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або без зазначення такого строку і підляга-
ють виплаті члену кредитної спілки відпо-
відно до умов договору та законодавства
України. Нарахування плати (процентів) на
внесок (вклад) на депозитний рахунок здій-
снюється згідно з умовами укладеного дого-
вору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок
є власністю члена кредитної спілки та від-
носиться до її зобов’язань. [54]

a credit union according to the contract and
the legislation of Ukraine. Interest on the de-
posit (contribution) is calculated according to
a signed contract. Contribution (deposit) is
owned by a member of a credit union and is
its liability. [54]

280 Внесок до благодійного фонду — необо-
в’язковий незворотний внесок цільового
призначення, що вноситься членом кредит-
ної спілки та іншими особами на формуван-
ня благодійного фонду та безпосередньо ви-
користовується та спрямовується на фінан-
сування кредитною спілкою благодійної ді-
яльності. Внесок до благодійного фонду є
власністю кредитної спілки. Нарахування
плати (процентів) на ці внески не здійсню-
ється. [54]

Contribution to a charity fund — a volun-
tary irrevocable specific deposit, made by a
member of a credit union and other persons to
found a charity fund and is used directly and
directed at financing charity activity of a
charity fund. The contribution to the charity
fund belongs to the credit union. Interest on
such contributions is not calculated. [54]

281 Внутрішній аудит — форма контролю, що
забезпечує функціонально незалежну оцінку
діяльності органів державного сектору та
дає впевненість Кабінету Міністрів України,
Мінфіну, іншим заінтересованим централь-
ним органам виконавчої влади, керівництву
органів державного сектору в тому, що сис-
тема державного управління функціонує у
спосіб, який максимально знижує ризик шах-
райства, марнотратства, допущення помилок
чи нерентабельності. Метою внутрішнього
аудиту є надання рекомендацій з удоскона-
лення діяльності органу державного секто-
ру, підвищення ефективності процесів управ-
ління, що сприяє досягненню мети органом
державного сектору. [36]

Internal audit — a method of control, that
ensures functionally independent examination
of the performance of public bodies and as-
sures the Cabinet of Ministers, Ministry of
Finance, other interested central executive
bodies, top management of public sector
bodies, that the system of governmental man-
agement is functioning so that it decreases the
risk of fraud, prodigal mistake making and
low profitability. The objective of internal
audit is giving recommendations on im-
provement of the performance of public sec-
tor body, increasing efficiency of managerial
processes that favors the process of reaching
the objective by the public sector body. [36]

282 Внутрішній аудит банку — незалежна екс-
пертна діяльність служби внутрішнього ау-
диту банку для перевірки й оцінки адекват-
ності та ефективності системи внутрішнього
контролю та якості виконання призначених
обов’язків співробітниками банку. [102]

Internal audit of the bank — independent pro-
fessional activity of the internal audit of the
bank with the aim of examination and valuation
of the adequacy and efficiency of the system of
internal control and the quality of fulfilling re-
sponsibilities by the bank staff. [102]

283 Внутрішній контроль — інструмент управ-
ління, що дає змогу керівництву органу дер-
жавного сектору перевірити стан виконання
завдань органу. Це процес, що здійснюється в
самому органі, метою якого є забезпечення
впевненості керівництва органу державного

Internal control — managerial tool, ena-
bling the management of public sector body
to check the level of its performance. This
process, taking place in the body itself, is di-
rected at making the management assured,
that the body of the public sector has a proper
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сектору щодо досягнення в діяльності органу
належного рівня економії, ефективності і ре-
зультативності відповідно до завдань органу
державного сектору; достовірності фінансової,
статистичної і управлінської звітності; дотри-
мання встановлених законодавством та керів-
ництвом норм і правил; належного захисту ак-
тивів від втрат. [36]

level of saving of expenses, efficiency and
productivity as to the proper performance of
the body; reliable financial, statistical and
managment reporting; adherence to the rules
and regulations, established by the law and
management; a proper protection against loss
of assets (hereinafter — goal). [36]

284 Внутрішній контроль у банку — сукуп-
ність процедур, які забезпечують достовір-
ність та повноту інформації, яка передається
керівництву банку, дотримання внутрішніх
та зовнішніх нормативних актів при здійс-
ненні операцій банку, збереження активів
банку і його клієнтів, оптимальне викорис-
тання ресурсів банку, управління ризиками,
забезпечення чіткого виконання розпоря-
джень органів управління банку в досягнен-
ні мети, яка поставлена в стратегічних та
інших планах банку. [102]

Internal control in the bank — a set of pro-
cedures, ensuring accuracy and completeness
of information, that is submitted to the man-
agement of the bank, on adherence to internal
and external rules and regulations of the bank
employees responsible for making transac-
tions, safety of the bank’s assets and its cus-
tomers, efficient use of the bank’s funds, risk
management, assurance of professional ful-
fillment of job responsibilities and tasks, set
by the management of the bank on the
achievement of the objective, defined in
strategic and other plans of the bank. [102]

285 Внутрішньобудинкові системи — мережі,
арматура на них, прилади та обладнання, за-
соби обліку та регулювання споживання
житлово-комунальних послуг, які знахо-
дяться в межах будинку, споруди. [168]

Interior systems of the building — networks
and its steel frames, devices and equipment, ac-
counting and regulatory tools for checking the
consumption of utilities, installed inside a
building or construction. [168]

286 Внутрішньогосподарський (управлінсь-
кий) облік — система обробки та підготов-
ки інформації про діяльність підприємства
для внутрішніх користувачів у процесі
управління підприємством. [155]

Internal (managerial) accounting — a sys-
tem of processing and collecting of the in-
formation on the activity of an enterprise for
internal users in the process of enterprise
management. [155]

287 Внутрішньогосподарські розрахунки —
розрахунки, що виникають у результаті гос-
подарських операцій між структурними під-
розділами підприємства, виділеними як сег-
менти з метою розкриття їх доходів, витрат,
фінансових результатів, активів та зо-
бов’язань. [89]

Internal settlements — settlements, occur-
ring in economic activity between structural
divisions of an enterprise, separated as seg-
ments to reveal their revenues and expenses,
financial results, assets and liabilities. [89]

288 Внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебі-
торської заборгованості та зобов’язань на
дату балансу, яке утворилося внаслідок внут-
рішньогрупових операцій. [81]

Internal group balance — balance of re-
ceivables and liabilities on the balance sheet
date, incurred as a result of internal group
transactions. [81]

289 Внутрішньогрупові операції — операції
між материнським та дочірніми підприємст-
вами або між дочірніми підприємствами од-
нієї групи. [81]

Internal group transactions — transactions
between the parent companies and their sub-
sidiaries or between subsidiaries of the same
group. [81]
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290 Внутрішньодержавна платіжна система
— платіжна система, в якій платіжна органі-
зація є резидентом та яка здійснює свою ді-
яльність і забезпечує проведення переказу
коштів виключно в межах України. [198]

National payment system — a payment
system, in which the entity is a resident and
which conducts activities and provides for
money transfers exclusively within the terri-
tory of Ukraine. [198]

291 Врахування векселя — придбання банком
векселя до настання строку платежу за ним
у векселедержателя за грошові кошти з дис-
контом. [111]

Acceptance of a bill of exchange — acqui-
sition of a bill of exchange from the holder of
a bill of exchange by a bank at a discount be-
fore its maturity date. [111]

292 Врахування векселя безоборотне — різно-
вид врахування, за якого пред’явник векселя
вибуває з числа зобов’язаних за векселем
осіб, що здійснюється шляхом вчинення
пред’явником у тексті індосаменту безобо-
ротного застереження (здійснення безобо-
ротного індосаменту) або шляхом переда-
вання банку векселя пред’явником без
вчинення індосаменту, якщо останній індо-
самент бланковий або на пред’явника. [111]

Irrevocable acceptance of a bill of ex-
change — a method of accepting a bill of ex-
change, when a bearer of a bill is no longer a
liable person, and it is done by a bearer’s ir-
revocable sign, made in the text of the en-
dorsement (making an irrevocable endorse-
ment) or by passing a bill of exchange to the
bank without endorsement, if the previous
endorsement was blank or sight. [111]

293 Врахування векселя з реверсом — різновид
врахування, за якого пред’явник векселя дає
банку позавексельне зобов’язання викупити
враховані векселі до настання строку їх оплати
та/або в разі настання/ненастання певних об-
ставин. Із технічного боку врахування векселів
з реверсом подібне до кредиту, забезпеченого
векселями, і є операцією репо з відкладальни-
ми та/або скасувальними умовами. Від зви-
чайного врахування з реверсом відрізняється
тим, що платіж за векселем виконує не безпо-
середньо зобов’язана за векселем особа-
платник, а пред’явник, який підписує реверс і
викуповує вексель. [111]

Banker’s reverse acceptance — a method of
acceptance, according to which the bill’s
bearer promises the bank to buy accepted
bills before their maturity date and\or in case
of incurring or not incurring of definite cir-
cumstances. From the technical point of view
reverse acceptance of a bill is similar to a
credit, secured by bills, and it is a repo trans-
action with deferred or cancellation terms.
The difference between a regular acceptance
from a reverse acceptance is that the payment
with a bill is made not by a bill payer, but a
bill bearer, who signs the reverse and repur-
chases the bill. [111]

294 Вступний внесок — внесок фізичної або
юридичної особи в грошовій формі понад пай
при вступі в кооператив для організаційного
забезпечення його діяльності в розмірах, вста-
новлених статутом. Вступний внесок зарахо-
вується в неподільний фонд і у разі виходу з
кооперативу не повертається. [211]

Entrance fee — the money, paid by a physical
or legal person over a share to enroll in the co-
operative for organizational support of its activ-
ity in the amount stipulated in its charter. The
entrance fee is counted in the fund, which is not
divisible and is not returned on termination of
membership. [211]

295 Вторинний ринок цінних паперів — сукуп-
ність правовідносин, пов’язаних з обігом
цінних паперів. [219]

A secondary securities market — a range of
legal regulations, connected with securities
circulation. [219]

296 Втрати від зменшення корисності — сума,
на яку балансова (залишкова) вартість акти-
ву перевищує суму його очікуваного від-
шкодування. [88]

Losses from impairment — a sum, by which a
book (depreciated) value of the asset exceeds
its recoverable amount. [88]
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297 Гарантійний строк — строк, протягом яко-
го виробник (продавець, виконавець або
будь-яка третя особа) бере на себе зо-
бов’язання про здійснення безоплатного ре-
монту або заміни відповідної продукції у
зв’язку з введенням її в обіг. [159]

Warranty period — the period, during
which the producer (seller, performer or any
third party) is committed to the implementa-
tion of free repair or replacement of a rele-
vant product in connection with its introduc-
tion into circulation. [159]

298 Гарантія — вид забезпечення виконання
зобов’язання, за яким гарант (фінансова
установа) гарантує перед кредитором вико-
нання обов’язку боржником. [45]

Banker’s guarantee — a guarantee of fulfilling
responsibilities, under which a guarantor (finan-
cial institution) guarantees to fulfill the respon-
sibility of a debtor before a creditor. [45]

299 Гарантована ліквідаційна вартість — для
орендаря — частина ліквідаційної вартості,
яка гарантується до сплати орендарем або
пов’язаною з ним стороною; для орендодав-
ця — частина ліквідаційної вартості, яка га-
рантується до сплати орендарем або неза-
лежною третьою стороною, здатною за
своїм фінансовим станом відповідати за га-
рантією. [75]

Guaranteed liquidation value — for a les-
see — some part of a liquidation value the
lessee guarantees to pay or some part indi-
rectly linked with him; for a leaser — some
part of a liquidation value the lessee or any
other third party guarantees to pay being re-
sponsible for the guarantee due to their finan-
cial solvency. [75]

300 Гарантоване розміщення акцій — спосіб
продажу акцій ВАТ, згідно з яким радник
здійснює розміщення акцій за умови оплати
мінімально встановленої договором про на-
дання послуг ціни пакета акцій або за умови
попереднього фінансування частини очіку-
ваної ринкової вартості пакета акцій, при
цьому акції придбаває покупець, який за-
пропонував найвищу ціну. [117]

Guaranteed stock placement — a method
of selling shares, issued by public joint com-
pany, according to which the financial ad-
viser provides placement on the condition of
payment of a minimum sum, stipulated in the
contract on supplying a service of pricing a
block of shares or under the condition of ad-
vance payment of some part of expected
market value of the stake while therefore the
shares are bought by the buyer acquires
shares of the highest bidder. [117]

301 Гарантовані виплати працівнику — ви-
плати працівнику, які не залежать від май-
бутньої трудової діяльності. [86]

Guaranteed payments to the employee —
payments to the employee, that are not con-
nected with future work. [86]

302 Генеральний замовник — орган державної
влади, державна установа, організація чи
підприємство, які визначені Кабінетом Мі-
ністрів України відповідальними за органі-
зацію і проведення процедур закупівлі на
засадах міжвідомчої координації в інтересах
замовників та виконують їх функції. [169]

Major customer — a body of state power,
governmental body, organization or enter-
prise, as defined by the Cabinet of Ministers
of Ukraine responsible for the organization
and procurement on the basis of interagency
coordination in the interests of customers and
fulfilling their functions. [169]
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303 Генеральний підрядник — підрядник, який
залучає до виконання робіт третіх осіб (субпід-
рядників), залишаючись відповідальним перед
замовником за результати їх роботи. [7]

General contractor — the contractor, who
involves performane of third parties (subcon-
tractors) being responsible to the customer for
the results of their work. [7]

304 Географічний сегмент — відокремлювана
частина діяльності підприємства з вироб-
ництва певного виду (або групи) продукції
(робіт, послуг) у конкретному економічному
середовищі, яка відрізняється від інших от-
риманням доходу, економічними і політич-
ними умовами, взаємозв’язком між діяльні-
стю в різних географічних регіонах, відда-
леністю операцій, характерними ризиками
діяльності, правилами валютного контролю
і валютними ризиками в таких регіонах.
[87; 89]

Geographic segment — a separated part of
an enterprise, producing a certain type (or
group) of products (work, services) in a spe-
cific economic environment, that differs from
others by receiving income, economic and
political conditions, interrelation with activity
in different geographic regions, distance
operations, typical risk activities, foreign ex-
change regulations and exchange risks in
these regions. [87; 89]

305 Гербовий збір — загальнодержавний збір,
який підлягає обов’язковій сплаті суб’єк-
тами зовнішньоекономічної діяльності при
ввезенні на митну територію України това-
рів, предметів і транспортних засобів. [160]

Stamp duty — a national duty tax, subject to
obligatory payment by foreign economic en-
tities after the movement of goods, objects
and vehicles across the customs territory of
Ukraine. [160]

306 Глобальний сертифікат — документ, офор-
млений на весь випуск цінних паперів у без-
документарній формі, крім приватизаційних
паперів, які засвідчують право власника на
безоплатне одержання у процесі приватиза-
ції частки майна державних підприємств,
державного житлового фонду, земельного
фонду, який підтверджує право на здійснен-
ня операцій з цінними паперами цього ви-
пуску в Національній депозитарній системі.
[188]

Blanket certificate — the document for the
whole issue of securities in non-documentary
form, except privatization certificates, guar-
anteeing the right of the holder to free owner-
ship of some part of state enterprise property,
of state real estate property, of land property
and certifying the right of the holder to make
transactions with securities of this issue in the
National depository system. [188]

307 Головні розпорядники бюджетних коштів
— бюджетні установи в особі їх керівників,
які відповідно до статті 22 цього Кодексу
отримують повноваження шляхом встанов-
лення бюджетних призначень. [1]

Chief administrator of budgetary funds —
budgetary agencies in the person of their
managers, who, according to article 22 of this
Code are given powers by setting budgetary
purposes. [1]

308 Гонорар — винагорода за твір, що вико-
ристовується у фільмі, яка виплачується:
автору літературного сценарію, дикторсь-
кого тексту — за написання літературного
сценарію, діалогів, дикторського тексту;
композитору — за оригінальну музику,
спеціально створену для фільму; кіно-
режисеру-постановнику (ігрові фільми),
кінорежисеру мультиплікаційних фільмів
(анімаційні фільми), кінорежисеру (неігрові

Royalties  — remuneration for work, used in
a film, which is paid: to the author of the
script, to the author of a literary announcer’s
text — for the text of a script, dialogues, the
announcer’s text; to a composer — for the
original music, specially composed for the
film; to the director-producer of the film
(feature films), to the film director of ani-
mated cartoons (animated films), to the film
director (documentary films); to a cameraman
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фільми); кінооператору-постановнику (іг-
рові фільми), кінооператору (анімаційні та не-
ігрові фільми); художнику-постановнику
(ігрові, анімаційні та неігрові фільми) — за
творчу діяльність під час створення філь-
му. [220]

(feature films), cameraman (animated and
documentary films); to the production de-
signer (feature films, animated and docu-
mentary films) — for creative work to creat
the film. [220]

309 Господарська діяльність — 1) будь-яка ді-
яльність особи, спрямована на отримання
доходу в грошовій, матеріальній або нема-
теріальній формах, у разі коли безпосередня
участь такої особи в організації такої діяль-
ності є регулярною, постійною та суттєвою
[192]; 2) діяльність суб’єктів господарюван-
ня у сфері суспільного виробництва, спря-
мована на виготовлення та реалізацію про-
дукції, виконування робіт чи надавання
послуг вартісного характеру, що мають ці-
нову визначеність. [34]

Economic activity — 1) any activity of a
person, directed at receiving a profit in
monetary, material and non-material form, on
condition of his direct participation in initi-
ating the activity and his regular, permanent
and material participation [192]; 2) economic
activity of entities in the sphere of public
production, directed at production and sale of
products, performing some work or supplying
services of use value with a fixed price. [34]

310 Господарська одиниця за межами Украї-
ни — дочірнє, асоційоване, спільне підпри-
ємство, філія, представництво або інший
підрозділ підприємства, які перебувають або
ведуть господарську діяльність за межами
України. [82]

Entity outside Ukraine — a subsidiary, as-
sociated, joint venture, branch, representative
office or any other division of an enterprise,
located or doing business outside Ukraine.
[82]

311 Господарська операція — 1) дія або подія,
яка викликає зміни в структурі активів та зо-
бов’язань, власному капіталі підприємства
[155]; 2) факти підприємницької та іншої дія-
льності, що впливають на стан майна, капіта-
лу, зобов’язань і фінансових результатів. [96]

Economic transaction — 1) any event or
activity, resulting in structural changes of the
assets and liabilities, equity of an enterprise
[155]; 2) facts of economic or any other ac-
tivity, affecting the property, capital, liabili-
ties and financial results. [96]

312 Господарський сегмент — відокремлювана
частина діяльності підприємства з виробницт-
ва та/або продажу певного виду (або групи)
продукції (товарів, робіт, послуг), яка відріз-
няється від інших: видом продукції (товарів,
робіт, послуг); способом отримання доходу
(способом розповсюдження продукції, това-
рів, робіт, послуг); характером виробничого
процесу; характерними для цієї діяльності ри-
зиками; категорією покупців. [87; 89]

Economic segment — a seporated part of the
enterprise for production or/and sale of cer-
tain types (or a group) of products (goods,
work, services), different from others: by its
type (of goods, work, services), by methods
of receiving a profit (by distribution method
of products, goods, work, services); by nature
of protuction process; by risks, accompanying
the activity, by category of buyers. [87; 89]

313 Господарські організації — юридичні осо-
би, створені відповідно до Цивільного ко-
дексу України, державні, комунальні та інші
підприємства, створені відповідно до Гос-
подарського кодексу України, а також інші
юридичні особи, які здійснюють господар-
ську діяльність та зареєстровані в установ-
леному законом порядку. [103]

Economic entity — legal entities, established
under the Civil Code of Ukraine, state, mu-
nicipal and other enterprises established un-
der the Economic Code of Ukraine, and also
other legal entities, doing business and regis-
tered according to the established law. [103]
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314 Господарські товариства — підприємства
або інші суб’єкти господарювання, створені
юридичними особами та (або) громадянами
шляхом об’єднання їх майна і участі в під-
приємницькій діяльності товариства з ме-
тою одержання прибутку. [34]

Economic partnerships — enterprises or
other economic entities, founded by legal
persons and/or physical persons by combin-
ing their assets and their participation in the
economic activity of the partnership for
profit. [34]

315 Готівка — 1) грошові знаки (банкноти, мо-
нети) [10; 17]; 2) грошові знаки національ-
ної валюти України — банкноти і монети, у
тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні мо-
нети, які є дійсними платіжними засобами.
[93]

Cash — 1) currency units (banknotes, coins)
[10; 17]; 2) units of the national currency of
Ukraine — banknotes and coins, including
current, memorable and jubilee coins, that are
legal means of payment. [93]

316 Готівкова виручка (виручка) — сума фак-
тично одержаних готівкових коштів від реа-
лізації продуктів (товарів, робіт, послуг) і
позареалізаційні надходження. [93]

Cash proceeds (proceeds) — a sum of actu-
ally received cash from the sale of products
(goods, work, services) and nonoperating
revenues. [93]

317 Готівкові розрахунки — платежі готівкою
підприємств (підприємців) та фізичних осіб
за реалізовану продукцію (товари, виконані
роботи, надані послуги), а також за операці-
ями, які безпосередньо не пов’язані з реалі-
зацією продукції (товарів, робіт, послуг) та
іншого майна. [93]

Settlements in cash (payments in cash) —
payments in cash made by the enterprise (en-
trepreneurs) and individuals for sold products
(goods, work performed and services ren-
dered), and the transactions, that are not di-
rectly related to the sale of products (goods,
work and services) and other property. [93]

318 Готова продукція — продукція (товар), ви-
роблена з використанням давальницької си-
ровини (крім тієї частини, що використову-
ється для проведення розрахунків за її пе-
реробку) і визначена як кінцева у контракті
між замовником і виконавцем. Готова про-
дукція може бути повернена у країну замов-
ника або реалізована замовником (чи за йо-
го дорученням виконавцем) у країні вико-
навця або в іншій країні. У разі потреби Ка-
бінет Міністрів України визначає види про-
дукції (товару), які не можуть класифікува-
тися як готова продукція. [191]

Finished goods (products) — products
(goods), made of customer-supplied raw mate-
rials (except that part of it, that is used for pay-
ments for their processing) and recognized as
final in the contract, signed by the customer and
the producer. Finished goods can be returned to
the country of the Customer or sold by the
Customer (or by the Producer according to the
order of the Customer) in the country of the
producer or in another country. If there is a
need, the Cabinet of Ministers defines some
products (goods) that cannot be classified as
finished goods. [191]

319 Гравець — фізична особа, яка за власним
бажанням бере участь у розігруванні призо-
вого фонду відповідно до умов випуску та
проведення лотереї. [37]

Gambler (player) — a physical person who
participates, by his own will, in the drawing
of a prize fund according to the issuance and
lottery terms. [37]

320 Гральний бізнес — діяльність, пов’язана з
влаштуванням казино, інших гральних
місць (домів), гральних автоматів з грошо-
вим або майновим виграшем, проведенням
лотерей (крім державних) та розіграшів з
видачею грошових виграшів у готівковій
або майновій формі. [197]

Gambling — the activity, associated with
filing casinos, other gambling sites (houses),
slot machines with cash avails, conducting
lotteries (except government) and the issu-
ance of lottery) gambling in the form of cash
or property. [197]
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321 Гранична фінансова операція — фінансо-
ва операція, за якою ризик є незначним, але
може збільшитися внаслідок виникнення
несприятливої для клієнта ситуації та стано-
вить не більше 5 (п’яти) процентів суми за-
боргованості. [45]

Limiting financial transaction — financial
transaction of low risk, but the risk may in-
crease as a result of unfavorable situation for
the customer with a debt of no more, than 5%
of the sum. [45]

322 Громадяни — фізичні особи: громадяни Ук-
раїни, іноземці, особи без громадянства. [58]

Citizens — physical persons: citizens of Ukraine,
foreigners, persons with no citizenship. [58]

323 Грошове зобов’язання — зобов’язання бор-
жника заплатити кредитору певну грошову
суму відповідно до цивільно-правового до-
говору та на інших підставах, передбачених
цивільним законодавством України. До
складу грошових зобов’язань боржника не
зараховуються недоїмка (пеня та штраф),
визначена на дату подання заяви до госпо-
дарського суду, а також зобов’язання, які
виникли внаслідок заподіяння шкоди життю
і здоров’ю громадян, зобов’язання з виплати
авторської винагороди, зобов’язання перед
засновниками (учасниками) боржника —
юридичної особи, що виникли з такої участі.
Склад і розмір грошових зобов’язань, в тому
числі розмір заборгованості за передані то-
вари, виконані роботи і надані послуги, сума
кредитів з урахуванням процентів, які зо-
бов’язаний сплатити боржник, визначають-
ся на день подачі в господарський суд заяви
про порушення провадження у справі про
банкрутство, якщо інше не встановлено цим
Законом. [157]

Liabilities — the obligation of a debtor to
transfer a specified amount of money to the
creditor according to the civil and legal con-
tract and under other conditions according to
the civil legislation of Ukraine. The structure
of liabilities does not include arrears (fees
and fines), calculated on the date of submit-
ting application to the Commercial court and
the liabilities, caused by damage to health and
life of citizens, obligation to pay royalties,
under the obligation imposed by the founders
(participators) of a debtor — a legal person,
incurred with such participation. The compo-
sition and amount of liabilities due to the
transfer of the goods, performed work and
supplied services the debtor is obliged to pay,
are recognized on the date of submitting an
application to the commercial court on intru-
sion into court enforcement on bankruptcy, if
other reasons are not recognized by this law.
[157]

324 Грошовий потік — сума прогнозованих
або фактичних надходжень від діяльності
(використання) об’єкта оцінки. [59]

Cash flow — the amount of projected or ac-
tual income from the activity (use) of the ob-
ject of assessment. [59]

325 Грошові кошти — готівка, кошти на рахун-
ках в банках та депозити до запитання. [66]

Money — cash, money on bank accounts and
demand deposits. [66]

326 Група — материнське (холдингове) підпри-
ємство та його дочірні підприємства. [66]

Group — a parent (holding) company and its
subsidiaries. [66]

327 Група активів, яка генерує грошові потоки
— мінімальна група активів, використання якої
приводить до збільшення грошових коштів
окремо від інших активів (груп активів). [88]

Group assets, generating cash flows — a
minimum group of assets, the use of which
leads to increased monetary funds, separate
from other assets (group of assets). [88]

328 Група біологічних активів — сукупність по-
дібних за характеристиками, призначенням
та умовами вирощування тварин або рос-
лин. [90]

The group of biological assets — groups of
similar animals and plants by their features,
application and raising conditions. [90]
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329 Група нематеріальних активів — сукуп-
ність однотипних за призначенням та умовами
використання нематеріальних активів. [69]

The group of non-material assets — total
typical intangible material assets by their appli-
cation and application requirements. [69]

330 Група основних засобів — сукупність од-
нотипних за технічними характеристиками,
призначенням та умовами використання не-
оборотних матеріальних активів. [68]

Group assets — total typical tangible fixed
assets with the same technological character-
istics, application and terms of use. [68]

331 Гудвіл — 1) нематеріальний актив, вартість
якого визначається як різниця між балансо-
вою вартістю активів підприємства та його
звичайною вартістю, як цілісного майнового
комплексу, що виникає внаслідок викорис-
тання кращих управлінських якостей, домі-
нуючої позиції на ринку товарів (робіт, по-
слуг), нових технологій тощо [192]; 2) пере-
вищення вартості придбання над часткою
покупця у справедливій вартості придбаних
ідентифікованих активів та зобов’язань на
дату придбання. [80]

Goodwill — 1) intangible asset, the value of
which is the difference between the book
value of the assets and its regular cost, as a
block of property, that occurs as a result of
applying the best managerial skills, the domi-
nating position on the goods market (work,
services), the latest technologies, etc. [192];
2) exceeding cost of acquisition over the
buyer’s share in a fair value of acquired iden-
tified assets and liabilities on the date of pur-
chase. [80]

Ä

332 Давальницька сировина — сировина, ма-
теріали, напівфабрикати, комплектуючі ви-
роби, енергоносії, ввезені на митну терито-
рію України іноземним замовником (чи
закуплені іноземним замовником за інозем-
ну валюту в Україні) або вивезені за її межі
українським замовником для використання
у виробленні готової продукції. Давальни-
цька сировина не може бути придбана іно-
земним замовником на митній території
України за національну валюту України або
отримана ним у результаті проведення ін-
ших операцій, у тому числі товарообмінних.
Право власності на давальницьку сировину
на кожному етапі її переробки, а також на
вироблену з неї готову продукцію належить
замовнику. [191]

Customer-supplied raw materials — raw
materials, intermediate products, components,
energy resources, imported into the customs
territory of Ukraine by a foreign customer (or
bought by a foreign customer with foreign
currency) or transported outside Ukraine by
Ukrainian customer with foreign currency for
further usage in producing finished goods.
Customer-supplied raw materials cannot be
bought by a foreign customer on the customs
territory of Ukraine with the national cur-
rency of Ukraine or received as a result of
some other transactions, including commod-
ity exchange transactions. Ownership of cus-
tomer-supplied raw materials at any stage of
its processing and of finished goods belongs
to the customer. [191]

333 Дамно — комісія банку за інкасування іно-
городніх векселів. [111]

Damnus — bank’s commission for nonresi-
dent collection of bills. [111]
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334 Дата балансу — дата, на яку складений ба-
ланс підприємства. [67]

Balance date — the date of the enterprise
balance completion. [67]

335 Дата валютування — зазначена платником
у розрахунковому документі або в докумен-
ті на переказ готівки дата, починаючи з якої
кошти, переказані платником отримувачу,
переходять у власність отримувача. До на-
стання дати валютування сума переказу об-
ліковується в обслуговуючих отримувача
банку або в установі — членах платіжної
системи. [15; 198]

The date of foreign currency remittance —
the date, written by the payer on a settlement
document or on the receipt of remittance of
foreign currency, on which foreign currency
becomes the property of the payee. Before
that date the amount of remitted currency is
accounted at the bank or financial institution
of the payee, that is a member of payment
system. [15; 198]

336 Дата видачі ліцензії — дата проставлення
реєстраційного номера на номерному гербо-
вому бланку Національного банку, на якому
оформлена ліцензія. [105]

The date of license issue — the date, on which
the registration number was written on a
stamped slip of the National Bank of Ukraine,
on which the license was granted. [105]

337 Дата звернення — дата реєстрації в Націо-
нальному банку останнього, що надійшов,
обов’язкового документа. [105]

Application date — the date of registration
with the National Bank of Ukraine of the fi-
nal obligatory document received. [105]

338 Дата інвентаризації — дата, на яку прово-
диться інвентаризація майна підприємства.
Дата інвентаризації у випадках приватизації
(корпоратизації) збігається з датою оцінки.
При цьому датою оцінки є останнє число
місяця. [44]

The date of inventory — the date of prop-
erty stock-taking of the enterprise. The date
of stock-taking in case of privatization (cor-
poratization) coincides with the date of
valuation. In this case the date of valuation is
the last day of the month. [44]

339 Дата оцінки — визначена наказом керівни-
ка державного органу приватизації дата (пер-
ше число місяця), на яку проводиться оцін-
ка. [41; 43; 59]

The date of valuation — is fixed by the or-
der of the head of the state privatization body
(the first day of the month). [41; 43; 59]

340 Дата оцінки земельної ділянки — дата
(число, місяць та рік), на яку проводиться
оцінка земельної ділянки та визначається її
вартість. Для нормативної грошової оцінки
земельної ділянки — дата, вказана в техніч-
ній документації. [195]

The date of land valuation — the date (day,
month and year) of land valuation and fixing
its value. For making a normative pecuniary
valuation of land, the date is stated in techni-
cal documentation. [195]

341 Дата попередньої інвентаризації необоро-
тних активів — дата (будь-яке число міся-
ця), на яку проводиться інвентаризація не-
оборотних активів з метою складення їх ос-
новного переліку для проведення незалеж-
ної оцінки з метою підготовки передаваль-
ного балансу. Попередня інвентаризація
проводиться до дати оцінки. [44]

The date of preparatory inventory of fixed
assets — the date (any day of the month) of
inventory of fixed assets to make a list of ba-
sic assets for independent valuation to com-
pile a performance balance. Preparatory in-
ventory is held before the day of valuation.
[44]

342 Дата придбання — дата, на яку контроль за
чистими активами і діяльністю підприємства,
що купується, переходить до покупця. [80]

The date of purchase — the date on which
the control over net assets and the enterprise
purchased is transferred to the buyer. [80]
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343 Дебітори — юридичні та фізичні особи, які
внаслідок минулих подій заборгували під-
приємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів. [71]

Debitors — legal or physical persons, owing
to the enterprise certain amounts of money,
its equivalents or other assets as a result of
pastevents. [71]

344 Дебіторська заборгованість — 1) сума за-
боргованості дебіторів підприємству на
певну дату [71]; 2) фінансовий актив уста-
нови, що виникає унаслідок договірних
відносин між двома юридичними особами,
серед яких одна, що є власником активу,
після настання відповідних умов угоди
має право на отримання платежів, товарів,
робіт та послуг. [10]

Debt receivable — 1) amount of accounts
receivable of the enterprise by a certain date
[71]; 2) financial asset of the enterprise, that
appears as a result of contractual relations of
two legal persons, one of which, the owner of
the asset, under certain circumstances gets the
right to receive payments, goods, work and
services. [10]

345 Дебіторська заборгованість, не призначе-
на для перепродажу — дебіторська забор-
гованість, що виникає внаслідок надання
коштів, продажу інших активів, робіт, по-
слуг безпосередньо боржникові та не є фі-
нансовим активом, призначеним для пере-
продажу. [74]

Accounts receivable not subject to resale
— receivables, coming as a result of supply-
ing funds, sale of other assets, work, services
directly to the debtor and it is not a financial
asset, available for sale. [74]

346 Дебіторська заборгованість, строк позов-
ної давності якої минув — дебіторська за-
боргованість, що обліковується після закін-
чення терміну позовної давності. [10]

Accounts receivable with overdue payment
— receivables, accounted after the period of
maturity date. [10]

347 Декларант — юридична чи фізична особа,
яка здійснює декларування товарів і транс-
портних засобів, що переміщуються через
митний кордон України. [58]

Declarant — a legal or physical person, de-
claring the goods and vehicles moving across
the customs territory of Ukraine. [58]

348 Декларативний принцип — принцип, згід-
но з яким суб’єкт господарювання набуває
права на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності без от-
римання документа дозвільного характеру
шляхом повідомлення адміністратора або
відповідного дозвільного органу про відпо-
відність його матеріально-технічної бази
вимогам законодавства. [167]

Declarative principle — the principle ac-
cording to which an economic entity assumes
the right to conduct certain economic activity
with no license, but notifying the adminis-
trator or certain authorized body on corre-
spondence of its material and technical base
to the legislation. [167]

349 Декларація — документ-повідомлення вста-
новленого зразка, який подається суб’єктом
господарювання дозвільному органу про від-
повідність матеріально-технічної бази вимо-
гам законодавства з питань пожежної безпеки
для набуття права на провадження певних дій
щодо здійснення господарської діяльності без
отримання документа дозвільного характеру.
[12]

Declaration — the document-notification of
a standard form, submitted by the economic
entity to the entity licensing authority on the
compliance of logistics requirements on fire
safety for acquiring the right to conduct eco-
nomic activity without of taining license. [12]



58

350 Декларація митної вартості — заява особи
митному органу за встановленою формою
відомостей щодо митної вартості товарів,
які переміщуються через митний кордон
України чи стосовно до яких змінюється
митний режим. [58]

Declaration of customs value — a statement
from a person to a customs authority in a stan-
dard form, giving information as to the customs
value of goods, which are crossing the customs
border of Ukraine with regard to which the
customs regime is subject to change. [58]

351 Декларування — заявлення за встановле-
ною формою (письмовою, усною) мети пе-
реміщення через митний кордон України
предметів і точних даних про кількісні, якіс-
ні та вартісні характеристики таких предме-
тів, а також будь-яких відомостей, необхід-
них для митного контролю та митного оформ-
лення. [201]

Declaration — a statement in an established
form (in writing, oral) upon the declared aim
of movement of goods through the customs
border of Ukraine and true information on
quantity, quality and value of the goods and
also any information, necessary for the cus-
toms control and customs clearance. [201]

352 Делістинг — процедура виключення цінних
паперів з реєстру організатора торгівлі, як-
що вони не відповідають правилам організа-
тора торгівлі, з наступним припиненням їх
обігу на організаторі торгівлі або переве-
денням в категорію цінних паперів, допу-
щених до обігу без включення до реєстру
організатора торгівлі. [219]

Delisting — the procedure of removing the
name of a company from a Stock Exchange
list, so that its stocks can no longer be traded,
if they do not comply with the rules of the
Stock Exchange with further withdrawal from
circulation or their transfer to the category of
unlisted securities but allowed to circulation.
[219]

353 Демпінг — ввезення на митну територію
країни імпорту товару за цінами, нижчими
від порівнянної ціни на подібний товар у
країні експорту, що заподіює шкоду націо-
нальному товаровиробнику подібного това-
ру. [172]

Damping — movement of imported goods to
the customs territory of the country at lower
prices than in the exporting country, causing
losses to domestic producers of the same
goods. [172]

354 Демпінгова маржа — сума, на яку нормальна
вартість перевищує експортну ціну. [172]

Damping margin — amount of money, by
which a regular price exceeds exporting
price. [172]

355 Денний звіт — документ встановленої фор-
ми, надрукований реєстратором розрахун-
кових операцій, що містить інформацію про
денні підсумки розрахункових операцій,
проведених з його застосуванням. [170]

Daily report — the document in an estab-
lished form, compiled by the Clearing Cham-
ber, containing the information on daily bal-
ance of settlements. [170]

356 День виникнення порушення — перший
день після закінчення встановленого законо-
давством строку розрахунків за експортною,
імпортною та лізинговою операцією або стро-
ку, встановленого відповідно до раніше одер-
жаних за цією операцією ліцензій. [25]

Day of regulatory disruptions incurred —
the first day after completion of a legal period
of settlements of export, import and leasing
transactions or of terms, fixed in accordance
with the licenses, previously received. [25]

357 Депозит (вклад) — кошти, які надаються
фізичними чи юридичними особами в управ-
ління резиденту, визначеному фінансовою

Deposit — a sum of money paid into an in-
terest-earning bank account by physical or le-
gal persons for safekeeping to a resident, ap-
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організацією згідно із законодавством Украї-
ни, або нерезиденту на строк та під процент.
[192]

pointed by a financial organization according
to the laws of Ukraine, or to a non-resident
for a stipulated period of time. [192]

358 Депозитарій — 1) юридична особа, яка
створюється у формі відкритого акціонерно-
го товариства, учасниками якого є не менше
ніж десять зберігачів, і яка здійснює виклю-
чно депозитарну діяльність. При цьому час-
тка одного учасника в статутному фонді де-
позитарію не може перевищувати двадцяти
п’яти відсотків цього фонду [188]; 2) дер-
жава, міжнародна організація або її головна
виконавча посадова особа, якій здається на
зберігання оригінал міжнародного договору
і яка виконує стосовно цього договору функ-
ції, передбачені міжнародним правом. [184]

Depository — 1) a legal entity, founded as a
public joint-stock company with no less than
ten depositories and engaged only in deposit-
taking activity. Besides, a share of one mem-
ber in the equity cannot exceed 25 % of the
equity [188]; 2) a state, international organi-
zation or its Managing Director, keeping the
original of international agreement and ful-
filling functional responsibilities according to
the international law. [184]

359 Депозитарій інвестиційного фонду — юри-
дична особа, яка здійснює відповідальне
зберігання активів, обслуговування опера-
цій з активами інвестиційного фонду та об-
лік руху активів на підставі депозитного до-
говору. [99]

Investment fund depository — a legal entity
responsible for safe-keeping of assets, for
servicing investment fund transactions with
assets and for accounting of asset movement
on the basis of a depository agreement. [99]

360 Депозитарій цінних паперів — юридична осо-
ба, яка провадить виключно депозитарну діяль-
ність та може здійснювати кліринг та розрахун-
ки за угодами щодо цінних паперів. [188]

 Securities depository — a legal person, en-
gaged only in depository activity and clear-
ance and contracts dealing with securities.
[188]

361 Депозитарна діяльність — надання послуг
щодо зберігання цінних паперів незалежно від
форми їх випуску, відкриття та ведення рахун-
ків у цінних паперах, обслуговування операцій
на цих рахунках (включаючи кліринг та роз-
рахунки за угодами щодо цінних паперів) та
обслуговування операцій емітента щодо ви-
пущених ним цінних паперів. [188]

Depository activity — supplying services of
securities safe-keeping irrespective of their
type of issue, opening and managing accounts
in securities, and servicing transactions on the
accounts (including clearing and settlements
on securities under contracts) and servicing
transactions of the issuer with securities.
[188]

362 Депозитарна діяльність депозитарію цін-
них паперів — діяльність з надання послуг
щодо зберігання цінних паперів, обслугову-
вання правочинів щодо цінних паперів на
рахунках зберігачів цінних паперів, а також
операцій емітента щодо випущених ними
цінних паперів. [219]

Depository activity of securities depository
— activity of providing services for custody
and maintenance of providing, servicing of
legal transactions with securities on accounts
of securities depositories, and the transactions
of the issuer with securities. [219]

363 Депозитарна діяльність зберігача цінних
паперів — діяльність з надання послуг що-
до зберігання цінних паперів, обслугову-
вання правочинів щодо цінних паперів на
рахунках власників цінних паперів. [219]

Depository activity of securities safe-
keeper — servicing safe-keeping of securi-
ties, servicing legal transactions on accounts
of securities holders. [219]
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364 Депозитарний договір — договір між зберіга-
чем та обраним ним депозитарієм, за яким де-
позитарій веде для зберігача рахунки у цінних
паперах, на яких відображаються операції з цін-
ними паперами, переданими зберігачем. [188]

Depository contract — a contract between a
safe-keeper and chosen depository under
which the depository keeps securities ac-
counts, reflecting transactions with securities,
passed by the depository. [188]

365 Депозитарний облік — облік цінних папе-
рів на рахунках власників цінних паперів у
зберігачів або облік на рахунках у цінних
паперах, який здійснює депозитарій для
зберігачів та емітентів. [188]

Depository accounting — accounting of se-
curities on the accounts of securities holders
with depositories, provided by depository for
safe-keepers and issuers. [188]

366 Депозитна система — система з обладнан-
ням для внесення на зберігання цінностей
до приймального блоку, яка відповідає ви-
могам Державного стандарту України
ДСТУ 4012.2-2001, затвердженого наказом
Держстандарту від 02.03.01 № 93. [17]

Deposit system — the system, with equip-
ment for taking valuables for safe-keeping
that meets the requirements of the State Stan-
dard of Ukraine ICO 4012.2-2001, under the
order of the State Standard of 02.03.01 № 93.
[17]

367 Депозитні операції — операції, які здійс-
нюються за депозитними (вкладними) та по-
точними рахунками фізичних осіб, у тому
числі переказ грошових коштів з цих рахун-
ків за допомогою платіжних інструментів та
зарахування на них коштів. [32]

Deposit transactions — transactions with
deposit and current accounts of physical per-
sons, including money transmittance from
these accounts with the help of payment in-
struments and money placing to accounts.
[32]

368 Депозитні рахунки — рахунки, які відкри-
вають в органах Державного казначейства
та/або установах банків за коштами, які
отримали бюджетні установи в тимчасове
зберігання згідно з законодавством (без пра-
ва користування цими коштами, що перебу-
вають на цих рахунках) і з настанням відпо-
відних умов належать поверненню або
перерахуванню за призначенням. [10]

Deposit accounts — accounts, opened with
the Treasury and/or banks with the money,
received by budget institutions for temporary
keeping in accordance with the law (with no
right to use the money on accounts) and are
subject to return or replace under certain con-
ditions. [10]

369 Депонент — юридична або фізична особа,
яка користується послугами зберігача на
підставі договору про відкриття рахунку в
цінних паперах. [188]

Depositor — a legal or physical person, us-
ing the services of the depository under the
contract on opening securities accounts. [188]

370 Депонована заробітна плата — готівкові
кошти, що одержані підприємствами (під-
приємцями) для виплат, пов’язаних з опла-
тою праці, та не виплачені в установлений
строк окремими фізичним особам. [93]

Deposited wages — cash, received by enter-
prises (entrepreneurs) for payments, con-
nected with labor remuneration, but not paid
off to some physical persons in time. [93]

371 Депонування — передача компанією з уп-
равління активами несплачених грошових
коштів власникам не пред’явлених до вику-
пу цінних паперів інститутів спільного інвес-
тування до банку з метою проведення роз-
рахунків з цими власниками. [108]

Depositing — money transfer to the holders
of the securities of mutual funds, not submit-
ted for redemption to the bank with the aim
of making settlements with these owners.
[108]
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372 Державна акціонерна компанія (товарист-
во) — акціонерне товариство, державна част-
ка у статутному фонді якого перевищує
п’ятдесят відсотків чи становить величину,
яка забезпечує державі право вирішального
впливу на господарську діяльність цієї ком-
панії. [34]

Governmental joint — stock company —
joint-stock company with more than 50%
share of the government in the equity or its
amount is equal to it, and, as a result, the
government plays a decisive role in economic
activity of the company. [34]

373 Державна архівна установа — архівна
установа, що здійснює свою діяльність за
рахунок коштів Державного бюджету
України. [186]

State archives — an archive institution, per-
forming its activity, using the funds of the
State Budget of Ukraine. [186]

374 Державна закупівля — придбання замов-
ником товарів, робіт і послуг за державні
кошти, при цьому здійснення закупівлі од-
ним замовником в інтересах іншого заборо-
няється, крім випадків здійснення закупівлі
товарів на засадах міжвідомчої координації.
[169]

State purchases — the customer purchases
the goods, work and services with govern-
mental funds, it is forbidden to purchase
goods by some customer for the benefit of
another one, except in cases when goods are
bought on the basis of interagency coordina-
tion. [169]

375 Державна організація (установа, заклад)
— утворюється компетентним органом
державної влади в розпорядчому порядку на
базі відокремленої частини державної влас-
ності, як правило, без поділу її на частки, і
входить до сфери його управління. [34]

Governmental organization (body, institu-
tion) — founded by authorized body of state
power according to the order on the basis of
each share of state property, as a rule, without
its division by shares, and is within its con-
trol. [34]

376 Державна система правової охорони інте-
лектуальної власності — Установа і су-
купність експертних, наукових, освітніх, ін-
формаційних та інших державних закладів
відповідної спеціалізації, що входять до
сфери управління Установи. [152; 194]

State system of legal protection of intellec-
tual property — organization and a range of
expert, research, educational, informational
and other state establishments of correspon-
dent specialization, that are included into the
sphere of the management of the organiza-
tion. [152; 194]

377 Державне комерційне підприємство —
суб’єкт підприємницької діяльності, діє на
основі статуту на принципах підприємницт-
ва і несе відповідальність за наслідки своєї
діяльності усім належним йому на праві го-
сподарського відання майном. [34]

Governmen commercial enterprise — an
economic entity, doing business on the basis
of the charter, on the principles of the enter-
prise and it is liable with all property for the
results of its activity. [34]

378 Державне мито — грошовий збір, що спра-
вляється в судових та арбітражних органах,
органах державного нотаріату, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства за-
кордонних справ України, Державного па-
тентного відомства України, міських, сіль-
ських та селищних Рад народних депутатів
та інших органах, передбачених законодав-
ством України, за вчинення ними окремих
дій та видачу документів. [161]

State duty — monetary duty, charged by ju-
dicial and arbitral bodies, by state notary of-
fices, the Ministry of Internal Affairs, the
Ministry of Foreign Affairs, State Patent Of-
fice of Ukraine, urban, rural and village
councils of people’s deputies and other insti-
tutions according to the legislation of Ukraine
for some individual actions and issuing
documents and certificates. [161]
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379 Державне підприємство — підприємство,
що діє на основі державної власності. [34]

State enterprise — the enterprise, doing
business on the basis of state property. [34]

380 Державне регулювання ринків фінансових
послуг — здійснення державою комплексу
заходів щодо регулювання та нагляду за рин-
ками фінансових послуг з метою захисту інте-
ресів споживачів фінансових послуг та запобі-
гання кризовим явищам. [217]

State regulation of financial services mar-
kets — state activity on regulation and su-
pervision of markets for financial services
with the aim of protecting consumers of fi-
nancial services and preventing the crisis.
[217]

381 Державне регулювання ринку цінних па-
перів — здійснення державою комплексних
заходів щодо упорядкування, контролю, на-
гляду за ринком цінних паперів та їх похід-
них та запобігання зловживанням і пору-
шенням у цій сфері. [162]

State regulation of securities markets —
state activity on regulation, control, supervi-
sion of securities market and their derivatives
and preverting abuses and violations in this
sphere. [162]

382 Державний борг — загальна сума заборго-
ваності держави (Автономної Республіки
Крим чи місцевого самоврядування), яка
складається з усіх випущених і непогашених
боргових зобов’язань держави (Автономної
Республіки Крим чи місцевого самовряду-
вання), включаючи боргові зобов’язання
держави (Автономної Республіки Крим чи
міських рад), що вступають в дію в резуль-
таті виданих гарантій за кредитами, або зо-
бов’язань, що виникають на підставі зако-
нодавства або договору. [1]

National debt — total debt of the state (of
the Autonomous Republic of the Crimea or
local self-government bodies), including state
liabilities (of the Autonomous Crimean re-
public or local government bodies), that come
into force as a result of credit guarantees or
other liabilities that occur on legislative or
contractual basis. [1]

383 Державний реєстр реєстраторів розраху-
нкових операцій — перелік моделей реєст-
раторів розрахункових операцій та їх моди-
фікацій, які відповідають вимогам
нормативних актів України, сертифіковані у
державній системі сертифікації на відповід-
ність вимогам діючих державних стандартів
і дозволені для застосування у сфері, визна-
ченій цим Законом. [170]

State settlement transaction register — a
list of settlement transaction recorders, their
models and modifications, that meet the re-
quirements of the regulatory acts of Ukraine,
certified by the state system of certification
for their conformity to the current state stan-
dards and permission to use in specified
spheres. [170]

384 Державний реєстратор — посадова особа,
яка відповідно до цього Закону від імені
держави здійснює державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців. [166]

State registrar — authorized official, re-
sponsible for state registration of legal and
physical persons — entrepreneurs on behalf
of the state according to the Law in question.
[166]

385 Державний фінансовий аудит — різновид
державного фінансового контролю, що поля-
гає у перевірці та аналізі фактичного стану
справ щодо законного та ефективного викори-
стання державних чи комунальних коштів і
майна, інших активів держави, правильності

State financial audit — a system of state
financial control, including examination
and analysis of current activity of legiti-
mate and effective use of state and commu-
nal funds and property and other state as-
sets, accuracy of accounting and financial
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ведення бухгалтерського обліку і достовірнос-
ті фінансової звітності, функціонування сис-
теми внутрішнього контролю. [2]

reporting reliability, the system of internal
control. [2]

386 Державні капітальні вкладення — інвес-
тиції, спрямовані на створення і відновлен-
ня основних фондів, джерелом фінансуван-
ня яких є кошти державного бюджету,
державних підприємств та організацій, а та-
кож місцевих бюджетів. [127]

Public capital investments — investments,
directed at setting up and renovation of pro-
duction assets, financed from the state
budget, state enterprises and organizations,
and also by local budgets. [127]

387 Державні кошти — кошти Державного бю-
джету України, бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим та місцевих бюджетів, державні
кредитні ресурси, а також кошти Національ-
ного банку України, державних цільових фон-
дів, Пенсійного фонду України, фондів соціа-
льного страхування, кошти загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування,
кошти страхування на випадок безробіття,
кошти загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумов-
леними народженням та похованням, кошти,
передбачені Законом України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності», які спрямовуються на
придбання товарів, робіт і послуг. [169]

State funds — the funds of the State Budget
of Ukraine, of the budget of the Autonomous
Republic of Crimea and local budgets, public
credit funds and funds of the National Bank
of Ukraine, public special funds, Pension
Fund of Ukraine, social insurance funds, state
obligatory social insurance fund, unemploy-
ment insurance fund, state obligatory social
insurance fund in case of temporary disability
and other expenses, caused by the birth and
burial, the funds, envisaged by the Law of
Ukraine «On mandatory state social insur-
ance against accidents at work and occupa-
tional diseases, which resulted in disability»,
allocated to the purchase of products, work
and services. [169]

388 Державні послуги — будь-які платні послуги,
обов’язковість отримання яких встановлюється
законодавством та які надаються фізичним чи
юридичним особам органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та створе-
ними ними установами та організаціями, що
утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів. [192]

Public services — any services, requiring
payment, envisaged by the law, and offered
to legal and physical persons by executive
bodies of power, local self-government insti-
tutions and other bodies and organizations,
founded by them, funded by relevant budgets.
[192]

389 Державні централізовані капітальні
вкладення — інвестиції, що спрямовані на
створення і відновлення основних фондів і
фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету та бюджетних позичок. [127]

State centralized capital investments — in-
vestments, directed at setting up or renova-
tion of production assets and financed from
the state budget and budgetary credits. [127]

390 Держатель платіжної картки — фізична
особа — клієнт або довірена особа клієнта,
яка на законних підставах використовує
платіжну картку (її реквізити) для ініцію-
вання переказу коштів з відповідного раху-
нку в банку або здійснює інші операції з її
застосуванням. [109]

Cardholder — a physical person, client or
authorized person of the client, who is a legal
user of a payment card (its requisites) for
money transfer from a relative bank account
or any other transactions with it. [109]
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391 Держатель спеціального платіжного засо-
бу — фізична особа, яка на законних підста-
вах використовує спеціальний платіжний
засіб для ініціювання переказу коштів з від-
повідного рахунку в банку або здійснює ін-
ші операції із застосуванням зазначеного
спеціального платіжного засобу. [198]

Holder of a special payment instrument —
a physical person, who legally uses a special
payment instrument for money transfer from
a relevant bank account or making any other
transactions with that special payment in-
strument. [198]

392 Дериватив — стандартний документ, що
засвідчує право та/або зобов’язання придба-
ти або продати цінні папери, матеріальні
або нематеріальні активи, а також кошти на
визначених ним умовах у майбутньому. До
деривативів належать: форвардний конт-
ракт, ф’ючерсний контракт, опціон, фондо-
вий дериватив, валютний дериватив, товар-
ний дериватив. [192]

Derivative — a standard document, author-
izing the right and/or liability to purchase or
sell securities, tangible or intangible assets,
and funds on future contractual terms. De-
rivatives include: a forward contract, a future
contract, options, a fund derivative, an ex-
change derivative, a commodity derivative.
[192]

393 Дефіцит бюджету — перевищення видатків
бюджету над його доходами. [1]

Budget deficit — budget expenditures in ex-
cess of its revenues. [1]

394 Дефляція — вилучення з обігу надлишкової
грошової маси, випущеної у період інфляції,
що супроводжується загальним зниженням
цін на товари і послуги. [57]

Deflation — withdrawal of exceeding cash,
issued during the inflation period from circu-
lation, accompanied by overall decreasing
prices for products and services. [57]

395 Джек-пот — грошова сума для виплати
гравцям, накопичена з урахуванням сум
призів відповідної категорії призового фон-
ду, яка може збільшуватись на суму нероз-
поділених і незатребуваних переможцями
призів протягом минулих тиражів та суму,
незабезпечену сплатою участі у лотереї, яка
визначена оператором з метою збільшення
привабливості лотереї. [37]

Jack-pot — the money, built with money
prizes of a relevant category of a prize fund,
paid to gamblers, that can grow by the
amount of money, non-distributed and non-
claimed by prize-winners during past periods
of time and the amount of money, unsecured
by participation fee, defined by the operator
with the aim of making the lottery more at-
tractive, which is paid to gamblers. [37]

396 Дивіденд — 1) платіж, який здійснюється
юридичною особою — емітентом корпора-
тивних прав чи інвестиційних сертифікатів
на користь власника таких корпоративних
прав (інвестиційних сертифікатів) у зв’язку
з розподілом частини прибутку такого емі-
тента, розрахованого за правилами бухгал-
терського обліку [192]; 2) частина чистого
прибутку, розподілена між учасниками
(власниками) відповідно до частки їх участі
у власному капіталі підприємства. [76]

Dividend — 1) payment, made by a legal
person — issuer of corporate rights or in-
vestment certificates for the benefit of the
holder of such corporate rights (investment
certificates) in connection with distribution of
a part of profit of such an issuer, calculated
according to accounting procedures. [192];
2) some part of net profit, distributed to par-
ticipants (owners) according to their share in
the equity of the business. [76]

397 Дилерська діяльність — укладення торгов-
цем цінними паперами цивільно-правових до-
говорів щодо цінних паперів від свого імені та
за свій рахунок з метою перепродажу, крім
випадків, передбачених законом. [219]

Dealer’s activity — a civil-legal contract
signed by the seller of securities in his name
and at his expense with the aim of resale of
securities, except cases, stipulated by the law.
[219]
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398 Дисконт — винагорода, що беруть банки
під час врахування векселів та купівлі век-
селів у векселедержателів до закінчення тер-
міну їх сплати. [111]

Discount — a bank’s fee, charged by a bank
for collecting bills of exchange and purchase
of bills from holders of bills before their ma-
turity date. [111]

399 Дисконтна валютна політика — зниження
або підвищення Національним банком
України процентних ставок за кредит з ме-
тою регулювання попиту і пропозиції на по-
зичковий капітал. [187]

Discount foreign exchange policy — de-
creased of increased interest rate, introduced
by the National Bank of Ukraine for crediting
with the aim of regulation of demand and
supply of credit funds. [187]

400 Дисконтні облігації — облігації, що роз-
міщуються за ціною, нижчою ніж їх номіна-
льна вартість. Різниця між ціною придбання
та номінальною вартістю облігації виплачу-
ється власнику облігації під час її погашен-
ня і становить дохiд (дисконт) за облігацією.
[219]

Discount bonds — bonds, priced lower their
nominal value. The difference between a pur-
chase price and nominal value of the bond is
paid to the owner of the bond on the maturity
date and is a profit (discount) on the bond.
[219]

401 Дисконтування — визначення поточної вар-
тості грошового потоку з урахуванням його
вартості, яка прогнозується на майбутнє. [59]

Discounting — determining the current value
of cash flow given its cost, which is forecast
for the future. [59]

402 Дистанційне розпорядження — розпоря-
дження банку виконати певну операцію, яке
передається клієнтом за погодженим кана-
лом доступу, без відвідання клієнтом банку.
[15]

Distant order — a bank’s order to make a
transaction, given by a customer through an
agreed channel of access with no presence of
the customer. [15]

403 Дитина — особа віком до 18 років (повно-
ліття), якщо згідно з законом вона не набу-
ває прав повнолітньої раніше. [164]

Child — a person under the age of 18 (full
legal age), if he or she does not come of age
earlier according to the law. [164]

404 Дійсна вартість майна для цілей страху-
вання — вартість відтворення (вартість за-
міщення) або ринкова вартість майна, ви-
значені відповідно до умов договору страху-
вання. [59]

True value of the property for insurance rea-
sons — the cost of reproduction (cost of re-
placement) or market value of the property, as-
sessed according to the contractual terms. [59]

405 Діяльність з організації торгівлі на фон-
довому ринку — діяльність професійного
учасника фондового ринку (організатора то-
ргівлі) із створення організаційних, техно-
логічних, інформаційних, правових та інших
умов для збирання та поширення інформації
стосовно попиту і пропозицій, проведення
регулярних торгів фінансовими інструмен-
тами за встановленими правилами, центра-
лізованого укладення і виконання договорів
щодо фінансових інструментів, у тому числі
здійснення клірингу та розрахунків за ними,
та розв’язання спорів між членами організа-
тора торгівлі. [219]

Activity on trade procedures on the stock
market — activity of a professional trader of
the stock market (trade founder) on organiza-
tional, technological, informational legal and
other conditions for collecting and transfer of
the information on demand and supply,
holding regular financial instruments tender
according to the established rules, centralized
signing and fulfilling contracts on financial
instruments, including clearing and settle-
ments and settlements of disputes between
the members of the trade founders. [219]
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406 Діяльність з управління активами — про-
фесійна діяльність учасника фондового рин-
ку — компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від власного
імені або на підставі відповідного договору
про управління активами, які належать інсти-
туційним інвесторам на праві власності. [219]

Assets management — professional activity
of a securities market trader — assets man-
agement company — carried out in its own
right or on the basis of the contract on man-
agement of the assets, belonging to institu-
tional investors on the basis of a right of
ownership. [219]

407 Діяльність з управління активами інсти-
туційних інвесторів — професійна діяль-
ність учасника фондового ринку — компанії
з управління активами, що провадиться нею
за винагороду від свого імені або на підставі
відповідного договору про управління акти-
вами інституційних інвесторів. [219]

Activity on management of the assets of in-
stitutional investors — professional activity
of the stock market trader — the company,
dealing with assets management, performing
in its name or on the basis of a relevant con-
tract on management of the assets of institu-
tional investors. [219]

408 Діяльність з управління іпотечним по-
криттям — діяльність, що здійснюється за
винагороду банком чи іншою фінансовою
установою згідно з відповідним договором
про управління іпотечним покриттям. [219]

Management of mortgage covering — the
activity, provided by a bank or any other fi-
nancial institution for a fee, according to a
relevant contract on management of mortgage
covering. [219]

409 Діяльність з управління цінними паперами
— діяльність, яка провадиться торговцем цін-
ними паперами від свого імені за винагороду
протягом визначеного строку на підставі до-
говору про управління переданими йому цін-
ними паперами та грошовими коштами, при-
значеними для інвестування в цінні папери, а
також отриманими в процесі цього управління
цінними паперами та грошовими коштами, які
належать на праві власності установнику
управління, в його інтересах або в інтересах
визначених ним третіх осіб. [219]

Activity on securities management — the
activity, conducted by a trader of securities
for a fee in his name during a fixed period of
time on the basis of a contract on manage-
ment of the securities and money, entrusted
into his care with a purpose of investing it
into securities, and also the money, received
as a result of his activity on management of
securities and money, belonging to the foun-
der on the basis of a right of ownership, for
his benefit or the benefit of the third party,
specified by him. [219]

410 Діяльність із ведення реєстру власників
іменних цінних паперів — збір, фіксація,
обробка, зберігання та надання даних, які
становлять систему реєстру власників імен-
них цінних паперів, щодо іменних цінних
паперів, їх емітентів і власників. [219]

Activity on registered securities list — col-
lecting, registration, processing and provision
of the information, belonging to the system of
the list of registered securities, on their issu-
ers and owners. [219]

411 Діяльність, що припиняється — призна-
чені за єдиним планом для продажу відо-
кремлювана частина підприємства як су-
купність активів і зобов’язань або окремі ак-
тиви такої частини підприємства, а також
безпосереднє припинення (ліквідація) дія-
льності з виробництва продукції (робіт, по-
слуг), що є суттєвою або географічно від-
окремлюваною та може бути відділена опе-
раційно з метою складання фінансової звіт-
ності. [87]

Activity, that is subject to termination — a
separate part of business or separate assets of
that part of business in an aggregate of assets
and liabilities, allocated, according to a single
plan, for sale and termination (liquidation) of
its production (work, services) performance,
that is essential or geographically separated
and can be separated operationally for finan-
cial reporting. [87]
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412 Добровільне страхування — це страху-
вання, яке здійснюється на основі договору
між страхувальником і страховиком. Зага-
льні умови і порядок здійснення добровіль-
ного страхування визначаються правилами
страхування, що встановлюються страхови-
ком самостійно відповідно до вимог цього
Закону. Конкретні умови страхування ви-
значаються при укладенні договору страху-
вання відповідно до законодавства. [212]

Voluntary insurance — is the insurance that
is conducted on the basis of a contract, signed
by the insurer and the insured. The insurance
rules and general provisions and procedures
of voluntary insurance are subject to intro-
duction by the insurer independently accord-
ing to the requirements of the law. Specific
terms of insurance are defined in the insur-
ance contract according to the law. [212]

413 Довгострокова дебіторська заборгова-
ність — сума дебіторської заборгованості,
яка не виникає в ході нормального опера-
ційного циклу та буде погашена після два-
надцяти місяців з дати балансу. [71]

Long-term debt receivable — an amount of
debt receivable, which does not occur in the
process of a regular operation cycle and is
subject to payment after twelve months from
the date of the balance. [71]

414 Довгострокове кредитування — надання
банками на строк більше ніж один рік кре-
дитів юридичним та фізичним особам на ці-
лі, передбачені кредитними угодами. [16]

Long-term crediting — bank’s provision of
credit to legal and physical persons for a pe-
riod longer than a year for targets, envisaged
by credit contract. [16]

415 Довгостроковий вклад (депозит) — роз-
міщені або залучені кошти на строк більше
ніж один рік. [8]

Long-term deposit — attracted or allocated
funds deposited for a term longer than a year.
[8]

416 Довгостроковий договір — договір, у яко-
му перевізник зобов’язується у встановлені
строки приймати, а власник (володілець)
вантажу — передавати для перевезення ван-
таж у встановленому обсязі. У довгостроко-
вому договорі перевезення вантажу вста-
новлюються обсяг, строки та інші умови на-
дання транспортних засобів і передання ва-
нтажу для перевезення, порядок розрахун-
ків, а також інші умови перевезення. [223]

Long-term contract — is the contract, under
which the carrier shall receive the cargo for
transporting, and the owner of the cargo shall
deliver the cargo for transporting in specified
volumes within the established time limit.
The long-term contract on transportation of
the cargo stipulates the volume of the cargo,
terms and other contractual obligations of
supplying transport means and cargo for
transportation, payment terms and other obli-
gations. [223]

417 Довгострокові біологічні активи — усі
біологічні активи, які не є поточними біоло-
гічними активами. [90]

Long-term biological assets — all biological
assets that are not current biological assets.
[90]

418 Довгострокові зобов’язання — усі зобо-
в’язання, які не є поточними зобов’язан-
нями. [64]

Long-term liabilities — all liabilities that are
not current liabilities. [64]

419 Довгострокові кредити — надані або
отримані кредити на строк більше ніж один
рік. [8]

Long-term loans — loans provided or re-
ceived for a term longer than a year. [8]

420 Довідка — 1) письмовий документ Мініс-
терства фінансів України про підтвердження

Certificate — 1) a written document of the
Ministry of Finance of Ukraine to certify the
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факту належності товарів до інвестиційних
проектів міжнародних фінансових організа-
цій, для реалізації яких при ввезенні (пере-
силанні) товарів на митну територію Украї-
ни може видаватися податковий вексель із
строком погашення до кінця поточного бю-
джетного року [135]; 2) службовий доку-
мент, який стверджує факт проведення не-
виїзної документальної або виїзної планової
чи позапланової перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господа-
рювання і є носієм доказової інформації про
невстановлення фактів порушень вимог по-
даткового, валютного та іншого законодав-
ства суб’єктами господарювання. [55; 134]

fact of identity of the goods to the investment
projects of international financial institutions
for the disposal of which at the moment of
transfering them (sending) to the customs ter-
ritory of Ukraine it is possible to issue a tax
bill with a maturity date by the end of the cur-
rent fiscal year [135]; 2) official document,
certifying the fact of conducting of internal
documentary or planned field or extraordi-
nary audit of financial and economic activity
of the economic entity and is a bearer of in-
formational evidence on the absence of vio-
lations of tax, foreign currency or other leg-
islation by economic entities. [55; 134]

421 Довідка з окремих питань — службовий
документ, який складається за рішенням ке-
рівника перевірки в ході проведення плано-
вої виїзної перевірки фінансово-господарсь-
кої діяльності суб’єкта господарювання і є
носієм доказової інформації про виявлені
(не виявлені) порушення вимог податково-
го, валютного та іншого законодавства
суб’єктами господарювання з окремих пи-
тань плану перевірки. [134]

Certificates on other issues — official
documents, completed by the decision of the
audit manager about a planned field audit of
financial and economic activity of the eco-
nomic entity and is a bearer of informational
evidence on discovered (undisclosed) viola-
tions of tax, foreign currency and other laws
by economic entity on some issues of exami-
nation plan. [134]

422 Довідковий апарат — довідники у будь-
якій формі (путівники, описи, каталоги, по-
кажчики, бази даних, номенклатури справ
тощо), призначені для пошуку архівних до-
кументів або відомостей, що містяться в
них. [186]

Reference device — reference information of
any type (guide books, descriptions, cata-
logues, indexes, databases, files etc.) de-
signed to search archive documents or infor-
mation they contain. [186]

423 Довірена особа клієнта — фізична особа,
визначена в договорі між емітентом і клієн-
том або в письмовій довіреності клієнта,
якій клієнт довірив виконання операцій за
рахунок частини або всіх коштів, що облі-
ковуються на його картковому рахунку, з
використанням платіжної картки клієнта або
іншої платіжної картки. [109]

Authorized person of the customer — a
physical person, named in the contract be-
tween the issuer and the customer in a writing
warrant of the customer, to whom the cus-
tomer entrusts to make transactions, using a
part or all funds on his card account, with the
customer’s payment card or another payment
card. [109]

424 Довіритель — юридична або фізична особа,
яка передає банку повноваження власника
щодо належних їй векселів відповідно до
умов договору, укладеного між ними. [111]

Trustee — a legal or physical person, en-
trusting to the bank the authorities of the bill
of exchange holder according to the contract,
signed by them. [111]

425 Договір — усний чи письмовий правочин між
споживачем і продавцем (виконавцем) про
якість, терміни, ціну та інші умови, за яких ре-
алізується продукція. Підтвердження вчинен-

Contract — oral or written agreement be-
tween the customer and the seller (producer)
on quality, terms, price and other conditions
of goods’ disposal. Confirmation of an oral
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ня усного правочину оформляється квитанці-
єю, товарним чи касовим чеком, квитком, та-
лоном або іншими документами. [159]

agreement is certified by a receipt, commod-
ity or cashier receipt, a ticket, coupon or by
other documents. [159]

426 Договір довгострокового страхування
життя — договір страхування життя стро-
ком на 10 років і більше, який містить умову
сплати страхових внесків (платежів, премій)
протягом не менш як 5 років та передбачає
страхову виплату, якщо застрахована особа
дожила до закінчення строку дії договору
або досягла віку, визначеного договором.
Такий договір не може передбачати частко-
вих виплат протягом перших 10 років його
дії, крім тих, що проводяться у разі настання
страхових випадків, пов’язаних із смертю
застрахованої особи або нещасним випад-
ком чи хворобою застрахованої особи, що
призвели до повної стійкої втрати нею праце-
здатності. [26; 192]

Long-term life assurance contract — a
contract of life assurance for a term longer
than 10 years and more, containing terms of
insurance premiums payment (payments,
premiums) during not less than 5 years and
envisages insurance cover payment, if the
person is alive on maturity date and comes of
age, stipulated in the contract. The contract
cannot allow partial payments during the first
10 years of its validity, except those made in
case of insurance events, connected with
death of the insured or an accident or a dis-
ease of the insured that led to permanent dis-
ability. [26; 192]

427 Договір застави — договір, у якому визна-
чаються суть, розмір і строк виконання зо-
бов’язання, забезпеченого заставою, пода-
ється опис предмета застави, а також
визначаються інші умови, погоджені сторо-
нами договору. [223]

Colleteral agreement — the agreement, that
defines the colleteral nature size and term of
commitment, pledge, the description of the
collateral, and identifies other conditions
agreed by the parties of the contract. [223]

428 Договір комерційної концесії — договір, за
яким одна сторона (правоволоділець) зобов’я-
зується надати другій стороні (користувачеві)
на строк або без визначення строку право ви-
користання в підприємницькій діяльності ко-
ристувача комплексу прав, належних право-
володільцеві, а користувач зобов’язується до-
тримуватися умов використання наданих йому
прав та сплатити правоволодільцеві обумов-
лену договором винагороду. [2]

Contract of commercial concession — the
contract, according to which one party (as-
signee) shall provide another party (user) the
right to use in his economic activity certain
rights of the assignee for a fixed term or
without it, and the user shall adhere to the
terms of using the rights and pay to the as-
signee the compensation, stipulated by the
contract. [2]

429 Договір концесії — договір, відповідно до
якого уповноважений орган виконавчої влади
чи орган місцевого самоврядування (концесіє-
давець) надає на платній та строковій основі
суб’єкту підприємницької діяльності (конце-
сіонеру) право створити (побудувати) об’єкт
концесії чи суттєво його поліпшити та (або)
здійснювати його управління (експлуатацію)
відповідно до цього Закону з метою задово-
лення громадських потреб. [179]

Concession agreement — the agreement, ac-
cording to which, the authorized body of execu-
tive or local government (concessioner) allows
the economic entity (concessionaire) to carry
out activities such as setting up (building) an
object of concession or significantly improve it
and/or to administrate it (exploit) according to
the agreement with the aim of satisfying social
needs during a fixed period of time and in return
of payment. [179]

430 Договір міни (бартеру) — договір, у якому
кожна із сторін зобов’язується передати

Barter (swap) agreement — the agreement,
under which one party shall transfer another
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другій стороні у власність, повне господар-
ське відання чи оперативне управління пев-
ний товар в обмін на інший товар. Сторона
договору вважається продавцем того товару,
який вона передає в обмін, і покупцем това-
ру, який вона одержує взамін. До договору
міни (бартеру) застосовуються правила, що
регулюють договори купівлі-продажу, по-
ставки, контрактації, елементи яких міс-
тяться в договорі міни (бартеру), якщо це не
суперечить законодавству і відповідає суті
відносин сторін. [2]

party a right of ownership and each party em-
powers another party all business conduct or
operational administration over some com-
modity in exchange for another commodity.
The party of the agreement is considered to
be a seller of the commodity it exchanges,
and the buyer of the commodity it receives in
exchange. The barter agreement applies the
rules of contracts of sale, supply, contracting
and their elements which are part of the barter
(swap) agreement, if not contrary to law and
conforms to the agreed terms. [2]

431 Договір оренди землі — договір, за яким
орендодавець зобов’язаний за плату переда-
ти орендареві земельну ділянку у володіння
і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну ді-
лянку відповідно до умов договору та вимог
земельного законодавства. [193]

Leaseland agreement — the agreement un-
der which the lessor allows the lessee to use
land for a fixed period of time and in return to
receive payment, and the lessee shall use land
according to the agreement and requirements
of land legislation. [193]

432 Договір перевезення вантажу — договір, за
яким одна сторона (перевізник) зобов’язується
доставити довірений їй другою стороною
(відправником) вантаж до пункту призначення
та видати його особі, яка має право на одер-
жання вантажу (одержувачеві), а відправник
зобов’язується сплатити за перевезення ван-
тажу встановлену плату. [223]

Cargo transportation agreement — the
agreement under which one party (carrier)
shall deliver the cargo trusted to him by an-
other party (consignor) to the point of desti-
nation and handle it over to the person,
authorized to receive the cargo (consignee),
and the consignor shall pay a fixed charge for
the transportation of the cargo. [223]

433 Договір про відкриття рахунку в цінних
паперах — договір між власником цінних
паперів та обраним ним зберігачем про пе-
редачу власником належних йому цінних
паперів зберігачу для здійснення депозитар-
ної діяльності. [188]

Agreement of opening a security deposit —
the agreement between the holder of securi-
ties and the depositor of securities for carry-
ing out deposit activity. [188]

434 Договір про закупівлю — письмова угода
між замовником та учасником — перемож-
цем процедури закупівлі, яка передбачає
надання послуг, виконання робіт або набут-
тя права власності на товар за відповідну
плату. [169]

Agreement of purchase — a written agree-
ment between the customer and the partici-
pator-winner of the purchase order, that en-
visages supplying services, performing work
or transfer of ownership right for the goods
for a relevant payment. [169]

435 Договір про іпотечний борг — цивільно-
правова угода, спрямована на набуття, зміну
або припинення цивільних прав і обов’язків,
які виникають у кредитодавця та боржника з
приводу іпотечного боргу. [178]

Agreement of mortgage debt — civil and le-
gal agreement, directed at acquisition, change or
suspension of civil rights and obligations, which
occur with the mortgagee and the mortgage
debtor because of a mortgage debt. [178]

436 Договір про кліринг та розрахунки за
угодами щодо цінних паперів — договір

Agreement of clearing settlements under
agreements of securities — the agreement
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між фондовою біржою або учасниками ор-
ганізаційно оформленого позабіржового рин-
ку та обраним ними депозитарієм про здійс-
нення клірингу та розрахунків за угодами
щодо цінних паперів. [188]

between the Stock Exchange or participants
of legally founded over-the-counter stock
market and the chosen depository of clearing
settlements under the agreements of securi-
ties. [188]

437 Договір про обслуговування емісії цінних
паперів — договір між емітентом та обра-
ним ним депозитарієм про обслуговування
операцій емітента щодо випущених ним
цінних паперів. [188]

Agreement of security issue servicing —
the agreement between the issuer and the
chosen depository for servicing transaction,
concerning issued securities. [188]

438 Договір страхування — письмова угода
між страхувальником і страховиком, згідно
з якою страховик бере на себе зобов’язання
у разі настання страхового випадку здійсни-
ти страхову виплату страхувальнику або
іншій особі, визначеній у договорі страху-
вання страхувальником, на користь якої
укладено договір страхування (подати до-
помогу, виконати послугу тощо), а страху-
вальник зобов’язується сплачувати страхові
платежі у визначені строки та виконувати
інші умови договору. [26; 212]

Insurance contract — a written contract
between the insurer and the insured, accord-
ing to which the insurer assumes responsi-
bilities to pay an insurance claim in case of
the insured accident to the insured or other
person, named in the insurance contract, for
whose benefit the contract was signed (to as-
sist, to supply a service, etc.), and the insured
is liable for payments of insurance premiums
on fixed dates and fulfill other clauses of the
contract. [26; 212]

439 Договір управителя із забудовником —
договір, який регулює взаємовідносини упра-
вителя із забудовником щодо організації
спорудження об’єктів будівництва з вико-
ристанням отриманих в управління управи-
телем коштів та подальшої передачі забудов-
ником об’єктів інвестування установникам
управління. [218]

Agreement between the funds administra-
tor and the developer — the agreement, that
regulates the relations of the funds adminis-
trator and the developer in the arrangements
on building projects with the funds of the
administrator and further transfer of building
projects to the administration of the customer.
[218]

440 Договір управління майном — договір, за
яким установник управління передає упра-
вителю у довірчу власність майно з метою
досягнення визначених ним цілей та встанов-
лює обмеження щодо окремих дій управи-
теля з управління цим майном. За цим Зако-
ном договором управління майном для фон-
ду фінансування будівництва є договір про
участь у фонді фінансового будівництва, а
для фонду операцій з нерухомістю — дого-
вір на придбання сертифікатів фонду опера-
цій з нерухомістю. [218]

Agreement of property administration —
the agreement, according to which the trustor
transfers the trust property to the administra-
tor with the aim of achieving the objectives
and establishes some limitations of adminis-
trator’s activity on property administration.
According to the law on property administra-
tion the fund of construction financing is
regulated by the contract on membership in
the fund of construction financing, and the
fund for real estate deals is regulated by the
contract for purchase of the certificates of the
real estate deals fund. [218]

441 Договір, укладений на відстані — договір,
укладений продавцем (виконавцем) із спо-
живачем за допомогою засобів дистанційно-
го зв’язку. [159]

Distance agreement — the agreement,
signed by the seller (supplier) and the cus-
tomer with the help of distance communica-
tion means. [159]



72

442 Договір, укладений поза торговельними
або офісними приміщеннями — договір,
укладений із споживачем особисто в місці,
іншому ніж торговельні або офісні примі-
щення продавця. [159]

The contract signed outside trade or office
premises — the contract, personally con-
cluded with the customer on the premises
other than trade or office premises of the
seller. [159]

443 Договірна документація — договір підря-
ду та інші документи (проектна, кошторис-
на, тендерна документація, тендерні пропо-
зиції, акцепт тендерної пропозиції,
повідомлення, запити, претензії тощо), які
встановлюють, конкретизують, уточнюють
або змінюють умови договору підряду. [7]

Contractual documentation — contractual
agreement and other documentation (project,
budgetary and tender documentation, tender
offers, tender acceptance, notifications, in-
quiries, claims, etc.) that introduce, define,
specify or change the contractual terms of
agreement. [7]

444 Договірна ціна — визначена на основі кош-
торису, узгоджена сторонами і обумовлена у
договорі підряду ціна (вартість) робіт. [7]

Negotiated price — the price, defined on the
basis of the budget and agreed by the parties
and the price (cost) of work, stipulated in the
contract. [7]

445 Договірні cторони — держави, суб’єкти між-
народних правовідносин, що беруть участь у
процесі міжнародних автомобільних переве-
зень, визначені законодавством. [151]

Parties concerned (contracting parties) —
states, international legal entities, participat-
ing in international road transportation stipu-
lated legally. [151]

446 Договори з міжнародними фінансовими
організаціями — чинні міжнародні догово-
ри України про отримання позик (кредитів),
грантів, надання гарантій тощо, укладені
між міжнародними фінансовими організаці-
ями та Україною, а також безпосередньо
пов’язані з ними договори між міжнарод-
ною фінансовою організацією та бенефіціа-
ром, укладення яких передбачено вищеза-
значеними міжнародними договорами. [135]

Agreements with international financial
institutions — legal international agreements
of Ukraine for loan contracts (credits), grants,
guarantees, etc. signed by international finan-
cial institutions and Ukraine, and other con-
tracts between an international financial in-
stitution and the beneficiary, directly
connected with them and their signing is en-
visaged with above-mentioned international
contracts. [135]

447 Додана вартість — доля вартості декларо-
ваних товарів, яка визначається різницею
між вартістю декларованої продукції та вар-
тістю використаних для її виробництва ім-
портних сировини та матеріалів. [21]

Added value — some part of value of the
declared goods, defined by the difference
between the value of the declared goods and
the value of imported raw materials and ma-
terials, used in their production. [21]

448 Додатковий пай — внесок члена коопера-
тиву понад обов’язковий пай, який переда-
ється ним за власним бажанням до пайового
фонду. [211]

Additional share — voluntary extra contri-
bution invested to the share capital by a co-
operative member. [211]

449 Додаткові біологічні активи — біологічні
активи, одержані в процесі біологічних пе-
ретворень. [90]

Additional biological assets — biological
assets, received in the process of biological
transformations. [90]

450 Додаткові блага — кошти, матеріальні чи
нематеріальні цінності, послуги, інші види

Additional wealth — money, material and
non-material wealth, services, other sources
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доходу, що виплачуються (надаються) плат-
нику податку його працедавцем (самозайня-
тою особою), якщо такий дохід не є заробіт-
ною платою чи виплатою, відшкодуванням
чи компенсацією за цивільно-правовими уго-
дами, укладеними з таким платником по-
датку. [199]

of income, paid (supplied) to the tax payer by
his employer (self-employed person), in case
that income is not a salary, wages or remu-
neration or compensation according to civil
and legal agreements, signed by that tax
payer. [199]

451 Дозвіл на здійснення міжнародних пере-
везень автомобільним транспортом —
документ, що видається уповноваженими
органами Договірних Сторін міжнародним
автомобільним перевізникам для в’їзду,
транзитного проїзду через територію Дого-
вірних Сторін, а також здійснення інших
видів перевезень, передбачених законодав-
ством. [151]

Permission for international carriage by
road — the document, issued by authorized
bodies of contracting parties to international
carriers by road, permitting entry, transit pas-
sage on the territory of contracting parties,
and other carriage transport, envisaged by the
law. [151]

452 Дозвіл органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування — доку-
мент, який надає право на здійснення пере-
везень пасажирів на автобусному маршруті
загального користування. [151]

Permission of executive power bodies and
local government bodies — the document,
authorizing passenger transportation services
by public bus service. [151]

453 Дозвіл узгодження умов та режимів пере-
везень — додатковий дозвіл, що видається
уповноваженими органами на проїзд велико-
вагового та (або) великогабаритного транс-
портного засобу. [151]

Permission for agreed terms and modes of
transporfation — additional permission, is-
sued by the authorized bodies for passage of
heavy and/or bulky vehicles. [151]

454 Дозвільна документація — дозвіл на будів-
ництво, дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, інші дозволи, передбачені законом. [7]

Licensing right — license for construction
project, license for construction work, other
licensing rights, envisaged by the law. [7]

455 Дозвільна система у сфері господарської ді-
яльності — сукупність урегульованих зако-
нодавством відносин, які виникають між до-
звільними органами, адміністраторами та
суб’єктами господарювання у зв’язку з вида-
чею документів дозвільного характеру. [167]

License-issuing system in the sphere of
economic activity — total legally regulated
relations, occurring between permit–issuing
bodies, administrators and economic entities
in connection with license-issuing. [167]

456 Дозвільні органи — органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, а також підприємства, уста-
нови, організації, уповноважені відповідно
до закону видавати документи дозвільного
характеру. [167]

License-issuing bodies — bodies of execu-
tive power, bodies of local government, their
authorized persons and enterprises, bodies,
organizations, legally authorized to issue
permit documentation. [167]

457 Документ дозвільного характеру — до-
звіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо,
який дає суб’єкту господарювання право на
провадження певних дій щодо здійснення
господарської діяльності. [167]

Permit documentation — permission, con-
clusion, agreement, certificate, etc. giving the
right to the economic entity to carry on some
economic activity. [167]
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458 Документ за операцією із застосуванням
платіжної картки — документ, що підтвер-
джує виконання операції з використанням
платіжної картки, на підставі якого форму-
ються відповідні документи на переказ чи
зараховуються кошти на рахунки. [109]

Paying-in slip for the payment card trans-
action — a receipt, confirming the comple-
tion of the transaction with a payment card
that is the basis for issuing remittance docu-
ments or money depositing paying-in slips.
[109]

459 Документ за операцією із застосуванням
спеціальних платіжних засобів — доку-
мент, що підтверджує виконання операції із
використанням спеціального платіжного за-
собу, на підставі якого формуються відповід-
ні документи на переказ чи зараховуються
кошти на рахунки. [198]

Paying-in slip for the transaction with spe-
cial payment cards — the document, con-
firming the completion of the transaction with
special payment card, which is the basis for
issuing remittance receipts or money depos-
iting paying-in slips. [198]

460 Документ на переказ — електронний або
паперовий документ, що використовуєть-
ся банками, їх клієнтами, кліринговими,
еквайринговими установами або іншими
установами — членами платіжної системи
для передачі доручень на переказ коштів.
[198]

Remittance receipt — electronic or paper
documentations, used by banks, their custom-
ers, clearing bodies, acquiring or others bod-
ies — members of the payment system for
passing orders for money remittance. [198]

461 Документ на переказ готівки — документ
на переказ, що використовується для ініці-
ювання переказу коштів, поданих разом з
цим документом у готівковій формі. [198]

Paying-in slip for money remittance — re-
mittance slip, used for initiating money re-
mittance transaction, presented with this
document in cash. [198]

462 Документ Національного архівного фон-
ду — архівний документ, культурна цін-
ність якого визнана відповідною експерти-
зою та який підлягає державному обліку і
зберіганню. [186]

Documentation of the National Archives
Fund — an archive document of recognized
cultural value, proved by a relevant state ex-
pertise that is subject to official registration
and depository. [186]

463 Документальна невиїзна (камеральна)
перевірка з питань визначення достовір-
ності нарахування податку на прибуток,
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання — перевірка, яка проводиться в при-
міщенні органу державної податкової служ-
би на підставі поданих податкових декла-
рацій, звітів та інших документів, пов’яза-
них з нарахуванням і сплатою податків та
зборів (обов’язкових платежів), незалежно
від способу їх подання. [55]

Documentary camera (on-site) examina-
tion of authorized charged income tax, a
separate taxable value — audit, carried out
on the premises of the body of state tax ad-
ministration on the basis of delivered tax
declarations, statements and other documents,
connected with charging and payment of
taxes and duties (obligatory payments), irre-
spective of their mode of delivery. [55]

464 Документарна форма цінного паперa —
сертифікат цінних паперів, що містить рек-
візити відповідного виду цінних паперів пев-
ної емісії, дані про кількість цінних паперів
та засвідчує сукупність прав, наданих цими
цінними паперами. [188]

Documentary form of a security — a secu-
rities certificate, containing the requisites of
relevant securities of a certain issue, infor-
mation on the quantity of the securities, certi-
fying overall right, given by these securities.
[188]
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465 Документи про виконання договору під-
ряду — документи про хід виконання дого-
вору підряду, відповідність робіт і матері-
альних ресурсів нормативним вимогам та
здійснення контролю за виконанням договір-
них зобов’язань (журнали виконання робіт,
акти та довідки про виконані роботи, акти
на приховані роботи та конструкції, паспор-
ти, сертифікати, акти на випробування устат-
кування, журнали авторського нагляду, ма-
теріали перевірок тощо). [7]

Documents on completion of subcontract
— documents on the process of completion
of subcontract, performed work and amount
of material resources and their conformity to
normative requirements and supervision over
fulfilling contract responsibilities (records in
the log book, acts and documents on per-
formed work, acts on hidden work and con-
struction, passports, certificates, acts on
equipment tests, the author’s register, audit
documentation, etc.) [7]

466 Документи у сфері роботи з металобрух-
том — документи, що містять дані про по-
ходження і власника металобрухту, відповід-
ність його встановленим стандартам, нор-
мам і правилам, вибухову, пожежну, еколо-
гічну та радіаційну безпеку. [182]

Documents on scrap metal — the docu-
ments, containing the information on the ori-
gin and owner of the scrap metal, its confor-
mity to established standards, norms and re-
gulations, explosion, fire-protection, ecologi-
cal and radiation safety standards. [182]

467 Документи, що засвідчують особу — пас-
порт громадянина України, для громадян
інших країн — паспортний документ, посвід-
ка на проживання особи без громадянства та
інші визначені законодавством документи.
[15]

Identification documents — a passport of a
citizen of Ukraine, citizens from other coun-
tries — a paper passport, residence registra-
tion persons with no citizenship, legally
stated documents. [15]

468 Доменне ім’я — ім’я, що використовується
для адресації комп’ютерів і ресурсів в Ін-
тернеті. [194]

Doman name — the name used for address-
ing computers and internet resources. [194]

469 Доміциліант — платник за векселем, який
уповноважує доміциліата здійснити платіж
за векселем у місці доміциляції — місцезна-
ходженні доміциліата. Місцезнаходження
платника і доміциліата різні. Право доміци-
лювати вексель, тобто визначати особливе
місце платежу (населений пункт, відмінний
від місцезнаходження особи, яка зазначена
як платник за векселем), належить виключ-
но векселедавцю як у простих, так і в пере-
казних векселях. [111]

Domiciliant — a bill payer, who authorizes a
domiciliary to pay a bill in a domiciliary
place in the place of residence of a domicili-
ary. Places of location of a bill payer and a
domiciliant are different. The right to domi-
cile the bill, i.e. to point a special place of
payment (any settlement, different from the
person’s location, named «a bill payer») be-
longs to the holder of a bill. [111]

470 Доміциляційна формула — напис на век-
селі, що обумовлює особливе місце плате-
жу, яке відрізняється від місцезнаходження
особи, яка зазначена як платник за векселем.
[111]

A domicile formula — inscription on a bill,
that authorizes a special place for payment,
different from the person’s location, named
as a bill payer. [111]

471 Доміциляція векселя — призначення за
векселем особливого місця платежу, що від-
різняється від місцезнаходження особи, яка
зазначена як платник за векселем, шляхом

Domicile of a bill — appointment of special
place for a bill payment, different from the
location of a person, who is listed as a bill
payer, with the help of a domicile formula. In
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проставлення доміциляційної формули. Під
час складання векселя векселедавець може
зазначити не лише особливе місце платежу,
а й особу, яка оплатить вексель у місці до-
міциляції. Якщо така особа не зазначена, то
її може зазначити трасат під час акцепту.
Якщо він цього не зробить, то вважається,
що акцептант сам виконає платіж у місці
доміциляції. [111]

drawing up the bill the holder of the bill can
specify not only that special place to pay a
bill, but the person, who will pay a bill in a
domicile place. If a person is not listed, a
drawee may name that person at acceptance
of a bill. In other case, the acceptor himself
will pay a bill at a domicile place. [111]

472 Донор — іноземна держава, уряд та упов-
новажені урядом іноземної держави органи,
іноземний муніципальний орган або міжна-
родна організація, що надають міжнародну
технічну допомогу відповідно до міжнарод-
них договорів України. [131]

Donor — a foreign country, a government
and foreign bodies of power, authorized by
the government, a foreign municipal body or
an international organization, that render
technical assistance according to international
contracts of Ukraine. [131]

473 Дооцінка залишкової вартості основних
засобів — різниця між проіндексованою
станом на 1 квітня 1996 р. залишковою вар-
тістю основних засобів, наявних на дату
складання передаточного (розподільчого)
балансу, та їх залишковою вартістю без ура-
хування зазначеної індексації. [43]

Additional valuation of residual value of
the fixed assets — the difference between
the status of indexed residual value on the
April,1,1996 evident on the date of compiling
a distribution balance and their residual value
with no indexation. [43]

474 Дорогоцінне каміння — природні та штуч-
ні (синтетичні) мінерали в сировині, необ-
робленому та обробленому вигляді (виро-
бах): першого порядку — алмаз, рубін,
сапфір синій, смарагд, олександрит; другого
порядку — демантоїд, евклаз, жадеїт (імпе-
ріал), сапфір рожевий та жовтий, опал бла-
городний чорний, шпінель благородна; тре-
тього порядку — аквамарин, берил,
кордієрит, опал благородний білий та вог-
няний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін,
хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпі-
нель; четвертого порядку — адуляр, аксиніт,
альмандин, аметист, гесонввіт, гросуляр,
данбурит, діоптаз, кварц димчастий, кварц
рожевий, кліногуміт, кришталь гірський,
кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт,
спесартин, сподумен, топаз блакитний, вин-
ний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз,
хризопраз, хромдіопсид, цитрин. [27]

Gems — raw minerals, natural and man-
made (synthetic) minerals, processed and un-
processed (manufactured articles): of first
value — diamond, ruby, blue sapphire, emer-
ald, alexandrite; of second value: demantoid,
euclase, jade (imperial), pink and yellow sap-
phire, the noble black opal, the noble spinel;
of third value: aquamarine, beryl, cordierite,
the noble white and fiery opal, tanzanite, pink
topaz, tourmaline, chrysoberyl, chrysolite,
zavorite, zircon, spinel; of forth value: adular,
axinite, almandine, amethyst, gethonite, gros-
sularite, danburite, dioptase, smoky quartz,
pink quartz, clinohumite, rock crystal, kun-
zite, morion, Arizona ruby, rhodolite, scap-
loite, specartine, spodumene, blue, tartar and
colorless topaz, phenacyte, ferroortoklaz,
chrysoprase, chromdiopside, citrine. [27]

475 Дорогоцінне каміння органогенного утво-
рення — перли і бурштин у сировині, необ-
робленому та обробленому вигляді. [27]

Gems of orgnogenic cave-rough formation
— pearls and amber in raw and processed
form. [27]

476 Дорогоцінні метали — золото, срібло, пла-
тина і метали платинової групи (паладій,

Precious metals — gold, silver, platinum and
metals of platinum group (palladium, iridium,
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іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому
вигляді та стані (сировина, сплави, напів-
фабрикати, промислові продукти, хімічні
сполуки, вироби, відходи, брухт тощо). [27]

rhodium, osmium, ruthenium) of any type
and kind (rough, alloy, semi-finished items,
manufactured goods, chemical alloys, goods,
waste, scrap metals, etc.). [27]

477 Дорожні чеки — дорожні чеки міжнарод-
них платіжних систем, що виражені у вільно
конвертованій іноземній валюті. [145]

Traveler’s cheques — traveler’s cheques of
international payment systems in free con-
vertible currencies. [145]

478 Дорожній лист — документ установленого
зразка для визначення та обліку роботи
транспортного засобу. [151]

Travel document — the document of estab-
lished form for characteristics of a transport
means and its registration. [151]

479 Дорожній транспортний засіб — транспорт-
ний засіб, призначений для експлуатації пере-
важно на автомобільних дорогах загального
користування усіх категорій і сконструйова-
ний згідно з їхніми нормами. [126; 149]

Vehicle — means of transportation on public
roads of all categories and designed accord-
ing to the established regulations. [126; 149]

480 Доручення — письмове доручення від фі-
нансового посередника, яке дає змогу його
представнику подавати заяву на участь у
сертифікатному аукціоні від імені цього по-
середника. Доручення засвідчується печат-
кою фінансового посередника. [110]

Order — a written order from a finance mid-
dleman, authorizing his representative to ap-
ply for participation in a certificate auction in
the name of a middleman. The order is
stamped by a finance middleman. [110]

481 Дослідження сумнівних банкнот (монет)
національної та іноземної валюти — ана-
ліз банкнот (монет) з метою перевірки наяв-
ності ознак справжності та платіжності, оцін-
ки їх відповідності встановленим зразкам з
обов’язковим оформленням відповідного
акта про результати досліджень. [17]

Examination of doubtful banknotes and
coins of national and foreign currencies —
the analysis of banknotes (coins) with the aim
of checking their authentication and circulat-
ing power, examination of their correspon-
dence to the established form with a manda-
tory certificate on the results of the
examination. [17]

482 Досудова санація — система заходів щодо
відновлення платоспроможності боржника, які
може здійснювати власник майна (орган, упов-
новажений управляти майном) боржника, ін-
вестор, з метою запобігання банкрутству бор-
жника шляхом реорганізаційних, організацій-
но-господарських, управлінських, інвестицій-
них, технічних, фінансово-економічних, пра-
вових заходів відповідно до законодавства до
початку порушення провадження у справі про
банкрутство. [118; 157]

Pre-trial sanation — system of measures for
renewal of a debtor’s solvency, that can be
undertaken by the owner of the property
(authorized body) of a debtor, the investor
with the aim of preventing his insolvency
with the help of re-organizational, organiza-
tional and economic, managerial, investment,
technical, finance and economic, legal proce-
dures according to the legislation before court
hearing on solvency. [118; 157]

483 Дотація — кошти Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування
України на випадок безробіття для покриття
витрат на заробітну плату осіб, працевлаш-
тованих за направленням державної служби

Subsidy — a sum of money, paid by the
State Mandatory Social Insurance Fund of
Ukraine in case of unemployment to reim-
burse wages and salaries of the people, em-
ployed by the order of the placement service
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зайнятості, надані роботодавцю, що створює
додаткові робочі місця для працевлашту-
вання безробітних. [133]

and allocated to the employer, who creates
extra jobs for the employment of the unem-
ployed. [133]

484 Дотація вирівнювання — міжбюджетний
трансферт на вирівнювання дохідної спро-
можності бюджету, який його отримує. [1]

Subsidy levelling — a transfer for income
levelling of the receiving budget. [1]

485 Дохід — сума будь-яких коштів, вартість
матеріального і нематеріального майна, ін-
ших активів, що мають вартість, у тому чи-
слі цінних паперів або деривативів, одержа-
них платником податку у власність або
нарахованих на його користь, чи набутих
незаконних шляхом у випадках, визначених
підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті 4 цього
Закону, протягом відповідного звітного по-
даткового періоду з різних джерел як на те-
риторії України, так в за її межами. [199]

Income — the amount of any funds, the
value of tangible and intangible assets, of
other assets of value, including securities or
derivatives, taken into possession by a tax-
payer or assessed in his favor or acquired il-
legally in cases, specified in Subparagraph
4.2.16 of Paragraph 4.2 of Article 4 of the
Law, for the corresponding tax reporting pe-
riod from various sources on the territory of
Ukraine and outside it. [199]

486 Дохід у вигляді заробітної плати — дохід,
нарахований (виплачений, наданий) внаслідок
здійснення платником податку трудової дія-
льності на території України, від працедавця,
незалежно від того, чи є такий працедавець ре-
зидентом або нерезидентом, а також заробітної
плати, нарахованої особі за здійснення роботи
за наймом у складі екіпажу (команди) транс-
портного засобу, який перебуває за межами
території України, її територіальних вод (ви-
ключної економічної зони), у тому числі на
якірних стоянках, та належить резиденту на
правах власності або перебуває у його тимча-
совому (строковому) користуванні та/або є за-
реєстрованим у Державному судновому ре-
єстрі України чи Судновій книзі України. [26]

Income from wages — income accrued
(paid, provided) as a result of employment by
the taxpayer in the territory of Ukraine, by
the employer, regardless of whether a resi-
dent or nonresident employer, and wages,
paid to the person for work under a contract
as a crew member (team) of a transportation
vehicle outside the territory of Ukraine, its
territorial waters (of exclusive economic
zone), including anchorage, and belongs to
the resident, exercising his property rights or
is in suspension (string) use and/or is regis-
tered in the State Register of Ships or a Ship
book of Ukraine. [26]

487 Доходи — 1) збільшення економічних вигід
у вигляді надходження активів або змен-
шення зобов’язань, які приводять до зрос-
тання власного капіталу (за винятком зрос-
тання капіталу за рахунок внесків влас-
ників) [63; 65]; 2) кошти, що фактично одер-
жані суб’єктами інвестицій як результат від
здійснення інвестицій. Усі доходи (прибут-
ки), одержані від здійснення інвестицій за
кордоном, підлягають перерахуванню в
Україну, а також декларуванню згідно зі
встановленим порядком. [19]

Incomes — 1) increased economic benefits
in the form of received assets or lesser li-
abilities, leading to the growth of equity (ex-
cluding the equity’s growth due to invest-
ments of shareholders). [63; 65]; 2) a sum of
money actually paid to the economic entity as
a result of investment activity. All revenues
(incomes), received as a result of investment
activity abroad, are subjects to transfer to
Ukraine and declaration according to the es-
tablished order. [19]

488 Доходи бюджету — усі податкові, неподат-
кові та інші надходження на безповоротній

Budget revenues — all tax, non-tax and
other revenues on irrevocable basis, which is
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основі, справляння яких передбачено законо-
давством України (включаючи трансферти,
дарунки, гранти). [1]

envisaged by the legislation of Ukraine (in-
cluding transfers, gifts, grants). [1]

489 Доходи з джерелом їх походження з
України — будь-які доходи, отримані рези-
дентами або нерезидентами від будь-яких
видів їх діяльності на території України,
включаючи проценти, дивіденди, роялті та
будь-які інші види пасивних доходів, спла-
чених резидентами України, доходи від на-
дання резидентам або нерезидентам в орен-
ду (користування) майна, розташованого в
Україні, включаючи рухомий склад транс-
порту, приписаного до портів, розташова-
них в Україні, доходи від продажу нерухо-
мого майна, розташованого в Україні,
доходи, отримані у вигляді внесків та пре-
мій на страхування і перестрахування ризи-
ків на території України, а також доходи
страховиків-резидентів від страхування ри-
зиків страхувальників-резидентів за межами
України, інші доходи від господарської дія-
льності на митній території України або на
територіях, що перебувають під контролем
митних служб України (у зонах митного кон-
тролю, на спеціалізованих ліцензійних мит-
них складах тощо). [192]

Incomes, instituted in Ukraine — any in-
comes, received by residents and non-
residents, from all kinds of activity on the ter-
ritory of Ukraine, including interests, divi-
dends, royalties and any other kinds of in-
come gains, paid by the residents of Ukraine,
incomes from leased (used) property, located
in Ukraine, to residents and non-residents, in-
cluding mobile transportation fleet of ships,
registered in the ports of Ukraine, incomes
from real estate sale, located in Ukraine, in-
comes from insurance premiums and pay-
ments of insured and reinsured risks on the
territory of Ukraine, and incomes of insurers-
residents from risk insurance of insurers-
residents outside Ukraine, other incomes
from economic activity on the customs terri-
tory of Ukraine or on the territories under the
customs administration of Ukraine (in cus-
toms zones, at specialized licensed customs
warehouses, etc.). [192]

490 Дочірнє підприємство — 1) підприємство,
єдиним засновником якого є інше підприєм-
ство (підприємство, залежне від іншого)
[34]; 2) підприємство, яке перебуває під кон-
тролем материнського (холдингового) під-
приємства. [80]

Subsidiary — 1) an enterprise, founded
solely by another enterprise (an enterprise,
dependant from other one) [34]; 2) the enter-
prise, which is under control of a parent
(holding) enterprise. [80]

Å

491 Еквайринг — діяльність щодо технологіч-
ного, інформаційного обслуговування тор-
говців та виконання розрахунків з ними за
операції, які здійснені із застосуванням спе-
ціальних платіжних засобів. [198]

Acquiring — the activity of technological,
informational servicing of salesmen and en-
suring transaction settlements, made with
special payment means. [198]
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492 Еквайрингова установа (еквайр) — юри-
дична особа, яка здійснює еквайринг. [198]

Acquiring institution (acquirer) — a legal
entity, engaged in acquiring. [198]

493 Еквіваленти грошових коштів — корот-
кострокові високоліквідні фінансові інвес-
тиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються не-
значним ризиком зміни вартості. [64; 66]

Cash equivalents — short-term highly liquid
financial investments which are freely con-
vertible into certain sums of money and are
characterized by a low risk of changes in
value. [64; 66]

494 Економічна вигода — потенційна можли-
вість отримання підприємством грошових
коштів від використання активів. [155]

Economic benefit — potential possibility of
obtaining money from assets, used by an en-
terprise. [155]

495 Економічна оцінка земель — оцінка землі
як природного ресурсу і засобу виробництва
у сільському та лісовому господарствах і як
просторового базису в суспільному вироб-
ництві за показниками, що характеризують
продуктивність земель, ефективність їх ви-
користання та дохідність з одиниці площі.
[195]

Economic land valuation — valuation of
land as natural resources and means of pro-
duction in agriculture and forestry and as a
scale basis in public production by indices,
that characterize land productivity, efficiency
of its use and its profitability on land unit.
[195]

496 Економічний (зовнішній) знос — знос,
зумовлений впливом соціально-економіч-
них, екологічних та інших факторів на
об’єкт оцінки. [59]

Economic (exterior) depreciation — depre-
ciation, caused by the affect of social and
economic, ecological and other factors on the
appraisal object. [59]

497 Експерт — юридична особа, яка відповідно
до угоди, укладеної з Фондом державного
майна, має право на проведення експертної
оцінки та дооцінки об’єктів приватизації. [43]

Expert — a legal entity under the agreement
concluded with the State Property fund, is
entitled to conduct expert valuation and after-
valuation of privatization objects. [43]

498 Експертна грошова оцінка — процес ви-
значення вартості об’єкта оцінки на дату
оцінки. [41]

Expert monetary valuation — the process
of valuation of the appraisal objects on the
date of valuation. [41]

499 Експертна грошова оцінка земельних ді-
лянок — результат визначення вартості зе-
мельної ділянки та пов’язаних з нею прав
оцінювачем (експертом з питань оцінки зе-
мельної ділянки) із застосуванням сукупно-
сті підходів, методів та оціночних процедур,
що забезпечують збір та аналіз даних, про-
ведення розрахунків і оформлення результа-
тів у вигляді звіту. [195]

Expert monetary value of land — a result
of monetary valuation of land and the rights
of the appraiser, connected with it (an expert
on land lot valuation) with the help of overall
approaches, methods and valuation proce-
dures, that ensure collection and analysis of
the data, making settlements and provision of
the results in the form of a report. [195]

500 Експертна оцінка — визначення оціночної
вартості майна експертом відповідно до дого-
вору з державним органом приватизації. [43]

Expert valuation — valuation of property
value by the expert according to the contract,
signed with the state privatization body. [43]

501 Експлуатаційні документи — текстові,
графічні, конструкторські документи, які

Technical documentation — text, graphic,
design documentation that could present
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окремо або разом дають можливість озна-
йомитися із споживчими властивостями то-
вару і в яких визначаються правила його
експлуатації, зокрема технічний паспорт чи
інший документ, що його замінює. Експлуа-
таційні документи повинні відповідати
ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные доку-
менты» і вимогам Порядку гарантійного ре-
монту (обслуговування) або гарантійної за-
міни технічно складних побутових товарів.
[48]

separately and together a possibility to find
out consumer properties of the product and
presenting the regulations on such products,
i.e. its technical passport or other documents
that could be presented instead of it. Techni-
cal documentation shall conform with the
State Control Service 2.601-95 «Technical
Documentation» and the requirements on
maintenance repairs (servicing) or replace-
ment of technically sophisticated home appli-
ances. [48]

502 Експорт — митний режим, відповідно до яко-
го товари вивозяться за межі митної території
України для вільного обігу без зобов’язання
про їх повернення на цю територію та без
встановлення умов їх використання за межами
митної території України. [58]

Export — Customs procedure, according to
which the goods are exported outside the cus-
toms territory of Ukraine for free circulation
with no obligation of their return to this territory
and with no established terms of their use out-
side the customs territory of Ukraine. [58]

503 Експортна ціна — ціна, за якою фактично
оплачується або підлягає оплаті товар, який
продається в країну імпорту з країни екс-
порту. [172]

Export price — the actual price paid for the
product or charged for it, that is sold to the
country of imports from the country of ex-
ports. [172]

504 Експортний сертифікат якості — документ,
що підтверджує відповідність хімічного скла-
ду виробу маркам ливарних сплавів, стан-
дартам, міжнародним стандартам, визначає
спосіб виробництва, номер плавки та вида-
ний власною акредитованою лабораторією,
занесеною до реєстру центрального органу
виконавчої влади з питань промислової по-
літики. [182]

Export quality certificate — the document,
certifying the conformity of the chemical
composition of the product with the grade of
molding alloys, standards, international stan-
dards, defining the type of production, mold-
ing number and it is issued by a personal ac-
credited laboratory, registered by the central
body of executive power on questions of in-
dustrial policy. [182]

505 Експрес-перевізник — транспортна або
транспортно-експедиційна компанія, ство-
рена відповідно до чинного законодавства
України, що здійснює прискорене переве-
зення міжнародних вантажів та має всесвіт-
ню мережу з системою центральних та ре-
гіональних сортувальних станцій, комп’ю-
терну мережу відстеження проходження та-
ких вантажів протягом усього часу доставки
від відправника до одержувача. [58]

Express-carrier — transportation or for-
warding company, founded according to the
current legislation of Ukraine, conducting
rapid transportation of international cargoes
that uses a world network with a system of
central and regional sorting yards, a computer
network of tracking of such cargoes during
the whole period of delivery from a freight
forwarder to the recipient of the freight. [58]

506 Електронна база податкової звітності —
база даних в електронному вигляді, створена
у ДПІ на основі показників первинних звіт-
них документів платників податків, призна-
чена для централізованого накопичення та
багаторазового використання в інформацій-
но-аналітичних системах ДПС України. [222]

Electronic database of tax statements —
internet database, compiled by the State Tax
Administration on the basis of indices of ini-
tial statements of tax-payers, used for cen-
tralized storage and long-term usage by in-
formation and analytical systems of the State
Tax Administration of Ukraine. [222]
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507 Електронна перевірка — процедури пере-
вірки поданої платником податків податко-
вої звітності за допомогою програми з зістав-
лення показників податкової та фінансової
звітності. [47]

Electronic form of checking up — the pro-
cedure of checking up of tax statements,
submitted by a tax-payer by means of com-
puter programs on correspondence of indices
of tax and financial statements. [47]

508 Електронна податкова звітність — подат-
кова звітність, що подається платником по-
датку в електронному вигляді за правилами,
визначеними ДПА України та викладеними
в цьому Тимчасовому порядку. [222]

Electronic tax reporting — tax reporting,
that a tax-payer files electronically according
to the rules, defined by the State Tax Admini-
stration of Ukraine and provided in this Tem-
porary established procedure. [222]

509 Електронна система — програмно-
апаратний комплекс прийняття сплати учас-
ті в лотереї та обробки інформації. [37]

Electronic system — software and hardware
system of lottery participation charge settle-
ment and information processing. [37]

510 Електронна торговельно-інформаційна
мережа — сукупність програмно-технічних
засобів, що використовуються фондовою
біржею чи організаційно оформленим поза-
біржовим ринком для забезпечення укла-
дення угод щодо цінних паперів. [188]

Electronic trade and informational net-
work — total software and hardware means,
used at the stock exchange or by organiza-
tionally structured over-the-counter market
for ensuring signing of a contract. [188]

511 Електронне повідомлення — інформація,
надана споживачу через телекомунікаційні
мережі, яка може бути у будь-який спосіб
відтворена або збережена споживачем в
електронному вигляді. [159]

Electronic mail — information, sent to the
consumer by telecommunication channels
that can be reproduced in any way and stored
by the consumer in electronic form. [159]

512 Електронний гаманець — смарт-картка
або платіжний додаток платіжної картки,
кошти за операціями з якою(им) облікову-
ються на консолідованому картковому ра-
хунку емітента. Електронний гаманець дає
змогу його держателю в межах установле-
ного ліміту виконувати платіж за товари
(послуги) без уведення персонального іден-
тифікаційного номера. Призначений в основ-
ному для здійснення розрахунків і зняття
готівки на невеликі суми. Електронний га-
манець є одним із типів наперед оплачених
платіжних карток. [109]

E-purse — a smart card or a payment device
of a payment card with which the transacted
money is accounted on consolidated card ac-
count of the issuer. E-purse facilitates the
process of making payments for goods (serv-
ices) within a fixed limit without entering the
buyer’s identification code number. It is used
mainly for settlements and withdrawals of
small amounts of money. E-purse-is a pre-
paid payment card. [109]

513 Електронний контрольно-касовий апарат
— реєстратор розрахункових операцій, який
додатково забезпечує попереднє програму-
вання найменування і ціни товарів (послуг)
та облік їх кількості, друкування розрахун-
кових та інших звітних документів. У цьому
Законі до електронних контрольно-касових
апаратів відносяться також торговельні ав-
томати або інше подібне устаткування, що

Electronic cash register — settlements reg-
ister, that additionally ensures programming
of items and the price for goods (services)
and accounts their quantity, prints paying-in
slips and other statements. The law on elec-
tronic cash departments also covers the ques-
tions of vending machines and similar de-
vices, used in trade for selling goods
(services) without printing checks or any
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призначене для операцій з продажу товарів
(послуг) без видачі покупцю чека, іншого
звітного документа за готівкові кошти чи їх
замінники — жетони, картки платіжних си-
стем або інші замінники грошей, без участі
фізичної особи, яка контролює здійснення
оплати таких товарів (послуг). [170]

other statements in exchange of cash or its
substitutes-counters, payment cards or other
money substitutes with no control over pay-
ments for goods (services) on the part of a
physical person. [170]

514 Електронний контрольно-касовий реєст-
ратор — реєстратор розрахункових опера-
цій, який додатково забезпечує облік кіль-
кості реалізованих товарів (послуг)
найменування, друкування розрахункових
та інших звітних документів. [170]

Electronic cash department register — a
register of settlements that additionally en-
sures the quantity of sold goods (services),
their code names, printing of paying-in slips
and other statements. [170]

515 Електронний розрахунковий документ —
документ, інформація в якому подана у фор-
мі електронних даних, уключаючи відповід-
ні реквізити розрахункового документа,
який може бути сформований, переданий,
збережений і перетворений у візуальну фор-
му подання електронними засобами. [15]

Electronic pay-roll receipt — the document
with electronically presented data, including
corresponding essential elements of the re-
ceipt that can be filled in, transferred, stored
and presented visually by electronic devices.
[15]

516 Електронний таксометр — реєстратор роз-
рахункових операцій, який додатково забез-
печує попереднє програмування тарифів за
проїзд та облік вартості наданих послуг з
перевезень пасажирів. [170]

Electronic taximeter — a register of settle-
ment transactions, that additionally ensures
advanced programming of rate quotation and
accounting of cost of passenger transportation
services. [170]

517 Електронні державні закупівлі — здійс-
нення замовниками встановлених Законом
України «Про закупівлю товарів, робіт і по-
слуг за державні кошти» процедур закупі-
вель за допомогою інформаційної системи в
мережі Інтернет в режимі on-line з викорис-
танням електронного документообігу та
електронного цифрового підпису. [169]

Electronic state purchases — execution of
the purchase procedures, established by the
Law of Ukraine «On purchases of goods,
work and services with public funds» by the
customers with the help of the informational
on-line system with the use of electronic cir-
culation of documents and electronic digital
signature. [169]

518 Елемент витрат — сукупність економічно
однорідних витрат. [51; 77]

Expenditure component — total economi-
cally fungible expenditures. [51; 77]

519 Емісійний дохід — сума перевищення над-
ходжень, отриманих емітентом від прода-
жу власних акцій або інших корпоративних
прав та інвестиційних сертифікатів, над
номінальною вартістю таких акцій або ін-
ших корпоративних прав та інвестиційних
сертифікатів (при їх первинному розмі-
щенні), або над ціною зворотного викупу
при повторному розміщенні інвестиційних
сертифікатів та акцій інвестиційних фон-
дів. [192]

Issue profit — an exceeding amount of
money, received by the issuer from sale of
equity shares or other corporate rights and in-
vestment certificates, over the nominal value
of the shares or other corporate rights or in-
vestment certificates (initial stock floatation),
or over the repurchase price during secondary
placement of investment certificates and in-
vestment fund shares. [192]
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520 Емісійні цінні папери — цінні папери, що по-
свідчують однакові права їх власників у межах
одного випуску стосовно особи, яка бере на се-
бе відповідні зобов’язання (емітент) (акції, об-
лігації підприємств, облігації місцевих позик,
державні облігації України, іпотечні сертифіка-
ти, іпотечні облігації, сертифікати фондів опе-
рацій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати,
казначейські зобов’язання України). [219]

Issuaing securities — securities, ensuring
equal rights of their owners within single
capital issue, the rights of the person, assum-
ing certain liabilities (issuer) (shares, bonds
of enterprises, municipal bonds, state bonds
of Ukraine, mortgage certificates, mortgage
bonds, transaction certificates of real estate
funds, investment certificates, Treasury obli-
gations of Ukraine). [219]

521 Емісія — установлена законодавством по-
слідовність дій емітента щодо випуску та
розміщення емісійних цінних паперів. [219]

Issuance — a sequence of issuer’s actions of
issuance and emission securities allocation,
established by the legislation. [219]

522 Емісія спеціальних платіжних засобів — про-
ведення операцій з випуску спеціальних пла-
тіжних засобів певної платіжної системи. [198]

Issuance of specific payment means — con-
ducting transactions of issuance of specific means
of payment of a definite payment system. [198]

523 Емітент — юридична особа, Автономна Рес-
публіка Крим або міські ради, а також держава
в особі уповноважених нею органів державної
влади, яка від свого імені розміщує емісійні
цінні папери та бере на себе зобов’язання що-
до них перед їх власниками. [219]

Issuer — a legal entity, the Autonomous Repub-
lic of the Crimea or local governmental bodies,
and the state in the person of authorized bodies of
governmental power, which in their name, allo-
cate issued securities and assume obligations, im-
posed on them by their owners. [219]

524 Емітент спеціальних платіжних засобів —
юридична особа, що є членом платіжної си-
стеми та здійснює емісію спеціальних пла-
тіжних засобів. [198]

Issuer of specific payment means — a legal
entity that is a member of the payment system
and issues specific means of payment. [198]

525 Ефективна ставка відсотка — ставка від-
сотка, що визначається діленням суми річ-
ного відсотка та дисконту (або різниці річ-
ного відсотка та премії) на середню
величину собівартості інвестиції (або зо-
бов’язання) та вартості її погашення. [73]

Efficient interest rate — the interest rate, de-
fined by division of the annual amount of interest
rate and the discount (or the difference between
annual interest rate and premium) by a medium
amount of investment cost value (or obligation)
and the cost of its redemption. [73]

ª

526 Єдиний державний реєстр юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців — автомати-
зована система збирання, накопичення, за-
хисту, обліку та надання інформації про
юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців. [166]

Unified state register of legal and physical
persons-entrepreneurs — automatic col-
lecting, storing, protecting, accounting sys-
tem and data provision system on legal per-
sons and individual entrepreneurs. [166]
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527 Єдиний казначейський рахунок — раху-
нок, відкритий Державному казначейству
України в Національному банку України
для обліку коштів та здійснення розрахунків
у Системі електронних платежів Національ-
ного банку України. [97]

Single Treasury account — the account,
opened for the State Treasury with the Na-
tional Bank of Ukraine for accounting of
funds and making settlements in the system
of electronic payments of the National Bank
of Ukraine. [97]

Æ

528 Житлові чеки — приватизаційні папери, які
одержуються всіма громадянами України і ви-
користовуються при приватизації державного
житлового фонду. Вони можуть також викори-
стовуватись для приватизації частки майна дер-
жавних підприємств, земельного фонду. [206]

Housing certificates — privatization docu-
ments, received by all citizens of Ukraine and
used for privatization of public housing fund.
They can be used for privatization of a prop-
erty share of public enterprises, available land
fund. [206]

529 Житлово-комунальні послуги — резуль-
тат господарської діяльності, спрямованої
на забезпечення умов проживання та пере-
бування осіб у жилих і нежилих приміщен-
нях, будинках і спорудах, комплексах бу-
динків і споруд відповідно до нормативів,
норм, стандартів, порядків і правил. [168]

Housing services — a result of economic
activity, directed at guaranteeing standards of
living and whereabouts of people in residen-
tial and non-residential buildings, houses and
structures, block of houses and structures ac-
cording to the norms, standards, rules and
regulations. [168]

530 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів — документ, що застосо-
вується для реєстрації прибуткових та видатко-
вих касових ордерів та інших касових докумен-
тів. Форму журналу встановлено наказом
Міністерства статистики України від 15.02.96
№ 51 «Про затвердження типових форм первин-
ного обліку касових операцій». [93]

Log of revenue and expenditure cash
documents — the document, used for regis-
tration of cash-book vouchers and other cash-
book documents. The structure of the log is
stipulated by the order of the Ministry of Sta-
tistics of Ukraine of 15.02.96 № 51 «On in-
troduction of unified forms of initial account
of cash transactions» [93]

Ç

531 Забезпечена заборгованість — заборгова-
ність, яка має забезпечення у вигляді ліквідної

Secured debt — indebtedness, secured by
liquid collateral, the value of which is defined
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застави, вартість якої визначена за звичайними
цінами та перевищує заборгованість клієнта не
менш як на 25 (двадцять п’ять) процентів, або
банківську гарантію. [45]

by a regular price and exceeds the customer’s
debt by not less than 25 % (twenty five) or a
bank’s guarantee. [45]

532 Забезпечення — зобов’язання з невизначе-
ними сумою або часом погашення на дату
балансу. [72]

Guarantee — a liability without a fixed
amount of money or redemption on a balance
date. [72]

533 Забезпечення виконання договору про
закупівлю — надання учасником замовни-
ку гарантій виконання ним вимог договору
про закупівлю, включаючи такі способи за-
безпечення, як банківські гарантії, резервні
акредитиви, чеки, згідно з якими первинне
зобов’язання несе будь-який банк, депозити,
векселі, порука та інші види забезпечення
виконання договору за вибором замовника
відповідно до закону. [169]

Guarantee of a purchase agreement ful-
fillment — the participant guarantees that the
customer meets contractual requirements on
purchases, including such methods of guar-
anteeing as bank’s guarantees, reserved let-
ters of credit, checks, according to which any
bank bears the responsibility for initial liabil-
ity, deposits, bills of exchange, debentures
and other kinds of guarantees to meet con-
tractual requirements for the choice of the
customer according to the law. [169]

534 Забезпечення тендерної пропозиції — надан-
ня учасником замовнику гарантій щодо забез-
печення виконання ним зобов’язань, які вини-
кають у зв’язку з поданням тендерних пропо-
зицій, включаючи такі способи забезпечення,
як банківські гарантії, резервні акредитиви, че-
ки, згідно з якими первинне зобов’язання несе
будь-який банк, депозити, векселі, порука та
інші види забезпечення за вибором замовника
відповідно до закону. [169]

Guaranteeing of tender offer — the partici-
pant guarantees that the customer meets con-
tractual obligations, occurring in connection
with tender offers, including such methods of
guaranteeing as bank’s guarantees, reserved
letters of credit, checks, according to which
any bank bears initial liability, deposits, bills
of exchange, debentures and other methods of
guaranteeing for the choice of a customer ac-
cording to the law. [169]

535 Заборгованість — прострочена більше ніж
два роки заборгованість юридичних осіб —
резидентів щодо відшкодування витрат
Державного бюджету України, пов’язаних з
виконанням гарантійних та кредитних зо-
бов’язань Кабінету Міністрів України. [137]

Arrears — overdue payments of legal per-
sons-residents for longer than two years to re-
fund expenses of the State Budget of Ukraine,
connected with meeting guarantees and credit
requirements of the Cabinet of Ministers of
Ukraine. [137]

536 Забудовник, титулодержатель — юридична
особа, яка освоює капітальні вкладення, виді-
лені на будівництво, та здійснює його підряд-
ним або господарським способом. [127]

Developer, titleholder — a legal entity, de-
veloper of capital investments, allocated for
construction work, developing them by sub-
contract or economic activity. [127]

537 Загальний оподатковуваний дохід — будь-
який дохід, що підлягає оподаткуванню згід-
но з законом, нарахований (виплачений) на
користь платника податку протягом звітно-
го податкового періоду. [26; 199]

Total taxable income — any profit that is
subject to taxation according to the law, cal-
culated (paid) for the benefit of a tax payer
during the tax accounting period. [26; 199]

538 Загальновиробничі витрати — витрати,
що пов’язані з управлінням, організацією та

Total production expenses — the expenses,
connected with the management, organization
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обслуговуванням будівельного виробницт-
ва, але не можуть бути віднесені до конкрет-
ного об’єкта витрат. Такі витрати розподі-
ляються між об’єктами витрат з викорис-
танням бази розподілу, обраної будівельною
організацією самостійно. [51]

and servicing of a construction project, but
not connected with the expenditures of the
project in question. Such expenses are di-
vided between projects without using the dis-
tribution basis, chosen by a building company
independently. [51]

539 Заготівля металобрухту — діяльність,
пов’язана із збиранням, купівлею, зберіган-
ням та реалізацією металобрухту юридич-
ними або фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють
операції з металобрухтом. [182]

Purchase of scrap metals — the activity,
connected with scrap picking, purchase,
storing and sale of scrap metals by legal or
physical persons — economic entities, en-
gaged in business transactions with scrap
metals. [182]

540 Заінтересовані особи стосовно боржника
— юридична особа, створена за участю бор-
жника, керівник боржника, особи, що вхо-
дять до складу органів управління боржни-
ка, головний бухгалтер (бухгалтер) борж-
ника, у тому числі і звільнені з роботи за рік
до порушення провадження у справі про бан-
крутство, а також особи, які знаходяться у
родинних стосунках із зазначеними особами
та підприємцем (фізичною особою) — бор-
жником, а саме: подружжя та їх діти, бать-
ки, брати, сестри, онуки. [157]

Concerned persons with regard to a debtor
— a legal entity, founded by a debtor as one
of the participants, the debtor’s manager, the
person from the top management of a debtor,
chief accountant (accountant) of a debtor, in-
cluding the persons, fired a year before taking
a case on solvency into court, and relatives of
the above-mentioned persons and a busi-
nessman (physical person) — a debtor: a
husband or a wife and their children, parents,
brothers, sisters, grandchildren. [157]

541 Закінчені роботи — роботи, виконані під-
рядником відповідно до договору підряду,
проектної та кошторисної документації. [7]

Accomplished work — works, fulfilled by
subcontractor according to the subcontract,
project and budget documentation. [7]

542 Заклад експертизи — уповноважений
Установою державний заклад (підприємст-
во, організація) для розгляду і проведення
експертизи заявок. [194]

Expertise institution — authorized state in-
stitution (enterprise, organization) to examine
and conduct a request for expertise. [194]

543 Закладення матеріальних цінностей до
державного резерву — прийняття матеріа-
льних цінностей для зберігання в держав-
ному резерві. [163]

Allocation of material values to the State
Reserves — acceptance of material values
for storage with the State Reserves. [163]

544 Закон про Державний бюджет України —
закон, який затверджує повноваження орга-
нам державної влади здійснювати виконан-
ня Державного бюджету України протягом
бюджетного періоду. [1]

The law on the State Budget of Ukraine —
the law, authorizing the bodies of executive
power to execute the State Budget of Ukraine
during a budgetary period. [1]

545 Закрите акціонерне товариство — вид ак-
ціонерного товариства, акції якого розподі-
ляються між засновниками і не можуть роз-
повсюджуватися шляхом підписки, купува-
тися та продаватися на біржах. [34]

Joint-stock company — a type of a joint
stock company, the shares of which are di-
vided between the members and cannot be
subscribed, traded at the stock exchange. [34]
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546 Закритий інвестиційний фонд — фонд, який
здійснює випуск інвестиційних сертифікатів
без взяття зобов’язань про їх викуп. [99]

Private investment fund — the fund, issuing
investment certificates without assuming ob-
ligations to repurchase them. [99]

547 Закріплення об’єкта інвестування за до-
вірителем — встановлення правовідносин
між довірителем та управителем на підставі
договору про участь у фонд фінансування
будівництва, за яких у довірителя виникає
право вимоги на цей об’єкт інвестування в
майбутньому. [218]

Attachment of the investment medium to
the principal — establishing of legal rela-
tions between the principal and the manager
on the basis of the contract on membership in
the fund of building project financing, under
which the principal accrues the right to claim
participation in this investment medium in the
future. [218]

548 Закупівля на засадах міжвідомчої коор-
динації — здійснення закупівлі з викорис-
танням механізму взаємодії генерального
замовника і замовників. [169]

Purchase on the basis of interdepartmental
coordination — realization of purchases with
the help of the interrelation mechanism between
the general customer and customers. [169]

549 Залишкова вартість заміщення (відтво-
рення) — вартість заміщення (відтворення)
об’єкта оцінки за вирахуванням усіх видів
зносу (для нерухомого майна — з урахуван-
ням ринкової вартості земельної ділянки
при її існуючому використанні (прав,
пов’язаних із земельною ділянкою). [59]

Residual replacement (reproduction) value
— replacement (reproduction) value of the
object under valuation with deduction of all
kinds of depreciation (for real estate — with
accounting the market value of a land lot un-
der current use (the rights, connected with
that land). [59]

550 Залишкова вартість основних засобів —
відновна вартість основних засобів на дату
оцінки за вирахуванням їх зносу. [43]

Residual value of fixed assets — renewed
value of fixed assets on the date of valuation
with deduction of their depreciation. [43]

551 Залишковий строк економічного життя
земельних поліпшень — строк від дати
оцінки до закінчення строку економічного
життя земельних поліпшень. [60]

Residual maturity of land improvements
— the period from the date of valuation till
termination maturity date of land improve-
ments. [60]

552 Залишок бюджетних коштів — обсяг кош-
тів на рахунках відповідного бюджету та
розпорядників коштів цього бюджету на кі-
нець дня. [1]

Budgetary funds balance — the amount of
funds on the accounts of a relevant budget
and the accounts of the manager of the budg-
etary funds by the end of the day. [1]

553 Залучений банк другого рівня — один із
залучених банків, визначений Національним
банком забезпечити обслуговування видат-
кових та прибуткових операцій підприємств
у ручному режимі згідно з мобілізаційними
завданнями. [101]

Authorized bank of second category — one
of authorized banks whose services were en-
listed by the National Bank to ensure servic-
ing of expense and profit transactions of en-
terprises in manual mode according to
mobilization tasks. [101]

554 Залучені банки першого рівня — банки та
інші установи — учасники системи елект-
ронних переказів, які залучаються Націона-
льним банком в особливий період до роботи
через систему електронних переказів. [101]

Authorized banks of first category —
banks and other institutions — participants in
the system of electronic transfers, with en-
listed by the National Bank services of taking
part in the work of the system of electronic
money transfers at particular time. [101]
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555 Заміна матеріальних цінностей держав-
ного резерву — відпуск матеріальних цін-
ностей з державного резерву за умови одно-
часного закладення тієї ж кількості анало-
гічних або інших однотипних матеріальних
цінностей у зв’язку із зміною стандартів і
технології виготовлення виробів, передба-
чених мобілізаційним завданням. [163]

Replacement of material values of the
State Reserves — the issue of material val-
ues from the State Reserves on the condition
of a simultaneous amount of similar or other
material values, taken for storage at the same
time, due to the changes in standards and
production technologies, envisaged by mobi-
lization tasks. [163]

556 Замовник — 1) розпорядник державних кош-
тів, який здійснює закупівлю в порядку, визна-
ченому Законом України «Про закупівлю това-
рів, робіт і послуг за державні кошти», при цьо-
му замовником вважається суб’єкт, тендерний
комітет якого проводить процедуру закупівлі та
який одночасно укладає з переможцем договір
про закупівлю, крім випадків здійснення заку-
півлі товарів на засадах міжвідомчої координації
[169]; 2) cторона договору підряду, яка за влас-
ним рішенням або дорученням інвестора роз-
міщує замовлення на виконання робіт (будівни-
цтво об’єкта), приймає закінчені роботи (об’єкт
будівництва) та оплачує їх [7]; 3) суб’єкт госпо-
дарської діяльності, який надає давальницьку
сировину для вироблення готової продукції
[191]; 4) юридична (фізична) особа, яка видає
замовлення, укладає контракт, контролює хід
будівництва, приймає закінчені роботи. [127]

The customer — 1) the controller of public
funds, conducting purchasing in keeping with
the order, established by the Law of Ukraine
«On purchase of goods, work and services with
public funds», under which the customer is con-
sidered to be an entity, whose tender committee
conducts purchases and at the same time signs
an agreement with the winner, except cases of
conducting purchases on the basis of interde-
partmental coordination [169]; 2) sub-contrac-
tual party decides by itself or acts by the order
of the investor and places the order for fulfill-
ment of the contract (construction project), ac-
cepts work (construction project) and pays for
it [7]; 3) economic entity, providing customer-
supplied raw materials for the production of
finished goods. [191]; 4) a legal (physical) per-
son, awarding orders, signing a contract, super-
vising construction work, accepting work. [127]

557 Замовник транспортних послуг — юри-
дична або фізична особа, яка замовляє
транспортні послуги з перевезення пасажи-
рів чи/та вантажів. [151]

The customer of freight services — a legal
or physical person, placing an order for trans-
porting passengers or cargoes. [151]

558 Заохочувальні виплати за будівельним
контрактом — додаткові суми, що сплачу-
ються підряднику за виконання (перевико-
нання) умов контракту. [79]

Incentive payments under a construction
project — additional amounts of money,
paid to the contractor for the execution (over
fulfillment) of a contract. [79]

559 Запаси — 1) активи, які: утримуються для
подальшого продажу за умов звичайної гос-
подарської діяльності; перебувають в про-
цесі виробництва з метою подальшого про-
дажу продукту виробництва; утримуються
для споживання під час виробництва про-
дукції, виконання робіт та надання послуг, а
також управління підприємством [70]; 2) обо-
ротні активи у матеріальній формі, які на-
лежать установі та забезпечують її функціо-
нування (або перебувають у процесі вироб-
ництва продукції, виконання робіт, надання
послуг) і будуть використані, як очікується,
протягом одного року. [9]

Stocks — 1) the assets, that: are stored for
further sale upon regular economic activity;
are in the process of production with the aim
of further sales of the product; are kept for
consumption during the production process,
the execution of work and supplying services,
and in enterprise management. [70]; 2) current
assets in a tangible form, belonging to the
enterprise and ensuring its functioning (or
they are used in the process of production,
execution of work or supplying services) and
will be used, as expected within one year. [9]
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560 Запозичення — 1) позики, векселі, облігації,
а також інші види короткострокових і довго-
строкових зобов’язань, на які нараховуються
відсотки [91]; 2) операції, пов’язані з отри-
манням бюджетом коштів на умовах повер-
нення, платності та строковості, в результаті
яких виникають зобов’язання держави, Ав-
тономної Республіки Крим чи місцевого само-
врядування перед кредиторами. [1]

Borrowings — 1) loans, bills of exchange,
bonds, and other short-term and long-term li-
abilities which accrued [91]; 2) transactions,
connected with the receipt of budgetary funds
on the condition of their repayment, payments
on time and on a fixed date, bringing about the
liabilities of the government, of the Autono-
mous Republic of the Crimea or local govern-
ment bodies to repay to the creditors. [1]

561 Зареєстрований знак — знак, на який ви-
дано свідоцтво. [194]

Registered title — the title with issued cer-
tificate. [194]

562 Засіб контролю — централізовано виготов-
лена спеціальна номерна пломба підвище-
ного рівня захисту у вигляді самоклейного
знака, форма якого затверджується Держав-
ною податковою адміністрацією України.
[138]

Control facilities — centrally made specially
numbered seal of a top protection level of a
self-sticking kind, with the form, approved by
the State Tax Administration of Ukraine.
[138]

563 Засіб обліку — прилад, технічний пристрій
для обліку кількісних та/або якісних показни-
ків житлово-комунальної послуги, який має
нормовані метрологічні характеристики. [168]

Accounting facilities — the device, engi-
neering device for accounting of quantitative
and\or qualitative indices of housing services
with rated metrological characteristics. [168]

564 Засоби дистанційного зв’язку — телеко-
мунікаційні мережі, поштовий зв’язок, теле-
бачення, інформаційні мережі, зокрема Ін-
тернет, які можуть використовуватися для
укладення договорів на відстані. [159]

Distant communication facilities — tele-
communication networks, postal services,
television, informational networks, including
Internet, which can be used to conclude con-
tracts in the distance. [159]

565 Засоби транзиту — механічні засоби, кон-
тейнери, що використовуються учасниками
транзиту для надання (виконання) транзит-
них послуг (робіт). [213]

Transit facilities — mechanic devices, con-
tainers, used by transit carriers for supplying
(execution) of transit services (work). [213]

566 Заява (клопотання) — звернення громадян із
проханням про сприяння реалізації закріпле-
них Конституцією та чинним законодавством
їх прав та інтересів або повідомлення про по-
рушення чинного законодавства чи недоліки в
діяльності підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, народних депу-
татів України, депутатів місцевих рад, посадо-
вих осіб, а також висловлення думки щодо
поліпшення їх діяльності. [173]

Application (petition) — request of citizens
to assist in due exercising of their constitu-
tional and legal rights and interests or report
on infringement of current legislation or
shortcomings in the activity of enterprises,
bodies, organizations irrespective of their
forms of ownership, people’s deputies of
Ukraine, deputies of local councils, officials,
and also their opinions on how to improve
their work. [173]

567 Заявка — сукупність документів, необхід-
них для видачі свідоцтва. [194]

Application — a set of documents, necessary
for certification. [194]

568 Заявник — 1) особа, яка подала заявку чи
набула прав заявника в іншому встановле-

Declarant — 1) a person, who submitted ap-
plication or has come into his own right of a
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ному законом порядку [194]; 2) резидент або
нерезидент, який звернувся до Національно-
го банку за ліцензією (або за зміною умов
ліцензії) [105]; 3) юридична особа, яка подає
документи для одержання або анулювання
ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі
дубліката. [39]

declarant in some other established legal or-
der [194]; 2) a resident or non-resident, who
applied for a license to the National Bank (or
some change of license terms) [105]; 3) a le-
gal person, applying for a license or its revo-
cation, renewal, or duplication. [39]

569 Заявник акредитива — платник, який по-
дав обслуговуючому банку заяву про від-
криття акредитива. [15]

Applicant for a letter of credit — a payer,
who applied to the originating bank with a
request to open a letter of credit. [15]

570 Зберігання векселів — здійснення банком
за дорученням, від імені та за рахунок век-
селедержателя операцій з векселями на під-
ставі одержаних від векселедержателя ін-
струкцій. [111]

Depository of bills of exchange — a bank’s
transactions by standing order, in the name
and at the expense of the drawez on the basis
of the instructions of a drawer. [111]

571 Зберігання векселів відкрите — зберіган-
ня векселів шляхом подання в банк супро-
відного векселя доручення на зберігання з
точними і повними інструкціями щодо дій
банку з векселями. [111]

Open depository of bills of exchange — de-
positing of bills of exchange by submitting to
the bank an accompanying bill-order for de-
positing with precise and full instruction for
the bank. [111]

572 Зберігання векселів закрите — зберігання
векселів шляхом надання векселедержателю
депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку
без будь-яких інструкцій щодо дій банку з
векселями. [111]

Closed depository for bills of exchange —
bill depositing by supplying the drawer with a
sell in the bank’s safe vault with no instruc-
tions to the bank. [111]

573 Зберігач — комерційний банк або торговець
цінними паперами, який має ліцензію на збе-
рігання та обслуговування обігу цінних папе-
рів і операцій емітента з цінними паперами на
рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних
паперів, що належать йому, так і тих, які він
зберігає згідно з договором про відкриття ра-
хунку в цінних паперах; при цьому зберігач не
може вести реєстр власників цінних паперів,
щодо яких він здійснює угоди. [188]

Custodian — a commercial bank or a li-
censed securities trader depositing and serv-
icing securities circulation and the issuer’s
transactions with securities on securities de-
posits, belonging to him and the deposited se-
curities according to the agreement on open-
ing a securities account; the custodian is not
authorized to register securities owners under
the agreement. [188]

574 Збирання металобрухту — діяльність фі-
зичних або юридичних осіб, пов’язана з пе-
реміщенням металобрухту від місця його
утворення або знаходження до території
розташування спеціалізованих або спеціалі-
зованих металургійних переробних підпри-
ємств та їх приймальних пунктів. [182]

Collecting scrap metals — the activity of
physical and legal persons, connected with
displacement of scrap metals from the place
of their formation or location to the territory
of location of specialized or specialized met-
allurgic processing enterprises and their re-
ceiving points. [182]

575 Збиток — перевищення суми витрат над
сумою доходу, для отримання якого були
здійсненні ці витрати. [65]

Loss — exceeding sum of expenses over sum
of profit, all expenses were made to get it.
[65]
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576 Зведений акт — службовий документ, який
стверджує факт проведення планової виїзної
перевірки з усіх питань за сукупними показ-
никами фінансово-господарської діяльності
суб’єкта господарювання і є носієм доказової
інформації про виявлені порушення вимог
податкового, валютного та іншого законо-
давства суб’єктами господарювання. [134]

Consolidated act — an office file, certifying
the fact of conducting a planned field audit of
all questions of overall results of economic
activity of an economic entity and is a data
medium of evidential information on in-
fringement of a tax, foreign currency and
other legislation by economic entities. [134]

577 Зведений бюджет — сукупність показників
бюджетів, що використовуються для аналізу
і прогнозування економічного і соціального
розвитку держави. [1]

Consolidated budget — total build-in ele-
ments of the budget, used for the analysis and
prognostication of economic and social de-
velopment of the state. [1]

578 Звернення громадян — викладені в пись-
мовій або усній формі пропозиції (заува-
ження), заяви (клопотання) і скарги. [173]

Appeals of citizens — oral or written pro-
posals (remarks), applications (petitions) and
complaints. [173]

579 Звичайна діяльність — будь-яка основна
діяльність підприємств, а також операцій,
що її забезпечують або виникають внаслідок
її проведення. [65]

Current activity — any basic activity of en-
terprises, and the transactions, that ensure it
or occur as a result of it. [65]

580 Звичайна процентна ставка за депозит —
процентна ставка, що встановлюється залеж-
но від строків та розміру депозиту за рішен-
ням платника податку, яке має бути опри-
людненим та встановлювати однакові прави-
ла щодо укладання депозитного договору з
будь-якими категоріями осіб з урахуванням
обмежень, установлених законом. [192]

Standard deposit interest rate — the inter-
est rate, that is fixed depending on terms and
amounts of deposited money by the decision
of a tax-payer, and it should be voiced and
similar rules on a deposit agreement with any
categories of persons should be introduced,
with account of the restrictions, established
by the law. [192]

581 Звичайна ціна — ціна, визначена звичай-
ною за правилами, встановленими Законом
України «Про оподаткування прибутку під-
приємств». [203]

Standard price — the price, acknowledged
as «standard» according to the rules intro-
duced by the Law of Ukraine «On taxation of
enterprise profit.» [203]

582 Звичайні торговельні операції — умови та
ділова практика, які протягом обґрунтова-
ного строку, що передує експорту товару,
що є об’єктом розслідування, були звичай-
ними у торгівлі таким товаром або товара-
ми, які мають схожі умови виробництва,
продажу або збуту. [172]

Current trade transactions — terms and
business activity, that is prior to the exports
of the goods and is subject to investigating,
and during a substantiated period of time
have been standard in trade of such goods and
products, that have similar production condi-
tions, sale or market. [172]

583 Звіт про власний капітал — звіт, який від-
ображає зміни у складі власного капіталу під-
приємства протягом звітного періоду. [63]

Statement on equity — a statement that re-
flects changes in the composition of the enter-
prise equity during the accounting period. [63]

584 Звіт про рух грошових коштів — звіт,
який відображає надходження і видаток
грошових коштів у результаті діяльності
підприємства у звітному році. [63]

Cash flow statement — the statement, re-
flecting inflows and outflows of cash as a re-
sult of economic activity of the enterprise in
the accounting period. [63]
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585 Звіт про фінансові результати — звіт про
доходи, витрати, фінансові результати дія-
льності підприємства. [63]

Income Statement — the statement on pro-
fits, expenses, financial results of the activity
of an enterprise. [63]

586 Звітний (податковий) період — 1) період,
за який платник податку зобов’язаний про-
водити розрахунки податку та сплачувати
його до бюджету [200]; 2) проміжок часу,
який розпочинається з першого календарно-
го дня першого місяця такого періоду та за-
кінчується останнім календарним днем
останнього місяця такого періоду. [199]

Reporting (tax) period — 1) the period,
during which a tax-payer shall make transac-
tions on taxes and pay them to the budget
[200]; 2) the period of time, starting on the
first calendar day of the first month of such a
period and finishes on the last calendar day of
the last month of such a period. [199]

587 Звітний податковий період (податковий
рік) — проміжок часу, який розпочинається
з першого календарного дня першого місяця
такого періоду (року) та закінчується остан-
нім календарним днем останнього місяця
такого періоду (року). [26]

Reporting taxation period (taxation year)
— the period of time, starting on the first cal-
endar day of the first month of such a period
(year) and finishes on the last calendar day of
the last month of such a period (year). [26]

588 Звітний сегмент — господарський або гео-
графічний сегмент, який визначений під-
приємством за критеріями, наведеними у
пунктах 6—9 Положення (стандарту) 29,
щодо якого має розкриватися у річній фі-
нансовій звітності інформація. [89]

Reporting segment — economic or geo-
graphical segment, fixed by the enterprise by
criteria, cited in paragraph 6-9 of the Provi-
sion (standard) 29 that is subject to data pro-
vision in annual financial statements. [89]

589 Зворотний лізинг — господарська операція
фізичної чи юридичної особи, що передба-
чає продаж основних фондів фінансовій ор-
ганізації з одночасним зворотним отриман-
ням таких основних фондів такою фізичною
чи юридичною особою в оперативний або
фінансовий лізинг. [192]

Negotiable leasing — economic transaction
of a physical or legal person that envisages
sale of the basic assets of a financial institu-
tion with simultaneous operational or finan-
cial leasing of such fixed assets by that physi-
cal or legal person. [192]

590 Здавання у майновий найм — передача
права користування і (або) володіння оригі-
налом чи примірником твору, фонограми,
відеограми на певний строк з метою одер-
жання прямої чи опосередкованої комерцій-
ної вигоди. [152]

Property leasing — conveyance of the right
to usage and (or) the right to ownership of the
original or a copy of the work, soundtrack,
video for a fixed period of time with the aim
of getting direct or indirect commercial
profit. [152]

591 Здійснення контролю — володіння безпо-
середньо або через пов’язаних осіб часткою,
що становить не менш як 20 відсотків статут-
ного фонду (капіталу) юридичної особи, або
управління найбільшою кількістю голосів в
органі управління юридичної особи. [176]

Control — direct ownership of a share of not
less than 20 % of the equity of the legal per-
son or controlling it through interested per-
sons or control of the majority of votes in the
management body of the legal person. [176]

592 Здійснення поставки — оформлення ВМД (у
випадку ввезення продукції на територію
України, якщо така продукція згідно із зако-

Delivery realization — filling in entry cus-
toms declaration (in case of bringing the
goods into the customs territory of Ukraine, if
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нодавством України підлягає митному оформ-
ленню) або виконання нерезидентом усіх зо-
бов’язань щодо поставки, покладених на нього
за договором (в інших випадках). [25]

those goods are subject to customs clearance)
or the fulfillment of all liabilities on delivery
by non — resident, authorized to him by the
contract (in other cases). [25]

593 Земельна ділянка — частина земної поверх-
ні з установленими межами, певним місцем
розташування, визначеними щодо неї пра-
вами. Під час проведення оцінки земельна
ділянка розглядається як частина земної по-
верхні і (або) простір над та під нею висо-
тою і глибиною, що необхідні для здійснен-
ня земельних поліпшень. [60; 195]

Land lot — a part of surface with fixed bor-
ders, definite location, and definite rights to
it. At the time of valuation the land lot is
taken as a part of land surface and (or) open
space over and under it with its height and
depth, that are necessary for land improve-
ment. [60; 195]

594 Земельне поліпшення — результати будь-
яких заходів, що приводять до зміни якісних
характеристик земельної ділянки та її варто-
сті. До земельних поліпшень належать ма-
теріальні об’єкти, розташовані у межах зе-
мельної ділянки, переміщення яких є немож-
ливим без їх знецінення та зміни призна-
чення, а також результати господарської ді-
яльності або проведення певного виду робіт
(зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розмі-
щення посівів, багаторічних насаджень, ін-
женерної інфраструктури тощо). [41; 60; 195]

Land improvement — the results of any de-
velopments, leading to altered qualitative
land characteristics and its value. Land im-
provements include material structures, lo-
cated within the territory of the land lot, the
replacement of which is not possible without
its depreciation and alteration of its destina-
tion, and also the results of the economic ac-
tivity or carrying out of some projects (al-
teration of the relief, soil improvement,
placement of crops, perennial plants, engi-
neering infrastructure, etc). [41; 60; 195]

595 Злиття — об’єднання підприємств (шляхом
створення нової юридичної особи або при-
єднання підприємств до головного підпри-
ємства), в результаті якого власники (акціо-
нери) підприємств, що об’єднуються, здійс-
нюватимуть контроль над усіма чистими ак-
тивами об’єднаних підприємств з метою до-
сягнення подальшого спільного розподілу
ризиків та вигід від об’єднання. При цьому
жодна зі сторін не може бути визначена як
покупець. [80]

Businesses merge — merging of businesses
(by the formation of a new legal entity or en-
terprise joining the main company), resulting
in the owners’ (shareholders’) control over
the net assets with the aim of risk sharing and
enjoying unification benefits. In that case no
party is defined as a buyer. [80]

596 Зменшення корисності — втрата економі-
чної вигоди в сумі перевищення залишкової
вартості активу над сумою очікуваного від-
шкодування. [68]

Impairment — a loss of economic benefits
in the amount of exceeding residual asset
value over expected recoverable amount. [68]

597 Змішані капітальні вкладення — інвести-
ції, спрямовані на створення і відновлення
основних фондів, у загальному обсязі яких є
частка державних коштів. [127]

Compound capital investments — the in-
vestments, directed at creating and renewal
restoring fixed assets with a part of public
funds in its composition. [127]

598 Знак — позначення, за яким товари і послу-
ги одних осіб відрізняються від товарів і по-
слуг інших осіб. [194]

Trade name — labeling, identifying par-
ticular products and services of a trader. [194]
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599 Значні угоди — угоди щодо розпорядження
майном боржника, балансова вартість якого
перевищує один відсоток балансової варто-
сті активів боржника на день укладення уго-
ди. [157]

Substantial agreements — agreements on
property administration of a debtor, the book
value of which exceeds 1 % of the book value
of the assets of the debtor on the date of
signing the agreement. [157]

600 Знерухомлення цінних паперів — переве-
дення цінних паперів, випущених у доку-
ментарній формі, у бездокументарну форму
шляхом депонування сертифікатів у схови-
щах зберігача цінних паперів та/або депози-
тарію з метою забезпечення подальшого їх
обігу у вигляді облікових записів на рахун-
ках зберігача цінних паперів та/або депози-
тарію. [188]

Withdrawal of securities from circula-
tion (Immobilization of securities) — se-
curities transfer, issued in a documentary
form into non-documentary form by secu-
rities deposition to the vaults of the securi-
ties custodian and/or depository with the
aim of ensuring their future circulation in
the form of accounting records on the ac-
counts of the securities custodian and\or
depository. [188]

601 Знищення або руйнування — митний ре-
жим, відповідно до якого товари, ввезені на
митну територію України, знищуються під
митним контролем чи приводяться у стан,
який виключає їх використання, без справ-
ляння податків, установлених на імпорт, а
також без застосування заходів нетарифного
регулювання до товарів, що знищуються або
руйнуються. [58]

Destruction or demolition — a customs
procedure, according to which the goods, im-
ported into the customs territory of Ukraine,
are destroyed under the customs control or
made useless, without levying taxes for im-
ported goods, and without the use of non-
tariff regulations for the goods, that are sub-
ject to destruction or demolition. [58]

602 Знос — 1) сума амортизації об’єкта з почат-
ку його корисного використання [52; 204];
2) втрата вартості майна порівняно з вартіс-
тю нового майна. Знос за ознаками його ви-
никнення поділяють на фізичний, функціо-
нальний та економічний (зовнішній).
Фізичний та функціональний знос може бу-
ти таким, що технічно усувається, і таким,
що не усувається, або усунення його є еко-
номічно недоцільним. [59]

Depreciation — 1) a sum of the depreciation
of the unit from the beginning of its benefi-
cial use [52; 204]; 2) loss of property value in
comparison to the value of new property. De-
preciation characteristics are divided into
physical, functional and economic (form).
Physical and functional depreciation could be
removed technically and sometimes could not
be removed or its removal is not economi-
cally sound. [59]

603 Знос основних засобів — сума амортизації
об’єкта основних засобів з початку його ко-
рисного використання. [68]

Depreciation of fixed assets — sum of fixed
assets depreciation from the beginning of its
beneficial use. [68]

604 Зобов’язання — заборгованість підприємс-
тва, що виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої в майбутньому, як очікуєть-
ся, призведе до зменшення ресурсів підпри-
ємства, що втілюють у собі економічні ви-
годи. [63; 155]

Liabilities — enterprise liabilities, as a result
of past performance and their future offset-
ting is expected to downsize the resources of
the enterprise, that could lead to loss of prof-
itability. [155]

605 Зобов’язання з кредитування — зобов’я-
зання банку надати клієнту кредит на пев-
них умовах. [8]

Credit obligations — assumed obligation of
the bank to issue a loan to the customer on
fixed terms. [8]
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606 Зовнішньоекономічні контракти — укла-
дені між бенефіціаром та постачальниками
договори про придбання за рахунок коштів
позик міжнародних фінансових організацій
товарів для провадження діяльності, пов’я-
заної з використанням довгострокових дого-
ворів з метою реалізації інвестиційних про-
ектів у рамках міжнародних договорів Ук-
раїни з міжнародними фінансовими органі-
заціями. [135]

International contracts — the contracts,
signed by the beneficiary and the supplier on
purchasing the goods with international fi-
nancial institutional loans for carrying out the
activities, connected with the use of long-
term contracts with the aim of investment
projects fulfillment within the contractual re-
lations of Ukraine with international financial
institutions. [135]

607 Зона митного контролю — місце, визначе-
не митними органами в пунктах пропуску
через митний кордон України або в інших
місцях митної території України, в межах
якого митні органи здійснюють митні про-
цедури. [58]

Zone of customs control — the site, estab-
lished by the customs authorities and located
at the entry points on the customs border of
Ukraine, within which the customs proce-
dures are carried out by the customs authori-
ties. [58]

608 Зона спрощеного митного контролю —
частина зони митного контролю з належним
технічним та інформаційним обладнанням
для здійснення контролю у спрощеному по-
рядку. [58]

Zone of simplified customs control — a
part of a zone of customs control, technically
and informationally equipped to carry out
simplified customs control procedures. [58]

609 Зразок банкноти — контрольний примір-
ник банкноти певного номіналу, виготовле-
ний на замовлення банку-емітента, з повною
системою ознак платіжності та захисних
елементів, який має нульову нумерацію і на
якій за допомогою перфорації або друку на-
несено слово «ЗРАЗОК» будь-якою мовою.
Як виняток, зразок банкноти може бути ви-
готовлений з обігової пронумерованої банк-
ноти шляхом перфорації слова «ЗРАЗОК»
будь-якою мовою. [17]

Banknote specimen — a controlling bank-
note specimen of a fixed nominal value, is-
sued to the order of the issuing bank, with
complete set of pay-off characteristics and
safety elements, with zero-numbering, and on
which the word «SPECIMEN» is marked
with the help of perforation or stamp in any
language. As an exception, the banknote
specimen can be made of a numbered cur-
rency unit by the way of perforated word
«SPECIMEN» in any language. [17]

²

610 Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’яза-
них з ним прав — встановлення відповід-
ності об’єкта оцінки наявним вихідним да-
ним та інформації про нього. [59]

Identification of project under valuation
and the rights of it — valuation of identity
of the project to its current characteristics and
information. [59]

611 Ідентифіковані активи та зобов’язання —
придбані активи та зобов’язання, які на дату

Identified assets and liabilities — acquired
assets and liabilities at the date of acquisition
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придбання відповідають критеріям визнання
статей балансу, встановлених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Ба-
ланс». [80]

which meet the criteria for recognition of bal-
ance sheet items, established by the Regula-
tion (Standard) of Accounting 2 «Balance».
[80]

612 Ідентичні товари (роботи, послуги) — то-
вари (роботи, послуги), що мають однакові
характерні для них основні ознаки. [192]

Identical goods (work, services) — the
goods (work, services) with the same basic
characteristics. [192]

613 Імпорт — 1) ввезення на митну територію
країни імпорту товару (товарів), призначеного
для споживання у цій країні імпорту [172];
2) митний режим, відповідно до якого товари
ввозяться на митну територію України для ві-
льного обігу без обмеження строку їх перебу-
вання на цій території та можуть використо-
вуватися без будь-яких митних обмежень. [58]

Imports — 1) moving to the customs terri-
tory of Ukraine imported goods (products) for
consumption in this importing country [172];
2) the customs regime, according to which
the goods are moved to the customs territory
of Ukraine for free circulation with no fixed
period of time and can be used with no cus-
toms limitations. [58]

614 Імпортер — суб’єкт господарсько-правових
відносин, що декларує надходження на мит-
ну територію країни імпорту товару (това-
рів). [172]

Importer — an economic-legal entity, that
declares the goods, imported into the customs
territory of importing country. [172]

615 Імпринтер — пристрій, призначений для
перенесення рельєфних реквізитів платіжної
картки на сліп. [109]

Imprinter — a device, used for transfer of
relief properties of payment card to the copy.
[109]

616 Ім’я автора — сукупність слів чи знаків,
що ідентифікують автора: прізвище та ім’я
автора; прізвище, ім’я та по батькові автора;
ініціали автора; псевдонім автора; прийня-
тий автором знак (сукупність знаків) тощо.
[152]

The name of the author — overall words or
signs, identifying the author: first name and
family name; family name, first name and
patronymic name; the author’s initials; the
author’s pseudonym; a customary sign (a
group of signs), etc. [152]

617 Інвестиції — всі види майнових та інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів ді-
яльності, в результаті якої створюється при-
буток (дохід) або досягається соціальний
ефект. [42; 174]

Investments — all kinds of property and in-
tellectual values, invested in economic proj-
ects and other types of projects, generating a
profit (income) or a social effect. [42; 174]

618 Інвестиційна вартість — вартість, визна-
чена з урахуванням конкретних умов, вимог
та мети інвестування в об’єкт оцінки. [59]

Investment value — the value, defined with
account of all specific terms, requirements
and investment objective of the project under
valuation. [59]

619 Інвестиційна декларація — документ, що
є складовою частиною регламенту інституту
спільного інвестування та додатком до до-
говору з компанією з управління активами,
в якому визначаються основні напрями та
обмеження інвестиційної діяльності інсти-
туту спільного інвестування. [99; 176]

Investment declaration — the document,
that is part of collective investment institution
regulation and the annex to the agreement
with the assets management company, which
identifics the main areas of investment re-
strictions and collective investment institu-
tion. [99; 176]
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620 Інвестиційна діяльність — 1) придбання
та реалізація тих необоротних активів, а та-
кож тих фінансових інвестицій, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових
коштів [66]; 2) сукупність практичних дій
громадян, юридичних осіб і держави щодо
реалізації інвестицій. [42]

Investment activity — 1) purchasing and
disposal of those fixed assets, of those finan-
cial investments, that are not a component of
monetary funds equivalents [66]; 2) overall
activity of citizens, legal persons and the state
in implementing investments. [42]

621 Інвестиційна нерухомість — власні або
орендовані на умовах фінансової оренди зе-
мельні ділянки, будівлі, споруди, які розта-
шовуються на землі, утримувані з метою
отримання орендних платежів та/або збіль-
шення власного капіталу, а не для виробниц-
тва та постачання товарів, надання послуг,
адміністративної мети або продажу в проце-
сі звичайної діяльності. [92]

Investment real estate — own or financially
leased land lots, structures, located on the
land, used for getting a rent and/or equity
growth, but not for production and supplying
goods, services, administration purposes or
sale in the process of regular activity. [92]

622 Інвестиційна привабливість підприємст-
ва — рівень задоволення фінансових, вироб-
ничих, організаційних та інших вимог чи ін-
тересів інвестора щодо конкретного підпри-
ємства, яке може визначатися чи оцінюва-
тися значеннями відповідних показників, у
тому числі інтегральної оцінки. [42]

Investment attractiveness of an enterprise
— the level of satisfaction of financial, pro-
duction, organizational and other require-
ments and interests of a definite enterprise,
which can be defined or valuated by values of
corresponding indices, including integral
value. [42]

623 Інвестиційний керуючий — торговець
цінними паперами, з яким укладено угоду
про управління інвестиційним фондом. [99]

Investment manager — securities trader,
managing an investment fund according to a
signed agreement. [99]

624 Інвестиційний податковий кредит — від-
строчення плати податку на прибуток, що на-
дається суб’єкту підприємницької діяльності
на визначений строк з метою збільшення його
фінансових ресурсів для здійснення іннова-
ційних програм, з наступною компенсацією
відстрочених сум у вигляді додаткових надхо-
джень податку через загальне зростання при-
бутку, що буде отриманий внаслідок реалізації
інноваційних програм. [192]

Investment tax credit — deferred payment
of income tax, granted to the economic entity
with the aim of increasing its financial re-
sources for implementation of innovative
programs, further reimbursement of deferred
payments in the form of additional tax reve-
nues due to general growth of profits. [192]

625 Інвестиційний проект — 1) документ, який
містить необхідні розрахунки та обґрунтуван-
ня, що підтверджують доцільність здійснення
інвестиційної діяльності з метою впрова-
дження досягнень науково-технічного прог-
ресу у виробничу і соціальну сфери [42];
2) проект, що впроваджується позичальни-
ками (суб’єктами господарювання) на умовах
фінансової самоокупності та для якого перед-
бачається співфінансування проекту позича-
льником або іншими інвесторами в розмірі не
менше ніж 20  % його вартості. [121]

Investment project — 1) the document,
containing the required calculations and sub-
stantiation, proving the necessity of the in-
vestment activity with the aim of introduction
of new technological developments into pro-
duction and social spheres. [42]; 2) the pro-
ject implemented by the borrowers (economic
entities) on the condition of financial cost re-
covery and for which co-financing of no less,
than 20 % of the projected value by the
lender or other investors is envisaged. [121]
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626 Інвестиційний сертифікат — цінний папір,
який розміщується інвестиційним фондом,
інвестиційною компанією, компанією з управ-
ління активами пайового інвестиційного
фонду та посвідчує право власності інвесто-
ра на частку в інвестиційному фонді, взаєм-
ному фонді інвестиційної компанії та пайо-
вому інвестиційному фонді. [99; 176; 219]

Investment certificate — a security, which
is issued by the investment fund, which is-
sued company, assets management company
of mutual investment fund, and certifies the
investor’s ownership of part of the investment
fund, mutual investment fund company and
mutual investment fund. [99; 176; 219]

627 Інвестиційний фонд — юридична особа,
заснована у формі закритого акціонерного
товариства з урахуванням вимог, встанов-
лених цим Положенням, що здійснює ви-
ключну діяльність у галузі спільного інвес-
тування. [99]

Investment fund — a legal entity established
as a closed joint stock company with the re-
quirements, established by this Regulation,
and carrying out the activity in the field of
mutual investment. [99]

628 Інвестиційні зобов’язання — зобов’язання
покупця щодо внесення інвестицій у вигляді
коштів та інших видів майна, необхідних
для ефективного функціонування об’єкта
оцінки та випуску ним конкурентоспромож-
ної продукції. [43]

Capital investment commitments — the
commitments of the buyer to pay up invest-
ment contributions in the form of money and
other kinds of property, necessary for effi-
cient performance of the valuation project
and production of competitive products. [43]

629 Інвестиція — господарська операція, яка
передбачає придбання основних фондів не-
матеріальних активів, корпоративних прав
та цінних паперів в обмін на кошти або
майно. Інвестиції поділяються на капітальні,
фінансові та реінвестицію. [192]

Investment — an economic transaction, that
envisages purchasing of fixed assets, of in-
tagible assets, corporate rights and securities
in exchange for money or property. Invest-
ments are divided into capital, financial and
refinancing. [192]

630 Інвестиція за кордон — господарська опе-
рація, яка передбачає придбання суб’єктами
інвестицій основних фондів, нематеріальних
активів, корпоративних прав, цінних паперів
та їх похідних в обмін на валютні цінності з
метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту. [19]

Investment in another country — an eco-
nomic transaction, that envisages purchasing
of fixed assets, non-material assets, corporate
rights, securities and their derivatives by the
investment entities in exchange for foreign
currency values with the aim of generating a
profit or achieving a social effect. [19]

631 Інвестований капітал — сума власного та
запозиченого капіталу (довгострокового бор-
гу) цілісного майнового комплексу. [61]

Invested capital — total own or borrowed
capital (long-term debt) of a complete prop-
erty complex. [61]

632 Інвестор — юридична (фізична) особа, яка
приймає рішення про вкладання власних,
позичкових або залучених коштів у формі
капітальних вкладень у об’єкти будівницт-
ва. [42; 127]

Investor — a legal (physical) person, taking
decisions on investing its own, borrowed or
raised money in the form of capital invest-
ments into construction projects. [42; 127]

633 Інвестори в цінні папери — фізичні та
юридичні особи, резиденти і нерезиденти,
які набули права власності на цінні папери з
метою отримання доходу від вкладених ко-

Securities investors — legal or physical per-
sons, residents and non-residents who have
acquired ownership of securities to generate
income from invested money and/or acquir-
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штів та/або набуття відповідних прав, що
надаються власнику цінних паперів відпо-
відно до законодавства. Інституційними ін-
весторами є інститути спільного інвесту-
вання (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди
інвестиційних компаній, недержавні пенсій-
ні фонди, страхові компанії, інші фінансові
установи, які здійснюють операції з фінан-
совими активами в інтересах третіх осіб за
власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у
випадках, передбачених законодавством, —
також за рахунок залучених від інших осіб
фінансових активів з метою отримання при-
бутку або збереження реальної вартості фі-
нансових активів. [219]

ing the relevant rights, granted to the owners
of securities according to the legislation. In-
stitutional investors are institutions of collec-
tive investment (unit fund and corporate in-
vestment fund), investment funds, mutual
funds, investment companies, private pension
funds, insurance companies, other financial
institutions, carrying out transactions with fi-
nancial assets for the benefit of the third party
at their expense or at the expense of persons
in cases envisaged by the legislation — and
also with the help of financial funds, received
from other persons with the aim of getting a
profit or maintaining the real value of finan-
cial assets. [219]

634 Індекс відносної податкоспроможності —
коефіцієнт, що визначає рівень податкоспро-
можності адміністративно-територіальної оди-
ниці у порівнянні з аналогічним середнім
показником по Україні у розрахунку на од-
ного мешканця. [1]

Index of relevant taxable capacity — a ra-
tio, defining the level of taxable capacity of
the political subdivision in comparison to
similar average index across Ukraine, calcu-
lated per one citizen. [1]

635 Індекс інфляції — індекс інфляції, опри-
люднений центральним органом виконавчої
влади у галузі статистики. [83]

Inflation index — inflation index, made
public by the central body of executive power
in the statistics field. [83]

636 Індекс споживчих цін — показник, що ха-
рактеризує динаміку загального рівня цін на
товари та послуги, які купує населення для
невиробничого споживання. [175]

 Consumption price index — index, char-
acterizing the dynamics of total price level
for goods and services, bought by the people
for non-production consumption. [175]

637 Індексація грошових доходів населення
— встановлений законами та іншими нор-
мативно-правовими актами України меха-
нізм підвищення грошових доходів населен-
ня, що дає можливість частково або повніс-
тю відшкодовувати подорожчання спожив-
чих товарів і послуг. [175]

Indexation of cash income of the popula-
tion — legally established mechanism of in-
creasing cash income of the population, that
enables to reimburse partially or completely
rise in price of consumer goods and services.
[175]

638 Індивідуальна ліцензія на використання
іноземної валюти як засобу платежу (лі-
цензія) — індивідуальна ліцензія, видана
Національним банком резиденту або нере-
зиденту на здійснення валютної операції
протягом визначеного строку. [105]

Individual license for using foreign cur-
rency as a payment means (license) — in-
dividual license issued by the National Bank
to the resident or non-resident for making
foreign currency transaction during a speci-
fied period of time. [105]

639 Індивідуальна ліцензія Національного бан-
ку України на здійснення інвестиції —
належним чином оформлений письмовий
дозвіл Національного банку України на пра-

Individual license of the National Bank of
Ukraine for investment activity — a written
permission, duly issued by the National Bank
of Ukraine for the right of a particular resi-
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во здійснення конкретним резидентом конк-
ретної інвестиції. Для здійснення усіх видів
інвестицій (незалежно від строків та сум)
резидентам потрібно обов’язково поперед-
ньо одержати ліцензії. Здійснення резиден-
тами інвестицій без одержання ліцензії тяг-
не за собою відповідальність згідно з чин-
ним законодавством. [19]

dent to carry out investment activity. To carry
out all kinds of investment activity (irrespec-
tive of period of time and size) residents are
obliged to get a license primarily. Residents,
carrying out investment activity without an
issued license, are legally liable. [19]

640 Індивідуальне підприємство — підприєм-
ство, засноване на особистій власності фізи-
чної особи та виключно її праці. [34]

Sole proprietorship — an enterprise, founded
with personal property of a physical person and
individual labor of the person. [34]

641 Індивідуально визначене майно (інвентар-
ний об’єкт) — будівлі, споруди, машини,
устаткування та інші облікові одиниці основ-
них засобів, нематеріальні активи, малоцінні
та швидкозношувані предмети, виробничі за-
паси, незавершене виробництво, готова про-
дукція, незавершене капітальне будівництво
та інші цінності, що реалізуються окремо як
самостійний об’єкт продажу. [43]

Individually identified property(object of
inventory) — structures, buildings, machin-
ery, equipment and other accounted units of
fixed assets, intangible assets, perishables and
objects of low value, production stocks, un-
finished produce, finished goods, capital con-
struction –in — progress and other valuables,
disposed of as an individual object of sale.
[43]

642 Індосамент (передача векселя) — особли-
вий передавальний напис, що здійснюється,
як правило, на зворотному боці векселя або
на додатковому аркуші — алонжі. [20; 219]

Endorsement — (transfer of a bill of ex-
change)-a special transfer signature, made, as
a rule, on the back of a bill of exchange or on
the attached piece of paper — allonge. [20;
219]

643 Індосамент векселя безоборотний — фор-
ма індосаменту, за якої індосант перед своїм
підписом робить напис: «без обороту на ме-
не» або інше рівнозначне застереження. Це
дає індосанту змогу уникнути пред’явлення
до нього претензій у разі неоплати векселя
зобов’язаною за ним особою. [111]

Endorsement of the bill of exchange with-
out recourse — endorsement, with which the
endorser makes an inscription «without re-
course» or any other equal warning before his
signature. It gives the endorser a possibility to
avoid reclamation in case the endorsee fails
to pay. [111]

644 Індосамент векселя бланковий — форма
передавання векселя, за якої юридична або
фізична особа, яка передає вексель, ставить
підпис без зазначення особи, яка стає влас-
ником векселя. У цьому разі вексель стає
цінним папером на пред’явника. Бланковий
індосамент стає передатним індосаментом,
виконаним на ім’я визначеної особи завдяки
такому запису над індосаментом: «заплати-
ти за наказом такої-то особи» або здійснен-
ню іншого рівнозначного напису. [111]

Blank endorsement of a bill — the form of
transfer of a bill of exchange, under which a
legal or physical person, that passes a bill,
signs it without specifying the person who
becomes the owner of a bill. Blank endorse-
ment becomes a security, payable to the
bearer. Blank endorsement becomes transfer-
able, with a specified endorsee, due to the in-
scription on the endorsement «pay to order
of» or due to other valid inscription. [111]

645 Індосамент векселя заставний — форма
індосаменту, за якої забороняється подаль-
ше передавання векселя, що видається під
заставу. [111]

Restrictive endorsement — the endorsement
with no permit to transfer the bill, issued on
security. [111]
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646 Індосамент векселя, виконаний на ім’я
визначеної особи (іменний індосамент) —
форма індосаменту, за якої індосант, який
передає вексель, зазначає перед своїм під-
писом юридичну або фізичну особу, якій
належатимуть усі права за векселем та за-
стереження «не наказу». [111]

Special endorsement with a specified en-
dorsee — the endorsement, under which the
endorser specifies a legal or physical person,
assuming all rights on the bill and warning
«in obedience to the order of» before signa-
ture. [111]

647 Індосамент, передатний напис, жиро —
особливий (спеціальний) передатний запис
на звороті векселя або на додатковому ар-
куші (алонжі), що засвідчує перехід права за
цим документом до іншої особи. [111]

Endorsement, transferring inscription,
giro — special transferring inscription on the
back side of the bill or on an attached piece of
paper-(allonge), authenticating the transferred
right to another person under this document.
[111]

648 Індосант — фізична або юридична особа,
яка є власником ордерного цінного паперa і
вчиняє індосамент. [111; 219]

Endorser — a physical or legal person that
endorses a document and owns an order secu-
rity. [111; 219]

649 Індосація векселя — переуступлення (дія
передачі) векселя за допомогою передава-
льних написів. [20]

Endorsement of a bill of exchange — ne-
gotiating (transfer) a bill of exchange with the
help of sending inscriptions. [20]

650 Інженерні споруди — об’ємні, площинні або
лінійні наземні, надземні або підземні будіве-
льні системи, що складаються з несучих та в
окремих випадках огороджувальних конструк-
цій і призначені для виконання виробничих
процесів різних видів, розміщення устатку-
вання, матеріалів та виробів, для тимчасового
перебування і пересування людей, транспорт-
них засобів, вантажів, переміщення рідких та
газоподібних продуктів тощо. [3]

Engineering structures — volumetric, flat
and linear land-based, overground and under-
ground constructions, consisting of bearing,
and in some cases, deterrent constructions,
designed for production activity of various
kinds, placement of equipment, materials and
manufactured goods, for temporary presence
and transportation of people, transport facili-
ties, cargoes, transportation of liquid and gas-
like products. [3]

651 Інжиніринг — надання послуг (виконання ро-
біт) зі складання технічних завдань, проведен-
ня наукових досліджень, складання проектних
пропозицій, проведення техніко-економічних
обстежень та інженерно-розвідувальних робіт
з будівництва об’єктів, розробка технічної до-
кументації, проектування та конструкторське
опрацювання об’єктів техніки і технології, кон-
сультації та авторський нагляд під час мон-
тажних та пусконалагоджувальних робіт, а та-
кож консультації економічного, фінансового
або іншого характеру, пов’язані з такими по-
слугами (роботами). [192]

Engineering — supplying services (work
performance) for solving technical problems,
carrying out research, fulfillment of projected
program, conducting technical and economic
analysis and surveying work for construction
projects, development of technical documen-
tation, designing and engineering develop-
ment and the projector’s supervision during
assembling and balancing and commissioning
process, and economic, financial or other ad-
vice, connected with such services (work).
[192]

652 Ініціатор — особа, яка на законних підста-
вах ініціює переказ коштів шляхом форму-
вання та подання відповідного документа на
переказ або використання спеціального пла-
тіжного засобу. [198]

Initiator — the person, who legally initiates
money transfer by formulating and submit-
ting a relevant document for transfer or use of
a special payment means. [198]
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653 Інкасація боргових вимог — банківська
послуга з отримання за дорученням клієнта
коштів від боржника такого клієнта у раху-
нок погашення його боргу або акцепту по
векселях, чеках, інших розрахункових і то-
варних документах. [200]

Collection of debt instruments — banking
services of making debtors pay debts or ac-
ceptance of bills of exchange, checks or other
settlement and commodity documentation at
the expense of debt redemption, by the order
of the customer. [200]

654 Інкасо документарне — інкасування век-
селів із супровідними документами. [111]

Documentary collection — collection of
bills of exchange with accompanying forms.
[111]

655 Інкасо чисте — інкасування векселів без
супровідних документів. [111]

Clean remittance — collection of bills of
exchange without accompanying forms. [111]

656 Інкасування (інкасо) — здійснення банком
за дорученням клієнта операцій з розрахун-
ковими та супровідними документами з ме-
тою одержання платежу або передавання
розрахункових та (чи) супровідних докумен-
тів проти платежу, або передавання розра-
хункових та (чи) супровідних документів на
інших умовах. [15]

Collection — banking activity of collecting
payments or transfer of settlement and (or)
accompanying forms against payment by the
order or transfer of settlement and (or) ac-
companying documents on other terms. [15]

657 Інкасування (інкасо) векселя — здійснен-
ня банком за дорученням векселедержателя
операції з векселем з метою одержання пла-
тежу. [111]

Collection of a bill — banking activity of a
bill discounting by the order of a holder of a
bill. [111]

658 Інноваційна культура — складова іннова-
ційного потенціалу, що характеризує рівень
освітньої, загальнокультурної і соціально-
психологічної підготовки особистості та су-
спільства в цілому до сприйняття і творчого
втілення в життя ідеї розвитку економіки
країни на інноваційних засадах. [208]

Innovative culture — a component of inno-
vative potential, that characterizes the level of
educational, general, social and psychological
training of a personality and the society as a
whole for perception and creative realization
of the idea of economic development of the
country on innovative principles. [208]

659 Інноваційний потенціал — сукупність на-
уково-технологічних, фінансово-економіч-
них, виробничих, соціальних та культурно-
освітніх можливостей країни (галузі, регіо-
ну, підприємства тощо), необхідних для за-
безпечення інноваційного розвитку еконо-
міки. [208]

Innovative potential — total scientific and
engineering, financial and economic, produc-
tion, social and educational potential of the
country (branch, region, enterprise, etc.), nec-
essary for the provision of innovative eco-
nomic development. [208]

660 Іноземна валюта — 1) валюта інша, ніж
валюта звітності [82; 131]; 2) іноземні гро-
шові знаки у формі банкнот, що перебува-
ють в обігу та є законним платіжним засо-
бом на території відповідної іноземної
держави, а також вилучені з обігу або такі,
що вилучаються з нього, але підлягають об-
міну на грошові знаки, які перебувають в

Foreign currency — 1) other currency, than
the currency of reporting [82; 131]; 2) foreign
banknotes in circulation, that are a legal
means of payment on the territory of a re-
spective foreign country, or withdrawn from
circulation or are being withdrawn, but are
subject to exchange for banknotes in circula-
tion. Coins in the denomination of 1 or 2 eu-
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обігу. Іноземною валютою є також монети
номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в
обігу та є законним платіжним засобом на
території країн — членів Європейського ва-
лютного союзу [18; 28; 58]; 3) лише інозем-
на валюта 1, 2 або 3-ї групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів, за-
твердженого постановою Правління Націо-
нального банку від 04.02.98 № 34. [105]

ros, and are in circulation and are a legal
payment means on the territory of the coun-
tries-members of the European Monetary
System [18; 28; 58]; 3) only foreign currency
of 1, 2 or 3 group of the Foreign Currency
Classifier and banking metals, approved by
the resolution of the Board of Directors of the
National Bank of Ukraine of 04.02.98 № 34.
[105]

661 Іноземне підприємство — унітарне або кор-
поративне підприємство, створене за зако-
нодавством України, що діє виключно на
основі власності іноземців або іноземних
юридичних осіб, або діюче підприємство,
придбане повністю у власність цих осіб.
Іноземні підприємства не можуть створюва-
тися в галузях, визначених законом, що ма-
ють стратегічне значення для безпеки дер-
жави. [34]

Foreign branch office — unitary or corpo-
rate company, founded according to the leg-
islation of Ukraine, operating exclusively on
foreign ownership basis or operated by for-
eign legal persons, or it is an operating enter-
prise, owned by these persons. Foreign
branch office can be founded in industries,
specified legally, except those, which are
strategically important for the safety of the
country. [34]

662 Іноземний дохід — дохід, відмінний від до-
ходу з джерелом його походження з терито-
рії України. [26; 199]

Foreign income — the income, other than
income originating from the territory of
Ukraine. [26; 199]

663 Іноземні інвестиції — цінності, що вкла-
даються іноземними інвесторами в об’єкти
інвестиційної діяльності відповідно до зако-
нодавства України з метою отримання при-
бутку або досягнення соціального ефекту.
[209]

Foreign investments — values, invested by
foreigners into investment projects according
to the legislation of Ukraine with the aim of
generating a profit or achieving social effect.
[209]

664 Іноземні інвестори — суб’єкти, які прова-
дять інвестиційну діяльність на території
України, а саме: юридичні особи, створені
відповідно до законодавства іншого, ніж за-
конодавство України; фізичні особи — іно-
земці, які не мають постійного місця про-
живання на території України і не обмежені
у дієздатності; іноземні держави, міжнарод-
ні урядові та неурядові організації; інші іно-
земні суб’єкти інвестиційної діяльності, які
визнаються такими відповідно до законо-
давства України. [209]

Foreign investors — entities, that carry out
investment activity on the territory of
Ukraine, i.e.: legal entities established ac-
cording to the legislation, different from the
legislation of Ukraine; physical persons —
foreigners, non-residents and capable of
working; foreign countries, international gov-
ernmental and non-governmental organiza-
tions; other foreign entities, engaged in in-
vestment activity, and recognized such
according to the legislation of Ukraine. [209]

665 Іноземні представництва — іноземні дип-
ломатичні, консульські, торговельні, інші
офіційні представництва та установи міжна-
родних організацій, що користуються імуні-
тетом і дипломатичними привілеями, пред-
ставництва іноземних банків, іноземних ком-
паній, фірм, які представляють інтереси

Foreign representative offices — foreign
diplomatic, consular, trade and other official
representative offices and international insti-
tution bodies, that are subject to diplomatic
privilege and diplomatic benefits, foreign
bank branch offices, foreign company branch
offices, firms, representing legal persons-non-
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юридичних осіб—нерезидентів в Україні, а
також військові частини Чорноморського
флоту Російської Федерації, що дислокують-
ся на території України. [22]

residents, and also military units of the Black
Sea Fleet of the Russian Federation, stationed
on the territory of Ukraine. [22]

666 Інсайдерська інформація — будь-яка не-
оприлюднена інформація про емітента, його
цінні папери або правочини щодо них,
оприлюднення якої може значно вплинути
на вартість цінних паперів. [219]

Inside information — any confidential in-
formation on an issuer, his securities or war-
rants, publication of which can affect securi-
ties value. [219]

667 Інститут спільного інвестування — кор-
поративний інвестиційний фонд або пайо-
вий інвестиційний фонд, який провадить ді-
яльність, пов’язану з об’єднанням (залучен-
ням) грошових коштів інвесторів з метою
отримання прибутку від вкладення їх у цінні
папери інших емітентів, корпоративні права
та нерухомість. [176; 192]

Collective investment institution — corpo-
rate investment fund or unit investment fund,
carrying out activities, connected with pool-
ing (raising) monetary funds of the investors
with the aim of getting a profit from their in-
vestment into securities of other issuers, cor-
porate rights and real estate. [176; 192]

668 Інструмент власного капіталу — контракт,
який підтверджує право на частину в активах
підприємства, що залишається після вираху-
вання сум за всіма його зобов’язаннями. [74]

Equity tools — the contract, confirming the
right to ownership to a part of an enterprise
assets, which remains after payment of all li-
abilities. [74]

669 Інструмент хеджування — похідний фі-
нансовий інструмент, фінансовий актив або
фінансове зобов’язання, справедлива вар-
тість яких і грошові потоки від яких, як очі-
кується, компенсуватимуть зміни справед-
ливої вартості або потоку грошових коштів
об’єкта хеджування. [74]

Hedging tools — financial derivative instru-
ments, financial assets or financial liabilities,
fair value of which and cash flow from which
are expected to compensate the changes in
fair value or cash flow hedging facility. [74]

670 Інтегральна оцінка інвестиційної при-
вабливості — показник, у якому відтворю-
ються значення інших показників, скориго-
ваних у відповідності до їх вагомості та
інших чинників. [42]

Integral valuation of investment attrac-
tiveness — the index, reconstructing the val-
ues of other indices, adjusted in accordance to
their value and other factors. [42]

671 Інтегрований образ клієнта (платника
податків) — сукупність накопиченої зовніш-
ньої та внутрішньої інформації про фінансо-
во-господарську діяльність суб’єкта підпри-
ємницької діяльності. [47]

Integrated idea of a customer (tax-payer)
— total outside and inside information on fi-
nancial and economic activity of the eco-
nomic entity. [47]

672 Інформаційно-аналітична довідка — служ-
бовий документ, який містить узагальнену
аналітичну інформацію за даними податко-
вої звітності платників податків, результати
зіставлення показників податкової звітності
та існуючої інформації з різними джерелами
походження і формується в електронному
вигляді. [55]

Informational and analytic information —
in-house (official) document, containing ge-
neral analytic information on tax reporting of
tax-payers, the results comparing perform-
ance and tax reporting of existing informa-
tion, received from various sources and pre-
sented in electronic form. [55]
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673 Інформаційно-аналітична система по ро-
боті з податковими ризиками — система
створених та аналізованих даних (баз даних)
на основі наявної інформації в органах дер-
жавної податкової служби про платника по-
датків, яка призначена для забезпечення
централізованого накопичення та багатора-
зового використання програмою по роботі з
податковими ризиками. [47]

Informational and analytic system on
dealing with tax risks — a system of formed
and analyzed data (data base) on the basis of
available information of the State Tax Ad-
ministration on a tax-payer to ensure central-
ized data acquisition and multiple access to
the program, dealing with tax risks. [47]

674 Інформація із внутрішніх джерел — інфор-
мація, отримана органами державної подат-
кової служби самостійно в процесі виконан-
ня ними контрольних функцій. [47; 48]

Information, acquired from inside source
— the information, acquired by the State Tax
Administration during inspection independ-
ently. [47; 48]

675 Інформація із зовнішніх джерел — інфор-
мація про суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які здійснювали виробництво, ввезен-
ня на територію України та реалізацію
технічно складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремонту (обслуго-
вуванню) або гарантійній заміні, отримана
органами державної податкової служби від
органів Державної митної служби України,
ДП «Фінмаш», Держспоживстандарту Ук-
раїни, інших контролюючих і правоохорон-
них органів. [47; 48]

Outside information — the information on
economic entities, carrying out production,
delivery to the territory of Ukraine and sale of
sophisticated home appliances, that are sub-
ject to warranty (maintenance) or replace-
ment, acquired by the State Tax Administra-
tion from the State Customs Service of
Ukraine, state enterprise «Fin mash», State
Consumer Standards Committee of Ukraine
and other inspection and law-enforcement
bodies. [47; 48]

676 Інформація про управління правами —
інформація, в тому числі в електронній (циф-
ровій) формі, що ідентифікує об’єкт автор-
ського права і (або) суміжних прав і автора
чи іншу особу, яка має на цей об’єкт автор-
ське право і (або) суміжні права, або інфор-
мація про умови використання об’єкта автор-
ського права і (або) суміжних прав, або
будь-які цифри чи коди, у яких представле-
на така інформація, коли будь-який із цих
елементів інформації прикладений до при-
мірника об’єкта авторського права і (або)
суміжних прав або вміщений у нього чи
з’являється у зв’язку з його повідомленням
до загального відома. [152]

Information on copyright ability — infor-
mation, including electronic (digital) form,
identifying the copyright work and (or) con-
tiguous rights, and the author or other person,
a copyright holder and (or) contiguous right
holder, or the information on terms of copy-
right work or contiguous rights or any digits
or code presenting the information, in cases,
when any of the elements of the information,
connected with a copyright work, and (or)
contiguous rights is a component of it or be-
comes evident in connection with its publica-
tion. [152]

677 Інші банківські документи — іменні ощад-
ні (вкладні) книжки та інші вкладні доку-
менти, що засвідчують наявність вкладів у
гривнях в уповноважених банках України;
іменні вкладні книжки та інші вкладні до-
кументи, що засвідчують наявність вкладів
в іноземній валюті в уповноважених банках
України. [18]

Other bank documents — i.e.: personal
savings books (deposit) and other supple-
mentary documents, certifying the availabi-
lity of the deposits in hryvna with authorized
banks of Ukraine; nominal deposit books and
other supplementary documents, certifying
the availability of foreign currency deposits
with authorized banks of Ukraine. [18]
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678 Інші бюджетні рахунки — рахунки, які від-
криваються за відповідними кодами бюджетної
класифікації для здійснення операцій з обслу-
говування внутрішніх та зовнішніх боргових
зобов’язань держави та, в окремих випадках,
здійснення загальнодержавних видатків, перед-
бачених Законом України про Державний бю-
джет України на відповідний рік. [130]

Other budget accounts — accounts, opened
under the corresponding budget codes classifi-
cation for transactions for servicing national and
international debt liabilities of the state and, in
some cases, accounting of state spending, envis-
aged in the Law of Ukraine on the State Budget
of Ukraine for respective year. [130]

679 Інші довгострокові виплати працівнику —
виплати працівнику (окрім виплат по закін-
ченні трудової діяльності, виплат при звіль-
ненні та виплат інструментами власного ка-
піталу підприємства), які не підлягають спла-
ті в повному обсязі протягом дванадцяти мі-
сяців по закінченні місяця, у якому працівник
виконував відповідну роботу. [86]

Other long-term payments to the employee
— payments to the employee (except pay-
ments on retirement, dismissal payments and
equity tools payments), that are not subject to
full payment during twelve months on com-
pletion of a month, during which the em-
ployee was performing his duties. [86]

680 Інші об’єднання підприємств (юридичних
осіб) — союзи, спілки, асоціації підприємців
тощо. [34]

Other associations of enterprises (legal en-
tities) — unions, leagues, associations of en-
trepreneurs, etc. [34]

681 Інші організаційно-правові форми — ця
позиція класифікації застосовується як ви-
няток, тільки у разі неможливості віднесен-
ня суб’єкта до будь-якої з визначених у кла-
сифікації організаційних форм. [34]

Other organizational-legal formations —
this position of the classifier is used as an ex-
ception only, when it is not possible to refer
the entity to any established organizational
formations of the classifier. [34]

682 Інші товари — усі товари, що не входять
до переліків окремих видів товарів, які вста-
новлюються та змінюються Держмитслуж-
бою України. [115]

Other commodities — all goods, that are not
included into the list of goods, listed and
changed by the State Customs Service of
Ukraine. [115]

683 Іпотека — вид забезпечення виконання зо-
бов’язання нерухомим майном, що залишається
у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно
з яким іпотекодержатель має право в разі неви-
конання боржником забезпеченого іпотекою
зобов’язання одержати задоволення своїх ви-
мог за рахунок предмета іпотеки переважно пе-
ред іншими кредиторами цього боржника у по-
рядку, встановленому цим Законом. [177]

Mortgage — a kind of commitment of real
estate, owned and used by the mortgagor, ac-
cording to which the mortgagee possesses the
right to relief at the expense of the mortgaged
property before other creditors of the debtor
in the order, established by the legislation, in
case, if the debtor fails to fulfill his payment
obligation on mortgage. [177]

684 Іпотекодавець — особа, яка передає в іпо-
теку нерухоме майно для забезпечення ви-
конання власного зобов’язання або зобов’я-
зання іншої особи перед іпотекодержателем.
Іпотекодавцем може бути боржник або май-
новий поручитель. [177]

Mortgagor — the person, who pledges real
estate to secure his or other person’s payment
obligations to the mortgagee. A debtor or
property custodian can be mortgagor. [177]

685 Іпотекодержатель — кредитор за основним
зобов’язанням. [177]

Mortgagee — the creditor, providing the
money for mortgage payment obligations. [177]
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686 Іпотечне кредитування — правовідносини,
що виникають з приводу набуття права ви-
моги іпотечного боргу за правочинами та
іншими документами. [178]

Mortgage crediting — legal relations, occur-
ring with assuming the right to claim pay-
ments for mortgage debt, supported by legal
and other documents. [178]

687 Іпотечний борг — основне зобов’язання за
будь-яким правочином, виконання якого за-
безпечене іпотекою. [178]

Mortgage debt — basic legal liability, se-
cured by a mortgage. [178]

688 Іпотечний житловий кредит — фінансо-
вий кредит, що надається фізичній особі,
товариству співвласників квартир або жит-
ловому кооперативу строком не менше
п’яти повних календарних років для фінан-
сування витрат, пов’язаних з будівництвом
або придбанням квартири (кімнати) або жи-
тлового будинку (його частини) (з ураху-
ванням землі, що знаходиться під таким жит-
ловим будинком, чи присадибної ділянки),
які надаються у власність позичальника з
прийняттям кредитором такого житла (зем-
лі, що знаходиться під ним, чи присадибної
ділянки) у заставу. [26; 199]

Mortgaged housing credit — financial
credit, issued to a physical person, to the as-
sociation of apartment co-owners or housing
cooperative for a term not less, than five cal-
endar years for financing expenses, connected
with construction or purchasing of an apart-
ment (room) or a residential house (its part)
(with a land lot under that house or a plot of
land, attached to the house), that becomes a
property of a borrower with a credit against a
pledge (with a land lot under the house or a
plot of land, attached to the house). [26; 199]

689 Іпотечний пул — об’єднання іпотек за іпо-
течними договорами, що забезпечує вико-
нання основних зобов’язань, реформованих
у консолідований іпотечний борг. [178]

Mortgage pool — mortgage pool under
mortgage contracts, securing liability pay-
ments, transformed into consolidated mort-
gage debt. [178]

690 Іпотечний сертифікат — особливий вид
цінного паперa, забезпечений іпотечними
активами або іпотеками відповідно до зако-
ну. [178; 192]

Mortgage certificate — special security, se-
cured by mortgage assets or mortgages ac-
cording to the law. [178; 192]

691 Іпотечні активи — реформовані в консолідо-
ваний іпотечний борг зобов’язання за догово-
рами про іпотечний кредит здійснювати пла-
тежі в рахунок погашення основного зобов’я-
зання протягом строку обігу сертифікатів. Іпо-
течні активи мають вартість, ціну придбання
(ціну зобов’язання) та строк існування. [178]

Mortgage assets — liabilities, transformed
into consolidated mortgage debt under con-
tracts of mortgage credit, to repay a credit
during a term of certificate circulation. Mort-
gage assets have a value, purchasing cost (li-
ability cost) and term of circulation. [178]

692 Іпотечні цінні папери — цінні папери, ви-
пуск яких забезпечено іпотечним покриттям
(іпотечним пулом) та які посвідчують право
власників на отримання від емітента належних
їм коштів (іпотечні облігації, іпотечні серти-
фікати, заставні, сертифікати ФОН). [219]

Mortgage-backed securities — securities
the issue of which is guaranteed by mort-
gages (mortgage pool) and which identify the
holders’ right to receive from the issuer the
funds due to them (mortgage bonds, mort-
gage certificates, mortgaged funds, fon cer-
tificates). [219]

693 Існуюче використання — фактичне викори-
стання нерухомого майна на дату оцінки. [60]

Existing use — the actual use of property on
the date of valuation. [60]
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694 Істотна участь — пряме або опосередкова-
не, самостійне або спільно з іншими особа-
ми володіння певною частиною статутного
капіталу або права голосу придбаних акцій
(паїв) юридичної особи або незалежна від
формального володіння можливість виріша-
льного впливу на керівництво чи діяльність
юридичної особи. [217]

Controlling interest — direct or indirect
holding, individual or in concert with other
persons, of a certain share of an authorized
capital or voting rights in proportion to the
shares purchased from a legal person or the
ability of producing a decisive influence on
the management process or the activities of a
legal entity. [217]

695 Істотний недолік — недолік, який робить
неможливим чи недопустимим використан-
ня товару відповідно до його цільового при-
значення, виник з вини виробника (продав-
ця, виконавця), після його усунення
проявляється знову з незалежних від спожи-
вача причин і при цьому наділений хоча б
однією з нижченаведених ознак: він взагалі
не може бути усунутий; його усунення по-
требує понад чотирнадцять календарних
днів; він робить товар суттєво іншим, ніж
передбачено договором. [159]

Inherent vice — a defect that makes it im-
possible or unacceptable to use the product as
it is intended to be used, it is usually caused
by the producer (seller, contractor), after its
elimination it appears again for reasons inde-
pendent of the consumer and it possesses at
least one of the following features: it cannot
be eliminated; its elimination will require at
least fourteen days, it makes the product es-
sentially different from the one specified by
the contract. [159]

696 Істотні умови — умови договору, визнані
істотними за законом і необхідні для дого-
ворів підряду в капітальному будівництві, а
також умови, щодо яких на вимогу однієї із
сторін досягнуто згоди. [7]

Essential terms — terms of the contract rec-
ognized as essential by law and needed for
contracts of work and labour in capital con-
struction as well as the terms concerning
which an agreement is reached on the request
of one of the parties. [7]

É

697 Ймовірна сума грошей — найбільша сума
грошей, яку може отримати продавець та
може погодитися сплатити покупець. [59]

Probable sum of money — the largest sum
of money that the seller can obtain and the
buyer can agree to pay. [59]

Ê

698 Кабінетний аудит — комплекс заходів,
спрямованих на упередження порушення
платником податків податкового законодав-

Cabinet audit — a set of measures aimed at
preventing the taxpayer from violating tax
law, which are taken with the help of proce-
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ства, які здійснюються за допомогою про-
цедур аналізу показників поданої платником
податкової звітності та інформації, яка на-
дійшла з різних джерел і накопичена в базах
даних державної податкової служби. [47]

dures for analyzing tax returns submitted by
the taxpayer and information obtained from
different sources and stored in the data base
of the state tax authorities. [47]

699 Казенне підприємство — підприємство,
створене за рішенням Кабінету Міністрів
України. У рішенні про створення казенного
підприємства визначаються обсяг і характер
основної діяльності підприємства, а також
орган, до сфери управління якого входить
підприємство, що створюється. Реорганіза-
ція і ліквідація казенного підприємства про-
водяться за рішенням органу, до компетен-
ції якого належить створення даного під-
приємства. [34]

State-owned enterprise — an enterprise set
up according to the decision of the Cabinet of
Ministers of Ukraine. The decision of forming
a state-owned enterprise specifies the scope
and nature of the main activities of an enter-
prise and the body which will supervise the
activities of the enterprise being set up. The
reorganization and liquidation of a state-owned
enterprise will be carried out in accordance
with the decision of the body which is respon-
sible for setting up the said enterprise. [34]

700 Казначейське зобов’язання України —
державний цінний папір, що розміщується
виключно на добровільних засадах серед фі-
зичних осіб, посвідчує факт заборгованості
Державного бюджету України перед влас-
ником казначейського зобов’язання України,
дає власнику право на отримання грошового
доходу та погашається відповідно до умов
розміщення казначейських зобов’язань Ук-
раїни. [219]

Treasury obligations of Ukraine-govern-
ment securities which are sold to physical
persons only on a voluntary basis, which are
evidence of indebtedness of the State Budget
of Ukraine to the holder of the Treasury obli-
gation of Ukraine, entitle the holder to re-
ceiving money income and are redeemed in
accordance with the terms of placing Treas-
ury obligations of Ukraine. [219]

701 Капіталізація — визначення вартості
об’єкта оцінки на підставі очікуваного до-
ходу від його використання. Капіталізація
може здійснюватися із застосуванням став-
ки капіталізації (пряма капіталізація) або
ставки дисконту (непряма капіталізація чи
дисконтування). [59; 195]

Capitalisation — determining the value of
an object of valuation on the basis of an in-
come expected from using it. Capitalisation
can be carried out using the capitalization rate
(direct capitalisation) or the discount rate (in-
direct capitalization or discounting). [59; 195]

702 Капіталізація фінансових витрат —
включення фінансових витрат до собіварто-
сті кваліфікаційного активу. [91]

Capitalisation of financial expenses —
treating financial expenses as part of the cost
of fixed assets. [91]

703 Капітальна інвестиція — господарська
операція, яка передбачає придбання об’єктів
нерухомого майна, інших основних фондів
та нематеріальних активів, які підлягають
амортизації. [19; 192]

Capital investment — an economic transac-
tion of purchasing property, other fixed assets
and intangible property, which are subject to
depreciation. [19; 192]

704 Капітальний ремонт — ремонт, який ви-
конується для відновлення справності та пов-
ного або близького до повного відновлення
ресурсу виробу із заміною чи відновленням
будь-яких частин, у тому числі базових.
[126]

Capital repair — repairs that are carried out
to restore the state of repair to complete or
close to complete restoration of the product,
which can include replacing or renovating
any of its parts including basic ones. [126]
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705 Капітальні вкладення — інвестиції, спря-
мовані на створення і відновлення основних
фондів. [127]

Capital financing — investment aimed at
creating and renovating fixed assets. [127]

706 Капітальні інвестиції — інвестиції, що
спрямовуються у будівництво, виготовлен-
ня, реконструкцію, модернізацію, придбан-
ня, створення необоротних активів (вклю-
чаючи необоротні матеріальні активи,
призначені для заміни діючих, і устаткуван-
ня для здійснення монтажу), а також аван-
сові платежі для фінансування капітального
будівництва. [61]

Capital investment — investment directed
to construction, production, reconstruction,
modernization, acquisition, creation of capital
assets (including capital tangible assets for
replacing the existing ones and assembly
equipment), as well as advance payment for
financing capital construction. [61]

707 Капітальні трансферти — інвестування капі-
тальних вкладень шляхом переведення іно-
земної валюти в Україну та передачі права во-
лодіння іноземними цінними паперами. [127]

Capital transfer — capital investment car-
ried out by transferring foreign currency to
Ukraine and transferring the title to foreign
securities. [127]

708 Картка Visa Travel Money — захищена пер-
сональним ідентифікованим кодом наперед
оплачена пластикова картка, емітована ком-
панією Interpayment Services Limited, яка до-
зволяє фізичним особам отримувати готів-
кові кошти в національній валюті будь-якої
країни в банкоматах VISA в сумі, що не пе-
ревищує розмір наперед оплаченого внеску.
[18]

Visa Travel Money Card — a prepaid plas-
tic card protected by a personal identification
code and issued by Interpayment Services
Limited, which enables physical persons to
receive cash in the national currency of any
country from Visa cash dispensers to the
amount not exceeding the sum of prepay-
ment. [18]

709 Картка клієнта — єдина форма електрон-
ного документа, яка зберігається в межах
єдиної інформаційної системи органів подат-
кової служби та містить у собі інформа-
цію про податкову поведінку та фінансово-
господарську діяльність платника податків.
[47]

Client’s card — a uniform electronic docu-
ment that is stored in the Tax Administration
common information system and that con-
tains information concerning the tax behav-
iour and economic activities of taxpayers.
[47]

710 Картковий рахунок — поточний рахунок,
на якому обліковуються операції за платіж-
ними картками, а також інші операції. [93;
109]

Card account — the current account for re-
cording charge card and other types of trans-
actions. [93,109]

711 Картотека — реєстр розрахункових або ви-
конавчих документів, надісланих обслуговую-
чому банку платником податків або органом
стягнення та не оплачених у строк у зв’язку із
браком коштів на такому рахунку. [203]

File — a register of outstanding accounts sent
to the servicing bank by the taxpayer or a tax
collecting body, the accounts not having been
settled within the stated term because of the
lack of funds on the taxpayer’s account. [203]

712 Каса — приміщення або місце здійснення
готівкових розрахунків, а також приймання,
видачі, зберігання готівкових коштів, інших
цінностей, касових документів. [93]

Cashier’s office — a room or a place for car-
rying out cash transactions and for receiving,
giving out, safe-keeping cash, other valu-
ables, cash documents. [93]
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713 Касир пункту обміну валюти — штатний
працівник банку (фінансової установи) або
агента, основним місцем роботи якого згід-
но з трудовим договором є банк (фінансова
установа) або агент. [28]

Cashier of a foreign exchange outlet — a
staff member of a bank (a financial institu-
tion) or an agent who works for a bank or an
agent according to the labour contract. [28]

714 Касова книга — документ установленої
форми, що застосовується для здійснення
первинного обліку готівки в касі. Форму ка-
сової книги установлено наказом Міністерс-
тва статистики України від 15.02.96 № 51
«Про затвердження типових форм первин-
ного обліку касових операцій». [93]

Cash book — a document of a certain form
which is used for primary recording of cash.
The format of the cash book is determined by
the order of the Ministry of Statistics of
Ukraine of 15 February 1996 N51 «On Ap-
proving Typical Forms for Primary Record-
ing of Cash Transactions». [93]

715 Касове обслуговування — надання послуг
з приймання, видачі та обміну готівки. [17]

Cash servicing — offering services of re-
ceiving, paying and exchanging cash. [17]

716 Касовий вузол — комплекс поєднаних між
собою приміщень банку, у яких проводяться
операції з готівкою та іншими цінностями.
[17]

Cash unit — a complex of bank premises
where cash transactions and transactions with
other valuables take place. [17]

717 Касовий метод — метод податкового облі-
ку, за яким дата виникнення податкових зо-
бов’язань визначається як дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
(у касу) платника податку або дата отри-
мання інших видів компенсацій вартості по-
ставлених (або ти, що підлягають поставці)
ним товарів (послуг), а дата виникнення
права на податковий кредит визначається як
дата списання коштів з банківського рахун-
ку (видачі з каси) платника податку або дата
надання інших видів компенсацій вартості
поставлених (або тих, що підлягають постав-
ці) йому товарів (послуг). [200]

Cash method — a method of tax accounting
according to which the date when tax liabili-
ties emerge is determined as the date of cred-
iting the taxpayer’s account with some cash
(receiving cash) or the date of receiving other
forms of payment for the goods delivered (or
the goods to be delivered) by him (her), and
the date when the right to the tax credit
emerges is determined as the date of with-
drawing cash from the taxpayer’s bank ac-
count or the date of his providing other forms
of payment for the goods (services) delivered
(or those which are subject to delivery) to
him. [200]

718 Касовий ордер — первинний документ
(прибутковий або видатковий касовий ор-
дер), що застосовується для оформлення
надходження (видачі) готівки з каси. Форму
касових ордерів установлено наказом Міні-
стерства статистики України від 15.02.96
№ 51 «Про затвердження типових форм пе-
рвинного обліку касових операцій». [93]

Cash order — a primary document (income
or expense cash order) used for recording
cash receipts or payments. The form of cash
orders is determined by the order of the Min-
istry of Statistics of Ukraine of 15 February
1996 N51 «On Approving Typical forms of
primary recording of cash transactions». [93]

719 Касові видатки — усі суми, проведені ор-
ганом Державного казначейства або устано-
вою банку з реєстраційного, спеціального
реєстраційного, поточного рахунку як готів-
кою, так і шляхом безготівкової оплати ра-
хунків. [10]

Cash expenditure — all sums transacted by
a State Treasury body or a bank from a reg-
istered, special registered or current account
by means of paying cash or by non-cash
payment. [10]
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720 Касові документи — документи (касові ор-
дери та платіжні чи розрахунково-платіжні
відомості, розрахункові документи, відомо-
сті закупівлі сільськогосподарської продук-
ції, інші прибуткові та видаткові касові до-
кументи), за допомогою яких відповідно до
законодавства України оформляються касо-
ві операції, звіти про використання коштів,
а також відповідні журнали встановленої
форми для реєстрації цих документів та
книги обліку. [17; 93]

Cash documents — documents (cash orders
and payrolls or paysheets, accounting docu-
ments, records registering purchases of agri-
cultural products, other income and expense
cash documents) with the help of which ac-
cording to the Law of Ukraine, cash transac-
tions are recorded, records of the cash spent,
as well as corresponding journals of a certain
format for registering these documents and
ledgers are prepared. [17; 93]

721 Касові операції — операції, які здійснює
банк, а саме: видача готівки, приймання її та
обмін не придатних до обігу банкнот (мо-
нет) на придатні до обігу банкноти (моне-
ти), банкнот на монети, монет на банкноти,
банкнот (монет) одного номіналу на банк-
ноти (монети) іншого номіналу, вилучення з
обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-
обмінні операції та операції з банківськими
металами. [10; 17; 93]

Cash transactions — transactions carried
out by a bank: paying cash, accepting and ex-
changing banknotes (coins) unsuitable for
circulation for banknotes (coins) suitable for
circulation, exchanging banknotes for coins,
coins for banknotes, banknotes (coins) for
banknotes (coins) of a different nominal
value, withdrawing from circulation doubtful
banknotes (coins), foreign exchange transac-
tions and transactions with precious metals.
[10; 17; 93]

722 Кваліфікаційний актив — актив, який
обов’язково потребує суттєвого часу для йо-
го створення. [91]

Long-term (qualifying) asset — an asset
that requires a long time span to create it. [91]

723 Кваліфікований працівник — працівник
адміністратора, який відповідає кваліфіка-
ційним вимогам, установленим Державною
комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України. [39]

Competent (highly-skilled) worker (em-
ployee) — an employee of an administrator
who meets the qualification requirements set
by the State Commission for Regulating Fi-
nancial Services Market of Ukraine. [39]

724 Кваліфікований страховий поліс — вида-
ний страховиком, який не є пов’язаною сто-
роною страхувальника, страховий поліс, на
який не може бути звернене будь-яке стяг-
нення відповідно до закону, страхові випла-
ти (надходження) за яким (полісом) викори-
стовуються для виплати працівникам
страхувальника за програмами з визначеною
виплатою та не повертаються страхувальни-
ку, крім випадків, якщо такі виплати (над-
ходження) перевищують зобов’язання пра-
цівникам за умовами полісу або поверта-
ються страхувальнику для погашення вже
здійснених ним виплат працівникам. [86]

Qualifying insurance policy — an insurance
policy issued by an insurer who is not a re-
lated party of the insured, which cannot be
subject to any charge according to law, the
insurance premiums on which are used for
making payments to employees of the insured
in accordance with the schemes of specified
claim payment and are not returned to the in-
sured, except for the occasions when such
premiums (contributions) exceed the liability
to employees under the terms of the policy or
are repaid to the insured to cover the pay-
ments already made by the insured to his em-
ployees. [89]

725 Керуючий іпотекою — банк, який здійс-
нює обслуговування іпотечних активів.
[178]

Bank providing mortgage servicing (mort-
gagee) — a bank which is responsible for
servicing mortgaged assets. [178]
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726 Керуючий санацією — фізична особа, яка
відповідно до рішення господарського суду
організовує здійснення санації боржника.
[157]

Official receiver — a physical person who is
appointed by the Economic Court to arrange
the process of rehabilitating the debtor. [157]

727 Кількісний показник житлово-комуналь-
них послуг — одиниця виміру для обчис-
лення обсягу отриманої споживачем послу-
ги, визначена відповідно до вимог нормати-
вів, норм, стандартів, порядків і правил
згідно з законодавством. [168]

Quantitative indicator of utility services — a
unit of measurement for calculating the scope of
the service obtained by the consumer, which is
defined in conformity with standard require-
ments, norms, standards, rules and regulations
according to the legislation [168]

728 Класифікація кредитних операцій — оцін-
ка рівня ризику за кожною кредитною опе-
рацією з урахуванням фінансового стану по-
зичальника, стану обслуговування позичаль-
ником кредитної заборгованості та рівня за-
безпечення кредитної операції. [121]

Classification of lending transactions —
the assessment of the degree of risk of each
lending transaction taking into account the fi-
nancial state of the borrower, the ability of
the borrower to service his (her) debt and the
level to which the lending transaction is se-
cured. [121]

729 Клієнт — 1) будь-яка юридична або фізич-
на особа, яка користується послугами банку
[15; 111]; 2) юридична чи фізична особа, яка
уклала договір з відповідною фінансовою
установою як споживач фінансових послуг,
а також забудовник як особа, яка в установ-
леному законодавством порядку отримала
право на використання земельної ділянки
для спорудження об’єктів будівництва та
уклала договір з управителем. [45]

Client — 1) any legal or physical person
which uses the services of a bank [15, 111];
2) a legal or physical person who has con-
cluded a contract with the corresponding fi-
nancial institution as a consumer of financial
services; a developer as a person who has re-
ceived a right in the way established by law
for using a plot of land to construct buildings
or structures and signed a contract with the
manager. [45]

730 Клієнт-боржник — фізична або юридична
особа, представництво юридичної особи-
нерезидента, які мають рахунки в уповно-
важених банках і з рахунків яких здійсню-
ється списання коштів в іноземних валютах
та/або банківських металів на підставі пла-
тіжних вимог на списання, оформлених в
установленому порядку. [85]

Customer who has outstanding debts — a
physical or legal person, a representation of a
legal non-resident person which maintains
accounts in authorized banks and the ac-
counts of which are debited with amounts in
foreign currencies and/or bank metals to meet
settlement claims for debiting, submitted in
an established way. [85]

731 Кліринг — 1) механізм, що включає зби-
рання, сортування, реконсиляцію та прове-
дення взаємозаліку зустрічних вимог учас-
ників платіжної системи, а також обчис-
лення за кожним із них сумарного сальдо за
визначений період часу між загальними об-
сягами вимог та зобов’язань [198]; 2) от-
римання, звіряння та поточні оновлення ін-
формації, підготовка бухгалтерських та об-
лікових документів, необхідних для вико-
нання угод щодо цінних паперів,
визначення взаємних зобов’язань, що пе-

Clearing — 1) a mechanism which includes
collecting, sorting, providing reconciliation
and settlement of mutual claims of the set-
tlement system participants, as well as calcu-
lating the difference between the total claims
and total liabilities for a specified period for
each of them [188]; 2) receiving, checking
and updating information, the preparation of
accounting documents and records needed for
executing agreements concerning securities,
determining mutual liabilities, which require
mutual settlement, providing and guarantee-
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редбачає взаємозалік, забезпечення та гара-
нтування розрахунків за угодами щодо цін-
них паперів. [188]

ing settlement on agreements concerning se-
curities. [188]

732 Клірингова вимога — документ на пере-
каз, сформований кліринговою установою
за результатами клірингу, на підставі якого,
шляхом списання/зарахування коштів на ра-
хунки членів платіжної системи, відкритих
у розрахунковому банку цієї платіжної сис-
теми, проводяться взаєморозрахунки між
ними. [198]

Clearing claim — a document for a transfer
prepared by a clearing institution on the re-
sults of clearing transactions, on the basis of
which mutual settlement between members of
the payment system are carried out by debit-
ing or crediting the members’ accounts
maintained in the clearing bank of this pay-
ment system. [198]

733 Клірингова установа — юридична особа,
що за результатами проведеного нею клірин-
гу формує клірингові вимоги та надає інфор-
маційні послуги. [198]

Clearing institution — a legal entity which
prepares clearing claims and provides infor-
mation services on the basis of the results of
clearing transactions carried out by it. [198]

734 Кліринговий депозитарій — депозитарій,
який одержав ліцензію Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на здій-
снення клірингу щодо операцій з цінними
паперами. [188]

Clearing depository — a depository which
has received a licence of the State Securities
and Stock Exchange Commission for carry-
ing out clearing related to transactions in-
volving securities. [188]

735 Клопотання — письмове звернення з про-
ханням про визнання за особою відповідно-
го статусу, прав чи свобод тощо. [173]

Application (petition) — a written applica-
tion with a request of recognizing a person’s
certain status, rights or freedoms, etc. [173]

736 Книга облікових форм — книга встанов-
леної форми, яка пронумерована, прошну-
рована, скріплена печаткою органу держав-
ної податкової служби і завірена підписом
керівника органу ДПС (або його заступни-
ка), де здійснюються записи про реєстрацію
та облік книг обліку розрахункових опера-
цій, розрахункових книжок, інших докумен-
тів, пов’язаних з їх використанням, або на-
копичена за допомогою програмного забез-
печення комп’ютера інформація про реєст-
рацію та облік книг обліку розрахункових
операцій, розрахункових книжок, інших до-
кументів, пов’язаних з їх використанням,
яка щоденно переноситься на паперові носії
в формі, передбаченій для зазначеної вище
книги, скріплюється печаткою органу ДПС
та завіряється підписом уповноваженої по-
садової особи. [138]

Book of accounting forms — a book of a
predetermined form which has numbered
pages bound with the help of a rope or string
and which is sealed by the State Tax Admini-
stration body and signed by the head (or dep-
uty head) of the State Tax Administration
body.This book contains records of register-
ing and accounting for books of account,
wage and payment books, other documents
connected with their usage, or data stored in
the computer which concerns registration and
accounting for books of account, wage and
payment books, other documents connected
with their usage, these data being daily posted
on paper forms in the manner specified for
the above-mentioned book, sealed by the
State Tax Administration body and signed by
an authorised official. [138]

737 Книга обліку — касова книга, книга обліку
доходів і витрат, книга обліку прийнятих та
виданих касиром грошей або книга обліку
розрахункових операцій. [93]

Account book — a cash book, a profit and
loss book, a book recording cash received or
paid by the cashier or wage and payment
book. [93 ]
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738 Книга обліку доходів і витрат — документ
установленої форми, що застосовується від-
повідно до законодавства України для від-
ображення руху готівки. Форму відповідної
книги обліку доходів і витрат установлено
Державною податковою адміністрацією Ук-
раїни. [93]

Loss and profit book (statutory book) — a
document of a standard form which, accord-
ing to the law of Ukraine, is used for record-
ing cash flow. The form of the corresponding
profit and loss book is stipulated by the State
Tax Administration of Ukraine. [93]

739 Книга обліку прийнятих та виданих ка-
сиром грошей — книга, що застосовується
для обліку готівки та сплачених документів.
Форму зазначеної книги встановлено нака-
зом Міністерства статистики України від
15.02.96 № 51 «Про затвердження типових
форм первинного обліку касових операцій».
[93]

Cash book (book recording cash received
and paid by the cashier) — a book used for
recording cash and documents paid.The form
of the above-mentioned book is set by the or-
der of the Ministry of Statistics of Ukraine of
15 February 1996 N51 «On Approving Typi-
cal Forms of Prime Entry for Cash Transac-
tions». [93]

740 Книга обліку розрахункових операцій —
прошнурована і належним чином зареєстро-
вана в органах державної податкової служби
України книга, що містить щоденні звіти,
які складаються на підставі відповідних
розрахункових документів щодо руху готів-
кових коштів, товарів (послуг). [93; 170]

Wage and payment book (day book) — a
book bound with the help of a rope or string
and registered in the proper way in the State
Tax Administration, which contains daily
statements prepared on the basis of corre-
sponding accounting documents concerning
cash flow or the flow of goods (services).
[93; 170]

741 Книга реєстраторів розрахункових опе-
рацій — установленої форми книга, яка
пронумерована, прошнурована, скріплена
печаткою органу державної податкової служ-
би і завірена підписом керівника органу
ДПС (або його заступника), де здійснюють-
ся записи про реєстрацію та облік реєстра-
торів розрахункових операцій, довідок про
опломбування, або накопичена за допомо-
гою програмного забезпечення комп’ютера
інформація про реєстрацію та облік реєстра-
торів розрахункових операцій, довідок про
опломбування, яка щоденно переноситься
на паперові носії в формі, передбаченій для
зазначеної вище книги, скріплюється печат-
кою органу ДПС та завіряється підписом
уповноваженої посадової особи. [138]

Book for registering cash systems — a
book of an established form with numbered
pages, which is bound with the help of a rope
or a string, sealed by the State Tax Admini-
stration body and signed by the head or (dep-
uty head) of the State Tax Administration
body, for registering cash systems, certifi-
cates of sealing up; or data stored in the com-
puter concerning registering cash systems,
certificates of sealing up, these data being
daily posted on paper documents in the form
specified for the above-mentioned book,
sealed by the State Tax Administration body
and signed by an authorised official. [138]

742 Код авторизації — код, який формується й
надається емітентом або особою, яка діє за
його дорученням, — членом або учасником
платіжної системи за результатами позитив-
ної авторизації. [109]

Authorisation code — a code formed and
provided by an issuer or a person acting on
their behalf, — a member or participant of
the payment system on the basis of results of
positive authorisation. [109]

743 Код банку — реквізит банку, визначений і
включений до довідника банківських уста-

Bank code — details of a bank determined
and included in the reference book of banking
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нов України згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку, що регулюють
питання міжбанківських розрахунків в
Україні. [15]

institutions of Ukraine in accordance with
normative and legal acts of the National Bank
regulating interbank settlement in Ukraine.
[15]

744 Коефіцієнт вирівнювання — коефіцієнт,
що застосовується при розрахунку обсягу
дотації вирівнювання та коштів, що переда-
ються до Державного бюджету України з
місцевих бюджетів, з метою зміцнення
дохiдної бази бюджетів місцевого самовря-
дування. [1]

Equalisation rate — a ratio used for calcu-
lating the amount of equalisation subsidy and
funds transferred to the State Budget of
Ukraine from local budgets with the aim of
strengthening the income base of local self-
government budgets. [1]

745 Коефіцієнт ефективності хеджування —
частка від ділення відповідно зміни спра-
ведливої вартості або грошових потоків
об’єкта хеджування на зміну справедливої
вартості або грошового потоку від інстру-
мента хеджування. [74]

Hedging efficiency ratio — the ratio of the
change in the fair value or the cash flow pro-
duced by the object of hedging to the change
in the fair value or the cash flow produced by
the hedging instrument. [74]

746 Коефіцієнт запасу стійкості — відношення
суми всіх сил, які утримують укіс у рівнова-
зі, до суми усіх зрушувальних сил, що праг-
нуть вивести його з рівноваги. Дія цих сил в
усіх інженерних методах розрахунку стійко-
сті укосів переноситься на розрахункову або
потенційну (найбільш напружену) поверх-
ню ковзання. [122]

Assurance factor — the ratio of all forces
keeping a slope in equilibrium to the sum of
all shearing forces trying to disturb it from
equilibrium. The action of these forces in all
engineering approaches to calculating the
stability of slopes is transferred to the calcu-
lated or potential (the most strained) surface
of sliding.

747 Коефіцієнт коригування — відношення
індексу інфляції на дату балансу (кінець звіт-
ного року) та індексу інфляції на дату ви-
знання (переоцінки) відповідної статті звіт-
ності. [83]

Adjustment ratio — the ratio of the inflation
rate as of the date of the balance sheet (the
end of the fiscal year) to the inflation rate on
the date of recognising (revaluing) a corre-
sponding accounting item. [83]

748 Колективне підприємство — підприємст-
во, що діє на основі колективної власності.
[34]

Collectively-owned enterprise — an entity
which functions on the basis of collective
ownership. [34]

749 Колективний спосіб зберігання цінних
паперів — спосіб, згідно з яким депозитарій
чи зберігач веде депозитарний облік цінних
паперів без зазначення їх номерів чи інших
індивідуальних ознак. [188]

Collective method of safekeeping securities
— a method according to which a depository
or a savings institution keeps depository rec-
ords of securities without specifying their
numbers or other individual characteristics.
[188]

750 Командитне товариство — товариство, в
якому разом з одним або більше учасників,
які здійснюють від імені товариства підпри-
ємницьку діяльність і несуть відповідаль-
ність за зобов’язаннями товариства всім
своїм майном, є один або більше учасників,

Limited partnership — a partnership in
which, along with one or more participants
who are engaged in entrepreneurial activities
on behalf of the partnership and are liable for
the debts of the partnership with all their
wealth, there is one or more participants
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відповідальність яких обмежується вкладом
у майні товариства (вкладників). [34]

whose liability is limited by the amount of
their contribution to the assets of the partner-
ship (investors). [34]

751 Комерційні умови — сукупність умов, за
яких здійснюється комерційна операція
(умови поставки товарів за правилами «Ін-
котермс», переходу ризиків, здійснення
оплати товару, вплив на вартість різних
чинників, таких як кількість одиниць товару
в партії товару, репутація на ринку, парт-
нерство, сезонність тощо). [58]

Commercial terms — a set of terms ac-
cording to which commercial transactions are
carried out (terms of the delivery of goods
according to «Incoterms» rules, transfer of
risks, payment for the goods, the effect pro-
duced on the price by various factors, such as
the number of items in the consignment, the
reputation on the market, counterparts, sea-
sonal factors, etc). [58]

752 Комітент — юридична або фізична особа,
яка доручає банку здійснити операцію з век-
селем на підставі укладеної угоди з банком.
[111]

Bank client (committent) — a legal or
physical person requesting a bank to carry out
a draft transaction on the basis of an agree-
ment concluded with the bank. [111]

753 Компанія з управління активами — гос-
подарське товариство, яке здійснює профе-
сійну діяльність з управління активами ін-
ститутів спільного інвестування на підставі
ліцензії, що видається Комісією. [176]

Asset management firm — an economic
entity whose professional activities consist in
managing the assets of collective investment
institutions on the basis of a licence issued by
the Commission. [176]

754 Компетентний орган — орган управління
юридичної особи, який відповідно до її ста-
туту чи положення має право приймати рі-
шення про утворення постійно діючого тре-
тейського суду, затверджувати Положення
про постійно діючий третейський суд, рег-
ламент третейського суду та списки третей-
ських суддів. [214]

Competent authority — a management
body of a legal entity which, according to its
status or position, is entitled to take decisions
on forming a permanent arbitration court, to
approve Regulations on a Permanent Arbitra-
tion Court, rules of the arbitration court and
lists of judges. [214]

755 Компетентний суд — місцевий загальний
суд чи місцевий господарський суд за міс-
цем розгляду справи третейським судом.
[214]

Competent court — a local court of general
jurisdiction or a local commercial court at the
place where an arbitration court hears the
case. [214]

756 Компетентні органи — органи державної
влади країни експорту або країни похо-
дження (митного союзу або економічного
угруповання), що забезпечують у межах
своїх повноважень проведення зовнішньої
та (або) зовнішньоекономічної політики за-
значеної країни. [172]

Competent bodies — state authorities of the
exporting country or the country of origin
(customs union or economic association) that
pursue, within the limits of their authority,
foreign and (or) foreign economic policy of
the country specified. [172]

757 Комп’ютерна програма — набір інструк-
цій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, симво-
лів чи у будь-якому іншому вигляді, вира-
жених у формі, придатній для зчитування
комп’ютером, які приводять його у дію для

Computer programme — a set of instruc-
tions in the form of words, figures, codes,
schemes, symbols or in any other form suit-
able for reading by the computer, which puts
it into action for achieving a certain goal or
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досягнення певної мети або результату (це
поняття охоплює як операційну систему, так
і прикладну програму, виражені у вихідно-
му або об’єктному кодах). [152]

result (this notion includes both an operation
system and an applied programme expressed
as a source code or as an object-oriented
code) [152]

758 Комп’ютерно-касова система — реєстра-
тор розрахункових операцій, виконаний із
застосуванням комп’ютерних засобів, який
додатково виконує технологічні операції,
визначені сферою його застосування, і за-
безпечує друкування розрахункових та ін-
ших звітних документів. [170]

Computer-assisted cash system — a system
for recording payment transactions with the
help of a computer, which, in addition, per-
forms some technological operations deter-
mined by the sphere in which it is used, and
provides printing of payment documents and
other accounting statements. [170]

759 Комунальна організація (установа, за-
клад) — утворюється компетентним орга-
ном місцевого самоврядування в розпоряд-
чому порядку на базі відокремленої частини
комунальної власності і входить до сфери
його управління. [34]

Communal (municipal) organisation (insti-
tution, establishment) — is set up by an or-
der of a competent local government body on
the basis of a separated part of communal
property and belongs to its sphere of mana-
gement. [34]

760 Комунальне підприємство — підприємст-
во, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади. [34]

Communal enterprise — an enterprise
functioning on the basis of communal prop-
erty of some local community. [34]

761 Комунальне унітарне підприємство — під-
приємство, утворене компетентним органом
місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини ко-
мунальної власності і входить до сфери його
управління. [34]

Communal unitary enterprise — an enter-
prise set up by the order of a competent local
government body on the basis of a separated
part of communal property, belonging to its
sphere of management. [34]

762 Комунальні послуги — результат госпо-
дарської діяльності, спрямованої на задово-
лення потреби фізичної чи юридичної особи
у забезпеченні холодною та гарячою водою,
водовідведенням, газо — та електропоста-
чанням, опаленням, а також вивезення по-
бутових відходів у порядку, встановленому
законодавством. [168]

Utility services — the result of economic ac-
tivities aimed at satisfying the needs of a le-
gal or physical person for the supply of cold
and hot water, water outlet, the supply of gas
and electricity, heating, disposal of domestic
waste in the way stipulated by the legislation.
[168]

763 Конвертація цінних паперів інститутів
спільного інвестування — вилучення емі-
тентом з обігу та анулювання цінних папе-
рів одного виду шляхом їх обміну на цінні
папери іншого виду цього ж емітента або на
цінні папери іншого емітента (у разі реорга-
нізації цього емітента). [176]

Conversion of securities issued by collec-
tive investment institutions — withdrawal
from circulation and cancellation of securities
of a certain type by an issuer by exchanging
them for a different type of securities of the
same issuer or for securities of a different is-
suer (in the case of this issuer’s reorganiza-
tion). [176]

764 Конкурс — спосіб продажу майна, за яким
його власником стає покупець, що запропо-
нував за нього найвищу ціну за письмовим

Tender (bidding) — a method of selling
property according to which property is
awarded to the buyer who bid the highest
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поданням і взяв зобов’язання виконати всі
фіксовані умови конкурсу. [119]

price for it in his written application and un-
dertook to meet all fixed terms of the tender.
[119]

765 Конкурсні кредитори — кредитори за ви-
могами до боржника, які виникли до пору-
шення провадження у справі про банкрутст-
во та вимоги яких не забезпечені заставою
майна боржника. До конкурсних кредиторів
відносяться також кредитори, вимоги яких
до боржника виникли внаслідок правона-
ступництва за умови виникнення таких ви-
мог до порушення провадження у справі про
банкрутство. [157]

Competing lenders — lenders who have
claims to the borrower that emerged before
the case of bankruptcy was considered by
court and whose claims are not secured by
any collateral of the borrower. Creditors
whose claims to the borrower emerged as le-
gal succession also belong to the category of
competing lenders provided those claims
emerged before an action was brought. [157]

766 Консервація запасів — припинення розроб-
ки запасів корисних копалин на визначений
проектом час з можливістю поновлення їх
розробки після терміну консервації. [122]

Conservation of reserves — termination of
the process of extracting natural deposits for
the period specified by the project with the
possibility of renewing the process after the
expiry of the conservation term. [122]

767 Консервація основних засобів — комплекс
заходів, спрямованих на довгострокове (але
не більш як три роки) зберігання основних
засобів у разі часткового або повного при-
пинення виробничої та іншої господарської
діяльності з можливістю подальшого віднов-
лення їх функціонування. [95]

Preservation of fixed assets — a set of
measures aimed at long-term (but not longer
than three years) conservation of fixed assets
of enterprises in the situation of partial or
complete termination of production or any
other economic activities with the possibility
of further renewal of their functioning. [95]

768 Консервація основних фондів підпри-
ємств — комплекс заходів, спрямованих на
довгострокове (але не більш як три роки)
зберігання основних фондів підприємств у
разі припинення виробничої та іншої госпо-
дарської діяльності з можливістю подаль-
шого відновлення їх функціонування. [114]

Preservation of capital stock — a set of
measures aimed at long-term (but not longer
than three years) conservation of capital stock
in the situation of termination of production
or any other types of economic activities with
the possibility of further renewal of their
functioning. [114]

769 Консолідована фінансова звітність — звіт-
ність, яка відображає фінансовий стан, ре-
зультати діяльності та рух грошових коштів
юридичної особи та її дочірніх підприємств
як єдиної економічної одиниці. [63; 64; 155]

Consolidated financial statements — re-
ports showing the financial state, results of
activities and cash flow of a legal entity and
its subsidiaries as a single economic unit. [63;
64; 155]

770 Консолідований іпотечний борг — зо-
бов’язання за договорами про іпотечний
кредит, реформовані кредитодавцем відпо-
відно до закону. [178; 192]

Consolidated mortgage loan debt — com-
mitments on mortgage loan contracts re-
formed by the lender according to the law.
[178; 192]

771 Консолідований картковий рахунок —
рахунок, що відкривається емітентом для
обліку коштів за емітованими ним наперед
оплаченими платіжними картками (електро-

Consolidated card account — an account
opened by an issuer to take account of funds
available from prepaid payment cards issued
by him (electronic purses).Debit balance on a
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нними гаманцями). Дебетовий залишок за
консолідованим картрахунком не допуска-
ється. [109]

consolidated counter-account is not allowed.
[109]

772 Консорціум — тимчасове статутне об’єд-
нання підприємств для досягнення його
учасниками певної спільної господарської
мети (реалізації цільових програм, науково-
технічних, будівельних проектів тощо).
Консорціум використовує кошти, якими йо-
го наділяють учасники, централізовані ре-
сурси, виділені на фінансування відповідної
програми, а також кошти, що надходять з
інших джерел, в порядку, визначеному його
статутом. У разі досягнення мети його ство-
рення консорціум припиняє свою діяль-
ність. [34]

Consortium — a temporary statutory asso-
ciation of economic entities with the aim of
achieving a certain economic goal by its par-
ticipants (carrying out certain schemes, sci-
entific and technological or construction pro-
jects, etc. A consortium uses funds provided
by its participants, centralized resources allo-
cated for financing a certain project as well as
funds provided by other sources in the way
specified by its statute. When the aim for
which it was set up is achieved the consor-
tium stops functioning. [34]

773 Конструювання експортної ціни — здійс-
нення розрахунку певної величини експорт-
ної ціни у разі коли фактичну експортну ці-
ну не встановлено або вважається, що вона є
необгрунтованою. [172]

Designing export price — calculating a cer-
tain amount of export price in the situation
when the actual export price is not fixed or it
is considered to be ungrounded. [172]

774 Контракт з фіксованою ціною — договір
про будівництво, який передбачає фіксовану
(тверду) ціну всього обсягу робіт за буді-
вельним контрактом або фіксовану ставку за
одиницю кінцевої продукції будівництва
(кв. м, кількість місць тощо). [79]

Fixed price contract — a construction
agreement which provides for a fixed (firm)
price of the whole volume of work under the
construction contract or a fixed rate for a unit
of a finished product of construction (square
metres, number of seats, etc.) [79]

775 Контракт за ціною «витрати плюс» — до-
говір про будівництво, який передбачає ціну
як суму фактичних витрат підрядника на
виконання будівельного контракту та пого-
дженого прибутку (у вигляді процента від
витрат або фіксованої величини). [79]

Contract «at expenses plus» price — a con-
struction agreement which provides for the
price as a sum of the subcontractor’s expen-
diture for fulfilling the contract and the
agreed profit (in the form of a percentage of
expenses or a fixed amount. [79]

776 Контрафактний примірник твору, фоно-
грами, відеограми — примірник твору, фо-
нограми чи відеограми, відтворений, опуб-
лікований і (або) розповсюджуваний з пору-
шенням авторського права і (або) суміжних
прав, у тому числі примірники захищених в
Україні творів, фонограм і відеограм, що
ввозяться на митну територію України без
згоди автора чи іншого суб’єкта авторського
права і (або) суміжних прав, зокрема з країн,
в яких ці твори, фонограми і відеограми ні-
коли не охоронялися або перестали охоро-
нятися. [152]

Counterfeit copy of a work of art, audio or
video recording — a copy of a work of art,
audio or video recording reproduced, pub-
lished and (or) distributed with the violation
of the copyright law and (or) contiguons
rights, including copies of works of art, audio
and video recordings protected in Ukraine,
which are brought to the customs territory of
Ukraine without the consent of the author or
any other copyright holder or the holder of
contiguons rights, in particular, from coun-
tries in which these works of art, audio or
video recordings have never been protected
or have ceased to be protected. [152]
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777 Контрафактні товари — товари, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності, вве-
зення яких на митну територію України або
вивезення з цієї території призводить до по-
рушення прав власника, що захищаються від-
повідно до чинного законодавства України та
міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку. [58]

Counterfeit goods — products containing
intellectual property.When they are brought
into the customs territory of Ukraine or
moved out of it, it leads to the violation of the
owner’s rights protected according to the ex-
isting legislation of Ukraine and international
agreements of Ukraine concluded in the way
established by law. [58]

778 Контролер якості — посадова особа Вико-
навця, уповноважена ним здійснювати по-
точний контроль відповідності кожного
об’єкта технічного обслуговування і (чи)
ремонту вимогам експлуатаційної, ремонт-
ної, технологічної і нормативної документа-
ції та умовам договору. [149]

Checker-inspector — an official representa-
tive of the contractor empowered by him to
carry out continuous supervision over the cor-
respondence of each object of maintenance
and (or) repair to the requirements of docu-
mentation stipulating their use, repair, tech-
nological and normative documentation and
the terms of the contract. [149]

779 Контроль — вирішальний вплив на фінан-
сову, господарську і комерційну політику
підприємства з метою одержання вигод від
його діяльності. [80]

Supervision (control) — decisive influence
on the financial, economic and commercial
policies of an enterprise with the aim of ob-
taining benefits from its functioning. [80]

780 Контроль транзитних вантажів — діяль-
ність спеціально уповноважених органів ви-
конавчої влади та їх службових осіб у пунк-
тах пропуску через державний кордон Украї-
ни по перевірці відповідності транзитних
вантажів і транспортних засобів транзиту ви-
могам митного, санітарного, ветеринарного,
фітосанітарного, радіологічного, екологічно-
го та інших видів контролю, що встанов-
люються виключно законами та міжнарод-
ними договорами України. [213]

Control of transit cargo — the activities of
executive bodies with special authority and
their officials in places where cargo crosses
the state border of Ukraine, consisting in
checking the correspondence of transit cargo
and transit means of transport to the require-
ments of customs, sanitary, veterinary, phyto-
sanitary, radiological, ecological and other
types of control which are established exclu-
sively by laws and international agreements
of Ukraine. [213]

781 Контрольна знижка — зменшення вартості
об’єкта оцінки через відсутність права кон-
тролю або їх меншого обсягу порівняно з
вартістю об’єктів, які характеризуються
правами контролю в більшому обсязі. [59]

Control discount — a decrease in the value of
the entity being evaluated, because of lack of
powers of control over it or smaller powers of
control compared to the value of entities which
are characterised by more important powers of
control. [59]

782 Контрольна надбавка — збільшення вар-
тості об’єкта оцінки через наявність біль-
ших прав контролю порівняно з вартістю
об’єктів, які характеризуються правами кон-
тролю в меншому обсязі. [59]

Control premium — an increase in the value
of an entity being evaluated, because of the
availability of larger powers of control com-
pared to the value of entities characterised by
smaller power of control. [59]

783 Контрольна стрічка — документ, надруко-
ваний реєстратором розрахункових операцій,
який містить копії надрукованих цим реєстра-
тором розрахункових документів. [170]

Control strip — a document prepared by a
cash system keeper recording payment transac-
tions, which contains copies of payment docu-
ments prepared by this cash system. [170]
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784 Контрольний пакет акцій — пакет акцій, який
дозволяє здійснювати контроль за діяльністю
відповідного суб’єкта господарювання. [128]

Controlling interest — a stock of shares that
gives its holders the right of control over the
activities of a certain economic unit. [128]

785 Контрольні учасники — учасники спільної
діяльності зі створенням юридичної особи
(спільного підприємства), які здійснюють
контроль за її діяльністю. [73]

Majority shareholders — participants of
joint activities involving setting up a legal
entity (joint venture), who exercise control
over its activities. [73]

786 Контролюючий орган — орган державної
податкової служби, який у межах своєї ком-
петенції, визначеної законодавством, здійс-
нює контроль за своєчасністю, достовірніс-
тю, повнотою нарахування податків, зборів,
інших обов’язкових платежів та погашен-
ням податкових зобов’язань чи податкового
боргу, дотриманням Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг», законів з питань зов-
нішньоекономічної діяльності та інших нор-
мативно-правових актів, контроль за вико-
нанням яких покладено на органи державної
податкової служби. [24; 203]

Supervisory authority — a body of the state
customs service which, within the limits of its
competence specified by the legislation, exer-
cises control over the timeliness, accuracy,
completeness of calculating taxes, other com-
pulsory payments and meeting tax commit-
ments or tax debts, abiding by the Law of
Ukraine «On using cash systems in the sphere
of trade, public catering and service», laws
concerning foreign economic activities and
other normative and legal acts, the control
over the execution of which is vested on the
bodies of the state tax service. [24; 203]

787 Концерн — статутне об’єднання підпри-
ємств, а також інших організацій, на основі
їх фінансової залежності від одного або
групи учасників об’єднання, з централізаці-
єю функцій науково-технічного і виробни-
чого розвитку, інвестиційної, фінансової,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності.
Учасники концерну наділяють його части-
ною своїх повноважень, у тому числі пра-
вом представляти їх інтереси у відносинах з
органами влади, іншими підприємствами та
організаціями. Учасники концерну не мо-
жуть бути одночасно учасниками іншого
концерну. [34]

Concern — a statutory association of enter-
prises and other organizations on the basis of
their financial dependence on one or a group
of participants of the association with cen-
tralized functions of scientific, technological
and production development, investment, fi-
nancial, foreign economic and other activi-
ties. The participants of the concern empower
it with some of their authority, including the
right to represent their interests in their rela-
tions with authorities, other enterprises and
organizations. The participants of the concern
are not allowed to be simultaneously partici-
pants of another concern. [34]

788 Кооператив — юридична особа, утворена
фізичними та (або) юридичними особами,
які добровільно об’єдналися на основі член-
ства для ведення спільної господарської та
іншої діяльності з метою задоволення своїх
економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування. [34]

Cooperative — a legal entity formed by
physical and (or) legal persons which united
voluntarily on the grounds of membership for
conducting joint economic and other activi-
ties with the aim of satisfying their economic,
social and other needs on the basis of self —
government. [34]

789 Кооперативний банк — банк, створений
суб’єктами господарювання, а також інши-
ми особами за принципом територіальності
на засадах добровільного членства та об’єд-

Cooperative bank — a bank set up by eco-
nomic entities, as well as other persons, on
the basis of the territorial principal on the
grounds of voluntary membership and a pool
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нання пайових внесків для спільної грошо-
во-кредитної діяльності. Відповідно до за-
кону можуть створюватися місцеві та цент-
ральний кооперативні банки. [34]

of contributions for joint financial activities.
In accordance with the law local and central
cooperative banks can be formed. [34]

790 Кооперативні виплати — частина доходу
кооперативу, яка розподіляється між його
членами пропорційно їх участі у накопи-
ченні цього доходу. [211]

Cooperative payments — part of the income
earned by the cooperative distributed between
its members in proportion to their participa-
tion in earning this income. [211]

791 Копія векселя — письмове відтворення ве-
кселя з усіма його частинами і подробицями
як з лицьового, так і зі зворотного боків. Ко-
пія виготовляється і засвідчується векселе-
держателем. [111]

Copy of a bill — a written reproduction of a
bill with all its parts and details, both its face
and reverse side. The copy is made and certi-
fied by the holder of the bill. [111]

792 Кореспондентський рахунок — рахунок, що
відкривається одним банком іншому банку для
здійснення міжбанківських переказів. [198]

Correspondent account — an account
opened by one bank for another bank to carry
out interbank transfers [198]

793 Кореспондентські відносини щодо цінних
паперів — оформлені договором відносини
між депозитаріями, згідно з яким один депо-
зитарій веде облік цінних паперів, що збері-
гаються в іншому депозитарії. [188]

Correspondent relations regarding securi-
ties — relations between depositaries for-
malized by an agreement according to which
one depositary keeps records of securities
kept in another depositary. [188]

794 Користувачі звітності — фізичні та юри-
дичні особи, що потребують інформації про
діяльність підприємств для прийняття рі-
шень. [63]

Users of accounting statements — physical
and legal persons which need information
about the activities of enterprises in order to
make decisions. [63]

795 Користувачі фінансової звітності — фізи-
чні або юридичні особи, які потребують ін-
формації про діяльність підприємства для
прийняття рішень. [155]

Users of financial statements — physical or
legal persons which need information about
the activities of enterprises in order to make
decisions [155]

796 Корінець банкнот — 100 (сто) банкнот од-
ного номіналу, які упаковані відповідною
бандероллю (менше 100 (ста) банкнот — це
неповний корінець). [17]

Bundle of banknotes — 100 (one hundred)
banknotes of the same nominal value packed
with the help of a certain wrapper (a bundle
containing fewer than 100 (one hundred)
banknotes is an incomplete bundle). [17]

797 Короткостроковий вклад (депозит) — на-
дані або отримані кошти на строк, що не пе-
ревищує один рік. [8]

Short-term deposit — cash deposited or ac-
cepted for a term not exceeding one year. [8]

798 Короткостроковий кредит — наданий або
отриманий кредит на строк, що не переви-
щує один рік. [8]

Short-term loan — a loan granted or re-
ceived for a term not exceeding one year. [8]

799 Корпоративна картка — платіжна картка,
емітована на ім’я довіреної особи клієнта —
юридичної особи або підприємця. [93]

Corporate card — a payment card issued in
the name of the client’ fiduciary — a legal
entity or an entrepreneur. [93]
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800 Корпоративна платіжна картка — платіж-
на картка, яка дає змогу її держателю здійс-
нювати операції за картрахунком юридичної
особи або фізичної особи-підприємця. [109]

Corporate payment card — a payment card
which allows its holder to carry out transac-
tions recorded in a legal or physical person’s
contra account. [109]

801 Корпоративна частка — частка (пай, акції)
господарського товариства, що утворене на
основі цілісного майнового комплексу. [61]

Share in a corporation — a share (stock) of
an economic entity formed on the basis of an
integral property complex. [61]

802 Корпоративне підприємство — корпора-
тивне підприємство, утворене, як правило,
двома або більше засновниками за їх спіль-
ним рішенням (договором), діє на основі
об’єднання майна та (або) підприємницької
чи трудової діяльності засновників (учасни-
ків), їх спільного управління справами, на
основі корпоративних прав, у тому числі
через органи, що ними створюються, участі
засновників (учасників) у розподілі доходів
та ризиків підприємства. Корпоративними є
кооперативні підприємства, підприємства,
що створюються у формі господарського
товариства, а також інші підприємства, в
тому числі засновані на приватній власності
двох або більше осіб. [34]

Corporate entity — a corporate entity set
up, as a rule, by two or more founders on the
grounds of their common decision (agree-
ment), which acts on the basis of joint prop-
erty and (or) joint entrepreneurial effort or
work of the founders (participants), their joint
management on the basis of corporate rights,
including management through bodies formed
by them, participation of the founders (par-
ticipants) in distributing incomes and risks of
the entity. The term «corporate» refers to co-
operative entities, joint ventures and other
enterprises including those based on private
ownership of two or more persons. [34]

803 Корпоративний інвестиційний фонд —
інститут спільного інвестування, який ство-
рюється у формі відкритого акціонерного
товариства і провадить виключно діяльність
із спільного інвестування. [106]

Corporate investment fund — an institution
of collective investment set up in the form of
the public limited company which is exclu-
sively engaged in collective investment ac-
tivities. [106]

804 Корпоративні права — право власності на
статутний фонд (капітал) юридичної особи
або його частку (пай), включаючи права на
управління, отримання відповідної частки
прибутку такої юридичної особи, а також
активів у разі її ліквідації відповідно до
чинного законодавства, незалежно від того,
чи створена така юридична особа у формі
господарського товариства, підприємства,
заснованого на власності однієї юридичної
або фізичної особи, або в інших організа-
ційно-правових формах. [19; 192]

Corporate rights — the right of ownership
of a legal entity’ authorized capital (capital)
or its part (share), including the rights to
managing, receiving a corresponding share of
profit of this legal entity and its assets in the
case of its liquidation under the existing leg-
islation, irrespective of whether this legal en-
tity is in the form of partnership, sole pro-
prietorship or is based on other legal types of
ownership. [19; 192]

805 Корпорація — договірне об’єднання, ство-
рене на основі поєднання виробничих, нау-
кових і комерційних інтересів підприємств,
що об’єдналися, з делегуванням ними окре-
мих повноважень централізованого регулю-
вання діяльності кожного з учасників орга-
нам управління корпорації. [34]

Corporation — a contract-based association
formed on the grounds of pooling production,
scientific, and commercial interests of the
entities making up this association, in which
some of each participant’ powers of central-
ized management are delegated by them to
the management bodies of the corporation.
[34]
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806 Котирування — механізм визначення та/або
фіксації ринкової ціни цінного паперa. [219]

Quotation — a mechanism of determining
and/or fixing the market price of securities.
[219]

807 Кошик доходів бюджетів місцевого само-
врядування — податки і збори (обов’язкові
платежі), що закріплені цим Кодексом на
постійній основі за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визна-
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів.
[1]

Basket of income received by local gov-
ernment budgets — taxes and duties (com-
pulsory payments) determined by this Code
on a permanent basis for the budgets of local
government and taken into account when cal-
culating transfers between budgets. [1]

808 Кошти — валютні цінності, виражені в грив-
нях або в іноземній валюті. [19; 192; 203]

Funds — monetary values expressed in
hryvnyas or foreign currency. [19; 192; 203]

809 Кошти в дорозі — кошти, які перераховані
в останні дні місяця на реєстраційні, спеціа-
льні реєстраційні, поточні рахунки устано-
ви, а також не розподілені на рахунках в ор-
ганах Державного казначейства України,
але будуть зараховані на ці рахунки в на-
ступному місяці. [10]

Float (funds in transit) — funds transferred
in the last days of a month to registered, spe-
cial registered, current accounts of an organi-
zation as well as those which are not allo-
cated to the accounts of the bodies of the
State Treasury of Ukraine but are due to be
transferred to these accounts next month. [10]

810 Кошти грошові — грошова одиниця Украї-
ни, яка виконує функцію засобу платежу та
обліковується на рахунках у банках. [15]

Money — a monetary unit of Ukraine which
fulfils the function of the legal tender and is
maintained on bank accounts. [15]

811 Кошти спільного інвестування — кошти,
залучені від інвесторів інститутів спільного
інвестування, доходи від здійснення опера-
цій з активами інститутів спільного інвесту-
вання та доходи, нараховані за активами ін-
ститутів спільного інвестування. [176]

Mutual (collective) investment funds —
funds raised from investors of collective in-
vestment institutions, income from transac-
tions with assets of collective investment in-
stitutions and income accrued on the assets of
collective investment institutions. [176]

812 Кошторис — зведені витрати, зведені кош-
торисні розрахунки, об’єктні та локальні
кошторисні розрахунки, об’єктні та локаль-
ні кошториси, кошториси на окремі види
робіт, кошториси на проектні та пошукові
роботи, інші розрахунки витрат на будівниц-
тво, складені за встановленою формою, на
основі яких визначається кошторисна вар-
тість будівництва і договірна ціна. Кошто-
рисна вартість будівництва може визначати-
ся у приблизному або твердому кошторисі.
Кошторис вважається твердим, якщо дого-
вором підряду не передбачено інше. Зміни
до твердого кошторису можуть бути внесені
лише за згодою сторін. [7]

Budget — consolidated expenses, consolidated
budget estimates, estimated expenses of certain
projects and their components and budgets based
on these estimates, budgets of certain types of
work, budgets of design and project work, other
estimated expenses of construction prepared ac-
cording to a certain standard on the basis of
which the budgetary cost of construction and the
contractual price are determined. The budgetary
cost of construction can be determined in a flexi-
ble or a fixed budget. The budget is considered
to be fixed if no other terms and conditions are
stipulated by the contract of works. Alterations
to the fixed budget can be made only with the
consent of both parties. [7]

813 Кошторисна документація — кошториси
та інші документи, пов’язані із складанням

Budgetary documentation — budgets and
other documents connected with their prepa-
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(розрахунки, обґрунтування, пояснення, ві-
домості про ресурси тощо), і необхідні для
визначення кошторисної вартості будівниц-
тва та договірної ціни. [7]

ration (calculations, feasibility studies, explana-
tions, information concerning resources, etc.)
and needed for determining the budgetary cost
of construction and contractual price. [7]

814 Країна експорту — країна походження то-
вару, що імпортується в країну імпорту.
Країною експорту може вважатися також
країна-посередник (митний союз або еконо-
мічне угруповання), за винятком випадків,
коли зазначений товар перевозиться транзи-
том через цю країну, в ній не виробляється
або в цій країні немає порівнянної ціни для
цього товару. [172]

Exporting country — the country of origin
of the goods imported into the importing
country. An intermediary country (a customs
union or an economic association) can also be
referred to as the exporting country with the
exception of the occasions when the goods
specified are transferred across the country,
are not produced in it or there is no compara-
ble price for these goods in this country.
[172]

815 Країна походження — країна (митний союз
або економічне угруповання), в якій товар
було повністю вироблено або піддано до-
статній переробці чи обробці. [172]

Country of origin — a country (customs union
or economic association) in which the goods
were completely manufactured or underwent
sufficient processing or treatment. [172]

816 Кредит — кошти та матеріальні цінності,
які надаються резидентами або нерезиден-
тами у користування юридичним або фізич-
ним особам на визначений строк та під про-
центи. [192]

Loan — money and material values provided
by residents and non-residents to legal or
physical persons for using them for a fixed
period and with interest. [192]

817 Кредит під цінні папери, що засвідчують
відносини позики — кошти, які залучають-
ся юридичною особою-боржником (дебіто-
ром) від інших юридичних або фізичних
осіб як компенсація вартості випущених
(емітованих) таким дебітором облігацій або
депозитних сертифікатів. [192]

Loan guaranteed by securities which are
evidence of lender-borrower relations —
funds raised by a legal entity as a borrower
(debtor) from other legal or physical persons
in exchange for bonds or certificates of de-
posit issued by this debtor. [192]

818 Кредити — грошові кошти, надані фінансо-
вою установою клієнту в розмірі та на умо-
вах, установлених відповідним договором.
[45]

Loans — cash provided by a financial insti-
tution to its client to the amount and on the
terms specified by a particular agreement.
[45]

819 Кредитна спілка — неприбуткова органі-
зація, заснована фізичними особами, профе-
сійними спілками, їх об’єднаннями на коо-
перативних засадах з метою задоволення
потреб її членів у взаємному кредитуванні
та наданні фінансових послуг за рахунок
об’єднаних грошових внесків членів кредит-
ної спілки. [34; 180]

Credit union — a non-profit organization set
up by physical persons, trade unions or their
associations on a cooperative basis with the
aim of meeting the needs of its members for
mutual lending and providing financial serv-
ices financed by money contributions of the
credit union members. [34; 180]

820 Кредитна установа — фінансова установа,
яка відповідно до закону має право за раху-
нок залучених коштів надавати фінансові
кредити на власний ризик. [217]

Lending institution — a financial institution
which, in conformity with the law, is entitled
to offering financial credit at its own risk us-
ing the funds raised by it. [217]
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821 Кредитний ризик — ризик невиконання по-
зичальником (контрагентом банку) зобо-
в’язань за кредитними операціями (тобто
ризик того, що сплата позичальником відсот-
ків і основного боргу за кредитними опера-
ціями проводитиметься з відхиленнями від
умов кредитної угоди або взагалі не прово-
дитиметься). [74; 121]

Credit risk — a risk that a borrower (a
bank’s counterpart) fails to meet their com-
mitments on the loan (i.e. the risk that the
borrower’s repayment of the interest and
principal will be made with some deviations
from the terms of the lending agreement or
will not be made at all. [74; 121]

822 Кредитні операції (кредит) — вид актив-
них операцій, пов’язаних з наданням клієн-
там коштів у тимчасове користування або
прийняттям зобов’язань про надання коштів
у тимчасове користування за певних умов, а
також надання гарантій, поручительств,
авалів, розміщення депозитів, проведення
факторингових операцій, фінансового лізин-
гу, видача кредитів у формі врахування век-
селів, у формі операцій репо, будь-яке по-
довження строку погашення боргу, яке на-
дано в обмін на зобов’язання боржника
щодо повернення заборгованої суми, а та-
кож на зобов’язання на сплату процентів та
інших зборів з такої суми (відстрочення
платежу). [121]

Credit operations (crediting) — a type of
active transactions connected with granting
funds to clients for temporary use on certain
terms, as well as providing guarantees,
pledges, avals, making deposits, carrying out
factoring transactions, financial leasing, pro-
viding credit in the form of discounting bills,
repo transactions, any debt rescheduling
granted in exchange for the borrower’s com-
mitments to repay his debt, interest and other
charges connected with the prolongation of
repayment. [121]

823 Кредитор — юридична або фізична особа,
яка має у встановленому порядку підтвер-
джені документами вимоги щодо грошових
зобов’язань до боржника, щодо виплати за-
боргованості із заробітної плати працівни-
кам боржника, а також органи державної
податкової служби та інші державні органи,
які здійснюють контроль за правильністю та
своєчасністю справляння страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, податків і зборів (обов’язкових
платежів). [157]

Lender — a legal or physical person which
has claims to the borrower concerning his
monetary commitments proved by certain
documents in an established way, concerning
repayment of the debt from wages paid by the
borrower to his workers, as well as the state
tax service and other state bodies exercising
control over the correctness and timeliness of
paying compulsory state pension insurance
contributions, taxes and levies (compulsory
payments). [157]

824 Кредитоспроможність — наявність у пози-
чальника/контрагента банку передумов для
отримання кредиту та його здатність повер-
нути кредит і відсотки за ним у повному об-
сязі та в обумовлені договором строки. [121]

Creditworthiness (solvency) — the bor-
rower’s/bank counterpart’s having precondi-
tions for receiving a loan and his (her) ability
to repay a full sum of the loan and interest on
it within the terms specified by the contract.
[121]

825 Кредитування за вирахуванням погашен-
ня — операції, пов’язані з наданням коштів
з бюджету на умовах повернення, платності
та строковості, в результаті яких з’явля-
ються зобов’язання перед бюджетом, та
операції, пов’язані з поверненням цих кош-
тів до бюджету. [1]

Lending minus repayment — transactions
connected with granting funds from the
budget on the conditions of repayment, pay-
ing fees and charges within the stated term,
resulting in commitments to the budget, and
transactions connected with repaying money
to the budget. [1]
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826 Кредитування під інвестиційний проект —
довгострокове кредитування інвестиційних
проектів під майбутні доходи (що має одер-
жати створюване/реконструйоване підприєм-
ство та за рахунок яких забезпечуватиметься
повернення кредиту), яке передбачає як оцін-
ку банком інвестиційного проекту щодо його
фінансової самоокупності, так і практичну
реалізацію цього проекту (оцінку бізнес-
плану реалізації проекту). Під час оцінки ре-
алізації інвестиційного проекту банком ви-
значається здатність позичальника ефективно
реалізувати інвестиційний проект та отрима-
ти заплановані результати; надійність та ста-
більність бізнесу, яким займається позичаль-
ник, протягом часу, що потрібний для
завершення проекту і повернення кредиту,
врахування як позичальником, так і банком
усіх ризиків, що наявні під час кредитування
під інвестиційний проект. [121]

Lending secured by an investment project
— long-term credit financing of investment
projects guaranteed by future incomes (those
which are to be earned by the enterprise being
set up/reconstructed and which will provide
repayment of the loan) which implies both the
bank’s evaluation of the investment project as
to its financial self-efficiency and the practical
realisation of this project (the assessment of
the business plan of the project). While as-
sessing the feasibility of the investment project
the bank determines the ability of the borrower
to carry out the investment project efficiently
and to achieve planned results; the reliability
and stability of the borrower’s business, the
time span needed to complete the project and
repay the loan, as well as whether both the bor-
rower and the bank have taken into account all
risks associated with credit financing of an in-
vestment project. [121]

827 Критерії оцінки — напрями діяльності СЕЗ
і ТПР, за якими проводиться аналіз соціаль-
но-економічних та фінансових (у тому числі
відносин з бюджетами) результатів функціо-
нування цих зон і територій. [136]

Assessment criteria — directions of activi-
ties characterising Priority Development Ter-
ritories and Free Economic Areas which are
the basis for analysing socio-economic and
financial (including relations with the budget)
results achieved by these areas and territories
in the course of their functioning. [136]

828 Крос-курс — співвідношення між двома
валютами, яке визначається на підставі їх
курсу щодо третьої валюти. [28]

Cross — rate — the relationship between
two currencies determined on the basis of
their value in terms of a third currency. [28]

829 Культурні цінності — об’єкти матеріальної
та духовної культури, що мають художнє, іс-
торичне, етнографічне та наукове значення і
підлягають збереженню, відтворенню та охо-
роні відповідно до законодавства України. [58]

Cultural values — objects of material and
spiritual culture that are of artistic, historical,
ethnographic and scientific importance and
are to be preserved, reproduced and protected
in accordance with the law of Ukraine. [58]

830 Кумулятивний приріст інфляції — добу-
ток індексів інфляції за період, що склада-
ється з трьох останніх років, включаючи
звітний. [83]

Cumulative inflation growth — the product
of inflation indexes for the period of the pre-
vious three years including the current year.
[83]

831 Купівля та/або реалізація металобрухту
— діяльність, пов’язана із передачею права
власності на металобрухт іншому власнику
в обмін на еквівалентну суму коштів або бор-
гових зобов’язань. [182]

Purchasing and/or disposal of scrap metal
— activities connected with transferring the
right of ownership of scrap metal to another
owner in exchange for an equivalent sum of
money or debt commitments. [182]

832 Купонний ощадний (депозитний) сер-
тифікат — ощадний (депозитний) сертифі-

Coupon savings (deposit) certificate — a
savings (deposit) certificate with individual
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кат, що має окремі купони, на кожному з
яких зазначено строк здійснення виплати
процентної плати. У разі настання цього
строку банк відриває купон і виплачує влас-
нику сертифіката дохід згідно з визначеним
процентом. [112]

coupons, each of the coupons bearing the date
of interest payment. At maturity the bank re-
ceives the coupon and pays to the holder the
interest specified in the certificate. [112]

833 Курсова різниця — різниця, яка є наслід-
ком перерахунку однакової кількості оди-
ниць іноземної валюти в національну ва-
люту України при різних валютних курсах.
[131]

Currency translation difference (exchange
difference) — the difference which is the con-
sequence of converting the same number of units
of foreign currency into the national currency of
Ukraine using different exchange rates. [131]

Ë

834 Легалізація документів — надання юриди-
чної сили документам, які видані на терито-
рії іноземної держави. Ці документи мають
бути нотаріально засвідчені за місцем їх ви-
дачі, перекладені на українську або російсь-
ку мову та легалізовані в консульській уста-
нові України, якщо міжнародними догово-
рами, в яких бере участь Україна, не перед-
бачено інше. Зазначені документи можуть
бути також засвідчені в посольстві відпо-
відної держави в Україні та легалізовані в
МЗС України. [19]

Legalisation of documents — validation of
documents issued on the territory of a foreign
country. These documents must be notarized
at the place of their issuance, translated into
Ukrainian or Russian and legalized in a con-
sular institution of Ukraine if international
agreements Ukraine have concluded do not
stipulate any other procedures. The above-
mentioned documents can also be certified in
the consular office of a corresponding coun-
try in Ukraine and legalised by the Ministry
of Foreign Affairs of Ukraine. [19]

835 Лізингова (орендна) операція — господар-
ська операція (крім операцій з фрахтування
(чартеру) морських суден та інших транспорт-
них засобів) фізичної чи юридичної особи
(орендодавця), що передбачає надання основ-
них фондів або землі у користування іншим
фізичним або юридичним особам (орендарям)
за орендну плату та на визначений строк. [192]

Lease (rental) transaction — an economic
transaction (except for transactions of char-
tering sea vessels and other means of trans-
port) of a physical or legal person (lessor)
which implies transferring fixed assets or
land for use to other physical or legal persons
(lessees) for rent for a fixed term. [192]

836 Лізингодавець — юридична особа, яка пе-
редає право володіння та користування
предметом лізингу лізингоодержувачу. [216]

Lessor — a legal entity transferring the right
of ownership and use of an object of lease to
the lessee. [216]

837 Лізингоодержувач — фізична або юридич-
на особа, яка отримує право володіння та
користування предметом лізингу від лізин-
годавця. [216]

Lessee — a physical or legal person which
obtains a right of ownership and use of the
object of lease from the lessor. [216]
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838 Ліквідатор — фізична особа, яка відповідно
до рішення господарського суду організовує
здійснення ліквідаційної процедури борж-
ника, визнаного банкрутом, та забезпечує
задоволення визнаних судом вимог креди-
торів у встановленому цим Законом поряд-
ку. [157]

Official receiver (liquidator) — a physical
person who, in conformity with the decision
of an economic court, arranges the procedure
for liquidation of the borrower declared bank-
rupt, and is responsible for satisfying the
claims of the creditors confirmed by the court
in the way established by this law. [157]

839 Ліквідаційна вартість — 1) вартість, яка
може бути отримана за умови продажу
об’єкта оцінки у строк, що є значно корот-
шим від строку експозиції подібного майна,
протягом якого воно може бути продане за
ціною, яка дорівнює ринковій вартості [43;
59]; 2) сума коштів або вартість інших акти-
вів, яку підприємство очікує отримати від
реалізації (ліквідації) об’єкта після закін-
чення терміну його корисного використання
(служби), за відрахуванням витрат, що
пов’язані з продажем (ліквідацією). [52; 68;
204]

Disposal (liquidation) value — 1) the value
which can be obtained provided the property
being valued is sold within a considerably
shorter term than the usual exposure time of
similar property during which it can be sold
at a price that equals the market price. [43;
59]; 2) an amount of money or the value of
other assets that an enterprise expects to re-
ceive from the disposal (liquidation) of prop-
erty after the expiry of its useful life less cost
of disposal (liquidation). [52; 58; 204]

840 Ліквідація — припинення діяльності суб’єкта
підприємницької діяльності, визнаного гос-
подарським судом банкрутом, з метою здій-
снення заходів щодо задоволення визнаних
судом вимог кредиторів шляхом продажу
його майна. [157]

Liquidation — discontinuation of activities
of an economic entity declared bankrupt by
court with the aim of taking measures for
satisfying the creditor’s claims confirmed by
court by selling the bankrupt’s property.
[157]

841 Ліміт залишку готівки в касі — гранич-
ний розмір суми готівки, що може залиша-
тися в касі в позаробочий час. [93]

Cash limit in the till — a limit on the
amount of cash that can remain in the till
during off-hours. [93]

842 Лістинг — сукупність процедур з включен-
ня цінних паперів до реєстру організатора
торгівлі та здійснення контролю за відповід-
ністю цінних паперів і емітента умовам та
вимогам, установленим у правилах органі-
затора торгівлі. [219]

Listing — a set of procedures directed to in-
cluding securities into the register of an or-
ganization providing trading and supervision
over the correspondence of securities and the
issuer to the terms and requirements estab-
lished by the organizing party. [219]

843 Ліцензіат — юридична особа (одноосібний
засновник корпоративного пенсійного фон-
ду, який прийняв рішення про самостійне
здійснення адміністрування такого фонду,
професійний адміністратор або компанія з
управління активами), яка одержала ліцен-
зію на провадження діяльності з адміністру-
вання пенсійних фондів. [39]

Licensee — a legal entity (a single founder of
a pension fund who has taken a decision to
manage such a fund on his own, professional
manager or a company specializing in man-
aging assets) that has obtained a license for
managing pension funds. [39]

844 Ліцензійна картка — документ, який дода-
ється до ліцензії з надання послуг з переве-
зення пасажирів і вантажів автомобільним

License card — a document attached to the
license for offering services of transporting
passengers and goods by public motor vehi-
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транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі) або до ліцензії з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі й видається на кожний автомобіль-
ний транспортний засіб. [100]

cles (except providing services of transport-
ing passengers and their luggage by taxi) or
to the license for offering services of trans-
porting passengers and their luggage by taxi,
and is issued for each type of a motor vehicle.
[100]

845 Ліцензійна картка транспортного засобу
— документ, який містить реєстраційні дані
ліцензії та транспортного засобу. [151]

License card of a motor vehicle — a docu-
ment containing registration details of the li-
cense and the motor vehicle. [151]

846 Ліцензія — документ установленого зразка,
який засвідчує право ліцензіата провадити
діяльність з адміністрування пенсійних фон-
дів протягом визначеного строку за умови
виконання Ліцензійних умов. [39]

License — a document of an established
form which confirms the licensee’s right to
manage pension funds for a specified term
provided the licensee meets all the conditions
of the license. [39]

847 Ліцензування — видача, переоформлення
та анулювання ліцензії, видача дублікатів
ліцензій, ведення ліцензійних справ. [39]

Licensing — issue, conversion and cancella-
tion of a license, issue of duplicate copies of
licenses, conducting legal cases concerning
licensing. [39]

848 Ломбардна операція — операція фізичних
чи юридичних осіб з отримання коштів від
юридичної особи, кваліфікованої як фінан-
сова установа згідно із законодавством Ук-
раїни, під заставу товарів або валютних цін-
ностей. [192]

Collateral loan business — a transaction
made by physical or legal persons that in-
volves receiving funds from a legal entity
certified as a financial institution in confor-
mity with the legislation of Ukraine, in which
goods or currencies serve as collateral. [192]

849 Лотерейний білет (білет лотереї) — бланк
документа суворого обліку, який дає право
на участь у розіграші призового фонду ло-
тереї або її окремого тиражу, а в разі пере-
моги є підставою для одержання призу. Ло-
терея може проводитись як із застосуванням
лотерейних білетів, так і через електронну
систему, використання якої дає змогу замі-
няти лотерейні білети іншими документами
або в інший спосіб засвідчувати участь у грі
та надавати право на одержання виграшу.
[37]

Lottery ticket — a form of a strictly ac-
countable document which gives its holder
the right to participate in a premium drawing
of a lottery or its special drawing and in the
case of winning is the ground for receiving a
prize. A lottery can be held both with the help
of lottery tickets and through an electronic
system, the latter enabling its participants to
replace lottery tickets with other documents
or indicate their participation in the game in
some other way, as well as to obtain the right
to receiving a prize. [37]

850 Лотерея — господарська операція, яка пе-
редбачає продаж гравцю права на участь у
розігруванні призу за випадковою ймовір-
ністю за кошти або в обмін на інші цінності,
а також безоплатне отримання такого призу
у власність у разі визнання такого гравця
переможцем. [37; 192]

Lottery — an economic transaction involv-
ing selling the player the right to participate
in drawing lots on the basis of probability, for
cash or in exchange for other valuables, as
well as becoming the owner of a prize pro-
vided the player wins. [37; 192]

851 Лотерея бінго — однотиражна або багато-
тиражна лотерея, умови випуску та прове-

Bingo (lottery) — a lottery consisting of one
or more drawings. According to its rules a
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дення якої передбачають придбання гравцем
лотерейного білета (чека гравця, ігрового бі-
лета тощо) з попередньо надрукованою ком-
бінацією чисел, символів чи знаків, а також
розподіл призового фонду між гравцями
(визначення розміру призу) відповідно до
збігу визначених чисел, символів або знаків
із результатами розіграшу тиражу. [37]

player is to purchase a lottery ticket (player’s
voucher, card, etc.) with previously printed
combination of numbers, symbols or signs
with further distribution of the prize fund
among the players (determining the size of
the prize) according to the coincidence of the
numbers, symbols or signs chosen with the
results of the draw. [37]

852 Лотерея тото — лотерея, переможці в якій
визначаються залежно від вгадування ре-
зультатів випадкових подій у різних видах
професійних та (чи) аматорських змагань,
що включені до опублікованої програми ти-
ражу лотереї. [37]

Toto (lottery) — a lottery the winners of
which are determined depending on their
guessing the results of random events in vari-
ous professional or (and) amateur competi-
tions included in the published schedule of
the lottery draw. [37]

Ì

853 Магазин безмитної торгівлі (безмитний
магазин) — пункт роздрібної торгівлі това-
рами (супутніми послугами), які знаходять-
ся під митним режимом, відповідно до якого
товари (супутні послуги), не призначені для
споживання на митній території України,
ввозяться, знаходяться та поставляються під
митним контролем у пунктах пропуску на
митному кордоні, відкритих для міжнарод-
ного сполучення, інших зонах митного кон-
тролю, визначених митними органами
України, без справляння ввізного мита, цьо-
го податку, а також інших податків і зборів,
базою оподаткування яких є вартість таких
товарів (супутніх послуг), заходів нетариф-
ного регулювання та ліцензування діяльнос-
ті з роздрібної торгівлі товарами (супутніми
такому продажу послугами), у тому числі
підакцизними. [200]

Duty free (tax free) shop — a retail outlet
selling goods (related services) which are
subject to a customs regime according to
which goods (related services) which are not
for consumption on the customs territory of
Ukraine are imported, stored and supplied
under customs control at border entry points
on the customs border open for international
transportation, other areas of customs control
determined by the customs bodies of Ukraine
without paying customs duty, this tax and
other taxes and duties where the tax base is
constituted by the value of such goods (re-
lated services); non-tariff regulation measures
and licensing of retail trade in goods (services
related to such sales) including the sale of ex-
cisable goods. [200]

854 Майно — матеріальні активи, які відповід-
но до чинного законодавства віднесені до
основних засобів (фондів). [107; 119]

Property — tangible assets which, according
to the existing legislation, are part of fixed
assets (capital assets). [107; 119]

855 Майновий поручитель — особа, яка пере-
дає в іпотеку нерухоме майно для забезпе-

Property guarantor — a person who mort-
gages his (her) real estate to secure that an-
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чення виконання зобов’язання іншої особи-
боржника. [177]

other person — the borrower — will meet his
(her) commitments. [177]

856 Малозабезпечена сім’я з дітьми — сім’я,
яка з поважних або незалежних від неї при-
чин має середньомісячний сукупний дохiд
нижчий від прожиткового мінімуму для
сім’ї. [166]

Low-income family with children — a
family which, for important reasons or for
reasons beyond their control, has an average
total monthly income below the survival
minimum for a family. [166]

857 Масова оцінка — визначення вартості
майна, що приватизується, з використанням
стандартної методології та стандартного на-
бору вихідних даних. [43]

Mass valuation — determining the value of
the property being privatized using standard
methods and a standard set of initial data.
[43]

858 Материнське (холдингове) підприємство
— підприємство, яке здійснює контроль до-
чірніх підприємств. [80]

Parent (holding) company — a company
exercising control over subsidiaries. [80]

859 Матеріальний актив — основні фонди та
оборотні активи у будь-якому виді, що від-
різняється від коштів, деривативів та нема-
теріальних активів. [192]

Tangible assets — fixed assets and current
assets in any form that are different from
cash, derivatives and non — tangible assets.
[192]

860 Матеріальні ресурси — сировина, будіве-
льні та пально-мастильні матеріали, енергія
всіх видів, конструкції, вироби, устаткуван-
ня. [7]

Material resources — raw materials, con-
struction materials and lubricants, power of
any kind, structures, products, machinery. [7]

861 Медіанне значення скоригованих цін про-
дажу — середнє значення цін продажу для
ранжованого ряду варіантів (без урахування
найбільшого та найменшого значень) цін
продажу об’єктів, обраних для порівняння.
[41]

Median value of adjusted selling prices —
an average value of selling prices for a rated
sequence of variants (with no account for the
largest and the smallest values) of selling
prices of products chosen for comparison.
[41]

862 Меморіальний ордер — розрахунковий
документ, який складається за ініціативою
банку для оформлення операцій щодо спи-
сання коштів з рахунка платника і внутріш-
ньобанківських операцій відповідно до цьо-
го Закону та нормативно-правових актів
Національного банку України. [15; 198]

Debit memo — a payment document pre-
pared on the initiative of a bank for formal-
izing transactions of debiting the payer’s ac-
count and internal banking transactions
according to this Law and normative-legal
acts of the National Bank of Ukraine. [15;
198]

863 Металобрухт — непридатні для прямого
використання вироби або частини виробів,
які за рішенням власника втратили експлуа-
таційну цінність внаслідок фізичного або
морального зносу і містять у собі чорні або
кольорові метали чи їх сплави, а також ви-
роби з металу, що мають непоправний брак,
залишки чорних і кольорових металів і їх
сплавів. [182]

Scrap metal — items or parts of them not
suitable for direct use which, according to the
decision of the owner, have lost their useful
value as a result of physical wear and tear or
amortization and contain ferrous or non-
ferrous metals or their alloys, as well as metal
items that have irreparable defects, waste of
ferrous and non-ferrous metals and their al-
loys. [182]
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864 Металургійна переробка металобрухту —
переплавка металобрухту в металургійних
агрегатах з використанням додаткових ма-
теріалів та особливих технологічних режи-
мів з метою зміни структури металу, дове-
дення його хімічного складу до параметрів,
які відповідають вимогам стандартів, та
отримання легованої сталі, відповідних ма-
рок кольорових металів і їх сплавів із визна-
ченими технологічними та експлуатаційни-
ми властивостями. [182]

Metallurgical processing of scrap metal —
melting of scrap metal in metallurgical units
with the help of additives and special tech-
nological regimes with the aim of changing
the structure of the metal, changing its
chemical composition to match the parame-
ters corresponding to standard requirements
and obtaining alloy steel, certain grades of
non-ferrous metals and their alloys with
specified technological and useful properties.
[182]

865 Метод ефективної ставки відсотка — ме-
тод нарахування амортизації дисконту або
премії, за яким сума амортизації визнача-
ється як різниця між доходом за фіксованою
ставкою відсотка і добутком ефективної
ставки та амортизованої вартості на початок
періоду, за який нараховується відсоток.
[73]

Method of effective interest rate — a
method of calculating discount or premium
depreciation, according to which the amount
of depreciation is defined as the difference
between fixed interest income and the prod-
uct of effective rate and depreciated value at
the beginning of the period for which interest
is calculated. [73

866 Метод оцінки — спосіб визначення вартос-
ті об’єкта оцінки, послідовність оціночних
процедур якого дає змогу реалізувати пев-
ний методичний підхід. [59; 195]

Valuation method — a method of deter-
mining the value of an object under valuation,
consisting of a sequence of valuation proce-
dures for implementing a certain technical
approach. [59; 195]

867 Метод участі в капіталі — метод обліку
інвестицій, згідно з яким балансова вартість
інвестицій відповідно збільшується або змен-
шується на суму збільшення або зменшення
частки інвестора у власному капіталі об’єк-
та інвестування. [65]

Equity method — a method of accounting for
investment according to which the book value
of investment correspondingly increases or de-
creases by the amount of an increase or de-
crease of the investor’s share in the owner’s
equity of the investment medium. [65]

868 Методичні підходи — загальні способи ви-
значення вартості майна, які ґрунтуються на
основних принципах оцінки. [59]

Technical approaches — commonly used
methods of determining the value of property
based on the main principles of valuation.
[59]

869 Мирова угода — домовленість між борж-
ником та кредитором (групою кредиторів)
про відстрочення та (або) розстрочення пла-
тежів або припинення зобов’язання за уго-
дою сторін. [157]

Voluntary settlement — an agreement be-
tween the debtor and creditor (a group of credi-
tors) about a delay of payment and (or) payment
by installments, or termination of obligations by
the agreement of the parties. [157]

870 Митна варта — спеціальні підрозділи мит-
них органів, призначені для боротьби з по-
рушеннями митних правил, охорони тери-
торій, будівель, споруд та приміщень мит-
них органів, охорони та супроводження то-
варів і транспортних засобів, забезпечення
охорони зон митного контролю. [58]

Customs guard — special units of the Cus-
toms Service, which have the task of combat-
ing violations of customs rules; ensuring the
security of territories, buildings, structures and
facilities of the customs authorities; protecting
and escorting goods and vehicles, securing re-
gime in the zones of customs control. [58]
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871 Митна вартість — вартість товару, що ви-
значається відповідно до положень Закону
України «Про Єдиний митний тариф» і ви-
користовується виключно для цілей митно-
го оподаткування товарів та ведення митної
статистики. [23]

Customs value — the value of the goods
determined in conformity with the provisions
of the Law of Ukraine «On Uniform Customs
Tariff» and used exclusively for the purposes
of customs taxation of goods and providing
customs statistics. [23]

872 Митна декларація — письмова заява вста-
новленої форми, яка подається митному ор-
гану і містить відомості щодо товарів і
транспортних засобів, які переміщуються
через митний кордон України, необхідні для
їх митного оформлення або переоформлен-
ня. [58]

Customs declaration — a written statement
of a standard form which is submitted to a
customs authority and which contains infor-
mation concerning goods and vehicles mov-
ing across the customs border of Ukraine,
needed for their clearance and re-clearance.
[58]

873 Митна політика — система принципів та
напрямів діяльності держави у сфері забез-
печення своїх економічних інтересів та без-
пеки за допомогою митно-тарифних та не-
тарифних заходів регулювання зовнішньої
торгівлі. [58]

Customs policy — a system of principles
and directions of activity of the state in the
sphere of securing its economic interests and
safety with the help of customs and tariff and
non-tariff measures of regulating foreign
trade. [58]

874 Митна служба України — єдина загально-
державна система, яка складається з митних
органів та спеціалізованих митних установ і
організацій. [58]

Customs service of Ukraine — an integral
national system consisting of customs autho-
rities and specialized customs institutions and
organizations. [58]

875 Митна справа — складова зовнішньополі-
тичної і зовнішньоекономічної діяльності
України, у якій Україна додержується ви-
знаних у міжнародних відносинах систем
класифікації та кодування товарів, єдиної
форми декларування експорту та імпорту
товарів, митної інформації, інших міжнарод-
них норм і стандартів. [58]

Customs practice — an integral part of for-
eign political and economic activities of
Ukraine in which Ukraine adheres to interna-
tionally recognized systems of classification
and coding of goods, a single form for de-
claring export and import of goods, customs
information, other international norms and
standards. [58]

876 Митне забезпечення — одноразові номерні
запірно-пломбувальні пристрої, печатки,
штампи, голографічні мітки та інші засоби
ідентифікації, що використовуються мит-
ними органами для відображення та закріп-
лення результатів митного контролю та мит-
ного оформлення. [58]

Customs instruments — numbered locking
and sealing devices, seals, stamps, holo-
graphic signs and other identification marks
which can be used one-time only by customs
authorities to reflect and confirm the results
of customs control and customs clearance.
[58]

877 Митне оформлення — виконання митним
органом дій (процедур), які пов’язані із за-
кріпленням результатів митного контролю
товарів і транспортних засобів, що перемі-
щуються через митний кордон України, і
мають юридичне значення для подальшого
використання цих товарів і транспортних
засобів. [58]

Customs clearance — the execution by
customs authorities of certain acts (proce-
dures) related to the confirmation of the re-
sults of customs control of goods and vehi-
cles that move through the customs border
of Ukraine and have juridical force for fur-
ther utilization of these goods and vehicles.
[58]
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878 Митний брокер (посередник) — підприєм-
ство, що здійснює декларування товарів і
транспортних засобів, які переміщуються
через митний кордон України, і має ліцен-
зію на право здійснення митної брокерської
діяльності, видану спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади
в галузі митної справи. Митним брокером
може бути тільки підприємство-резидент.
Від імені цього підприємства декларування
товарів і транспортних засобів, що перемі-
щуються через митний кордон України, мо-
же здійснювати його відокремлений струк-
турний підрозділ (філія, представництво
тощо). [58]

Customs broker (intermediary) — an en-
terprise responsible for declaring goods and
vehicles moving across the customs border of
Ukraine, which has a license proving its right
to carrying out intermediary activities issued
by a specially authorized customs central ex-
ecutive body. Only a resident enterprise can
be a customs broker. On behalf of this enter-
prise declaring goods and vehicles moving
through the customs border of Ukraine can be
done by its separate structural unit (branch,
representation, etc.) [58]

879 Митний контроль — сукупність заходів,
що здійснюються митними органами в ме-
жах своєї компетенції з метою забезпечення
додержання норм цього Кодексу, законів та
інших нормативно-правових актів з питань
митної справи, міжнародних договорів
України, укладених в установленому зако-
ном порядку. [58]

Customs control — a set of measures taken
by customs authorities within their compe-
tence with the aim of ensuring the compli-
ance with the norms of this Code, laws and
other normative and legal acts dealing with
customs practice, international agreements of
Ukraine concluded in keeping with the pro-
cedure established by law. [58]

880 Митний орган відправлення (прикордон-
на митниця) — митний орган, у зоні діяль-
ності якого розташовано пункт пропуску,
через який здійснюється ввезення окремих
видів товарів на митну територію України.
[115]

Customs border entry point — customs
authority whose area of responsibility covers
an entry point used for moving certain types
of goods into the customs territory of
Ukraine. [115]

881 Митний орган призначення — митний ор-
ган, у зоні діяльності якого розташований
суб’єкт підприємницької діяльності, що по-
дав до оформлення попередню вантажну
митну декларацію та її електронну копію й
на адресу якого ввозяться окремі види това-
рів. [115]

Customs authority of destination — cus-
toms authority whose area of responsibility
covers an economic entity that has submitted
for clearance a preliminary shipping customs
declaration and its electronic copy and whose
address is used for moving certain types of
goods into the country. [115]

882 Митний перевізник — підприємство, яке
здійснює перевезення між митними органа-
ми товарів, що перебувають під митним ко-
нтролем, без застосування при цьому захо-
дів гарантування доставки товарів до
митного органу призначення, передбачених
пунктами 1, 2 та 4 частини першої статті 161
цього Кодексу, і має ліцензію на право здій-
снення діяльності митного перевізника, ви-
дану спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади в галузі
митної справи. [58]

Customs carrier — an enterprise carrying
goods being under customs control between
customs authorities, without taking any
measures of guaranteeing the delivery of
goods to the customs authority of destination
provided for by items 1,2 and 4 of part one,
article 161 of this Code, which has a license
giving it the right to carry out the activities of
a customs carrier issued by a specially
authorized central customs executive body.
[58]
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883 Митний пост — структурний підрозділ регіо-
нальної митниці, митниці, який безпосередньо
здійснює митний контроль та оформлення то-
варів і транспортних засобів, що переміщу-
ються через митний кордон України. [58]

Customs post — a structural unit of the re-
gional customs that exercises direct control
and customs clearance of goods and vehicles
moving through the customs border of
Ukraine. [58]

884 Митний режим — сукупність норм, вста-
новлених законами України з питань митної
справи, що залежно від заявленої мети пе-
реміщення товарів і транспортних засобів
через митний кордон України визначають
порядок такого переміщення та обсяг мит-
них процедур, які при цьому здійснюються.
[58]

Customs regime — a set of norms estab-
lished by laws of Ukraine on customs prac-
tice which, depending on the declared aim of
movement of goods and vehicles through the
customs border of Ukraine, determine the
procedure for such movement and the extent
of customs procedures conducted therewith.
[58]

885 Митний склад — митний режим, відповід-
но до якого ввезені з-за меж митної терито-
рії України товари зберігаються під митним
контролем без справляння податків і зборів і
без застосування до них заходів нетарифно-
го регулювання та інших обмежень у період
зберігання, а товари, що вивозяться за межі
митної території України, зберігаються під
митним контролем після митного оформ-
лення митними органами до фактичного їх
вивезення за межі митної території України.
[58]

Temporary storage (customs) warehouse
— a customs regime according to which
goods moved from outside the customs bor-
der of Ukraine are stored under the customs
control without levying taxes and duties on
them and without using any measures of non-
tariff regulation and other restrictions during
the period of storage, and goods which are to
be moved out of the customs territory of
Ukraine are stored under the customs control
after the customs clearance by customs
authorities till their actual transfer outside the
customs territory of Ukraine. [58]

886 Митний тариф України — систематизова-
ний згідно з Українською класифікацією то-
варів зовнішньоекономічної діяльності пе-
релік ставок ввізного мита, яке справляється
з товарів, що ввозяться на митну територію
України. [183]

Customs tariff of Ukraine — a list of import
duty rates levied on goods imported into the
customs territory of Ukraine classified in con-
formity with the Ukrainian Commodity Clas-
sification for Foreign Economic Activity.
[183]

887 Митниця — митний орган, який безпосе-
редньо забезпечує виконання законодавства
України з питань митної справи, справляння
податків і зборів та виконання інших за-
вдань, покладених на митну службу Украї-
ни. [58]

Customs — a customs authority directly re-
sponsible for complying with the law of
Ukraine concerning customs practice, col-
lecting taxes and duties and carrying out
other tasks the customs service of Ukraine is
charged with. [58]

888 Митні органи — спеціально уповноважені
органи виконавчої влади в галузі митної
справи, на які відповідно до цього Кодексу
та інших законів України покладено безпо-
середнє здійснення митної справи. [58]

Customs authorities — specially authorized
bodies of the executive power in the sphere of
customs practice which, in conformity with
this Code and other laws of Ukraine, are di-
rectly responsible for conducting customs
practice. [58]

889 Митні правила — встановлений законо-
давством України порядок переміщення то-

Customs rules (regulations) — procedures
for moving goods and vehicles through the
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варів і транспортних засобів через митний
кордон України. [58]

customs border of Ukraine established by the
legislation of Ukraine. [58]

890 Митні процедури — операції, пов’язані із
здійсненням митного контролю за перемі-
щенням товарів і транспортних засобів че-
рез митний кордон України, митного офор-
млення цих товарів і транспортних засобів,
а також із справлянням передбачених зако-
ном податків і зборів. [58]

Customs procedures — operations con-
nected with providing customs control over
the movement of goods and vehicles through
the customs border of Ukraine, customs
clearance of these goods and vehicles as well
as collection of taxes and dues required by
the law. [58]

891 Миттєва лотерея — лотерея, умови випус-
ку та проведення якої передбачають при-
дбання гравцем лотерейного білета з безпо-
середньо визначеним у ньому друкарським
способом призом (виграшем) або фактом
його відсутності. [37]

Instant lottery — a lottery with the condi-
tions of issue and procedure that provide for
the player’s purchasing a lottery ticket where
the prize, or its absence, is directly marked by
printing. [37]

892 Міжбанківський розрахунковий доку-
мент — документ на переказ, сформований
банком на підставі розрахункових докумен-
тів банку, клієнтів та документів на переказ
готівки або виконавчого документа. [198]

Inter-bank payment document — a docu-
ment for a transfer of funds prepared by a
bank on the basis of the bank’s payment
documents, the payment documents provided
by its clients, documents for transferring cash
or an enforcement document. [198]

893 Міжбюджетні відносини — відносини між
державою, Автономною Республікою Крим
та місцевим самоврядуванням щодо забез-
печення відповідних бюджетів фінансовими
ресурсами, необхідними для виконання функ-
цій, передбачених Конституцією України та
законами України. [1]

Intergovernmental fiscal relations — the re-
lations between the state, the Autonomous Re-
public of Crimea and local self-government
which concern providing corresponding budgets
with financial resources needed for executing
the functions determined by the Constitution of
Ukraine and the laws of Ukraine. [1]

894 Міжбюджетні трансферти — кошти, які
безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого. [1]

Inter-budget transfers — funds transferred
from one budget to another without any re-
payment or return. [1]

895 Міжнародна платіжна система — платіж-
на система, в якій платіжна організація мо-
же бути як резидентом, так і нерезидентом і
яка здійснює свою діяльність на території
двох і більше країн та забезпечує проведен-
ня переказу коштів у межах цієї платіжної
системи, у тому числі з однієї країни в іншу.
[198]

International payment system — a payment
system in which a payment organization can
be both resident and non-resident and which
acts on the territory of two and more coun-
tries and ensures the transfer of funds within
this payment system including transferring
funds from one country to another. [198]

896 Міжнародна технічна допомога — ресурси
та послуги, що відповідно до міжнародних
договорів України надаються донорами на
безоплатній та безповоротній основі з ме-
тою підтримки України. [131]

International technical assistance — re-
sources and services, which are offered by
donors in conformity with international
agreements of Ukraine without any repay-
ment and irrevocably with the aim of sup-
porting Ukraine. [131]
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897 Міжнародний ідентифікаційний номер
цінних паперів — номер (код), який дозво-
ляє однозначно ідентифікувати цінні папери
або інший фінансовий інструмент та при-
своєння якого передбачено законами Украї-
ни. [219]

Securities international identification
number — a number (code) allowing unam-
biguous identification of securities or another
financial instrument, which is to be assigned
in conformity with the laws of Ukraine. [219]

898 Міжнародні фінансові організації — ство-
рені кількома державами організації — су-
б’єкти міжнародного публічного права, які
надають фінансові ресурси державам —
членам міжнародних фінансових організа-
цій на умовах, визначених їх установчими
документами, і членом яких є Україна. [135]

International financial organizations —
organizations — subjects of international
public law — founded by a number of coun-
tries, which provide financial resources for
the member countries of international finan-
cial organizations on the terms determined by
their statutory documents, one of the mem-
bers of which is Ukraine. [135]

899 Мінімальні орендні платежі — платежі,
що підлягають сплаті орендарем протягом
строку оренди (за вирахуванням вартості
послуг та податків, що підлягають сплаті
орендодавцю, і непередбаченої орендної
плати), збільшені: для орендаря — на суму
його гарантованої ліквідаційної вартості;
для орендодавця — на суму його гарантова-
ної ліквідаційної вартості. [75]

Minimal rent — payment due to be paid by
the lessee during the term of the rent (less the
value of the services and taxes that are to be
paid to the lessor and contingencies) in-
creased: for the lessee — by the sum of his
guaranteed disposal value; for the lessor —
by the sum of his guaranteed disposal value.
[75]

900 Місце проведення розрахунків — місце,
де здійснюються розрахунки із покупцем за
продані товари (надані послуги) та зберіга-
ються отримані за реалізовані товари (нада-
ні послуги) готівкові кошти, а також місце
отримання покупцем попередньо оплачених
товарів (послуг) із застосуванням платіжних
карток, платіжних чеків, жетонів тощо.
[170]

Place of settlement — a place where settle-
ment with the seller for the goods sold and
services offered takes place and cash received
for the goods sold (services provided) is left
for safekeeping, as well as a place where the
purchaser receives the goods paid for in ad-
vance using pay cards, pay cheques, tokens,
etc. [170]

901 Місцевий фінансовий орган — установа,
що відповідно до законодавства України
здійснює функції зі складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за витрачан-
ням коштів розпорядниками бюджетних
коштів, а також інші функції, пов’язані з
управлінням коштами місцевого бюджету.
Для цілей цього Кодексу Міністерство фі-
нансів Автономної Республіки Крим відне-
сено до місцевих фінансових органів. [1]

Local financial authority — an institution
which, in conformity with the legislation of
Ukraine, fulfils the functions of preparing and
executing local budgets, exercising control
over spending funds by persons responsible
for the budget funds as well as other func-
tions connected with managing local budget
funds. For the purposes of this Code the
Ministry of Finance of the Autonomous Re-
public of Crimea is considered to be one of
the local financial authorities. [1]

902 Місцеві бюджети — бюджет Автономної
Республіки Крим, обласні, районні бюдже-
ти, бюджети районів у містах та бюджети
місцевого самоврядування. [1]

Local budgets — the budget of the Autono-
mous Republic of Crimea, regional, district
budgets, budgets of districts in cities and
towns and local government budgets. [1]
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903 Місцеві дозвільні органи — міські ради та
їх виконавчі органи, районні та районні у
містах Києві і Севастополі державні адмі-
ністрації, територіальні (місцеві) органи
центральних органів виконавчої влади, їх
посадові особи, уповноважені відповідно до
закону видавати документи дозвільного ха-
рактеру від свого імені, а також підприємст-
ва, установи, організації, що у випадках, пе-
редбачених законом, уповноважені видавати
документи дозвільного характеру і можуть
залучатися до проведення експертизи та об-
стеження, необхідних для видачі документів
дозвільного характеру, у межах відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці.
[167]

Local entity’s authorities — city and town
councils and their executive bodies, district
state administrations and state administrations
of districts in the cities of Kyiv and Sevasto-
pol, territorial (local) bodies of central ex-
ecutive authorities, their officials legally
charged with the task of issuing licensing
documents on their own behalf, as well as
enterprises, institutions, organizations which,
in the situations stipulated by the law, are
authorized to issue licensing documents and
can be involved in conducting expertise and
examination needed for issuing licensing
documents within a certain administrative-
territorial unit. [167]

904 Місцезнаходження юридичної особи —
адреса органу або особи, які відповідно до
установчих документів юридичної особи чи
закону виступають від її імені (далі — ви-
конавчий орган). [166]

Legal entity’s location — the address of a
body or a person which, according to the
founding documents of the legal entity or the
law, acts on its behalf (hereinafter — an ex-
ecutive body). [166]

905 Модальне значення скоригованих цін про-
дажу — найбільш поширене значення цін
продажу об’єктів, обраних для порівняння.
[41]

Mode of adjusted selling prices — the most
widely-spread selling prices of articles or en-
tities chosen for comparison. [41]

906 Монетарні статті — статті балансу про
грошові кошти, а також про такі активи й
зобов’язання, які будуть отримані або спла-
чені у фіксованій (або визначеній) сумі гро-
шей або їх еквіваленті. [82; 131]

Monetary items — items of the balance
sheet including cash and the assets and li-
abilities that will be received or paid as a
fixed (or determined) sum of money or their
equivalents. [82;131]

907 Монети — металеві грошові знаки різного
номіналу. [17]

Coins — metal monetary units of different
denomination. [17]

908 Моніторинг — діяльність емітента/еквайра
щодо контролю за операціями, які здійсню-
ються із застосуванням спеціальних платіж-
них засобів, з метою виявлення та запобігання
помилковим та неналежним переказам. [198]

Monitoring — the activities of an is-
suer/acquirer concerning the control of transac-
tions conducted with the help of special tenders,
the aim of which is disclosing and preventing
erroneous and improper transfers. [198]

909 Моніторинг господарської діяльності клі-
єнта (платника податків) — система спо-
стережень, збирання, обробки, накопичення,
зберігання та аналізу інформації про
суб’єкта підприємницької діяльності (плат-
ника податків). [47]

Monitoring of the client’s (taxpayer’s)
economic activities — a system of observa-
tions, collecting, processing, accumulating,
storing and analysing information pertaining
to an economic entity (taxpayer). [47]

910 Моніторинг інноваційної діяльності —
систематичний збір, обробка та аналіз ін-

Monitoring of innovation activities — sys-
tematic collection, processing and analysis of
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формації про перебіг інноваційних процесів,
практичні наслідки заходів держави щодо
стимулювання і регулювання інноваційної
діяльності в країні, результати реалізації
пріоритетних напрямів інноваційної діяль-
ності. [208]

information on innovation processes, practi-
cal consequences of the steps taken by the
state for stimulating and regulating innova-
tive activities in the country, the results of
implementing priority directions of innova-
tive activities. [208]

911 Мораторій на задоволення вимог креди-
торів — зупинення виконання боржником
грошових зобов’язань і зобов’язань щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів), термін виконання яких настав до дня
введення мораторію, і припинення заходів,
спрямованих на забезпечення виконання
цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів),
застосованих до прийняття рішення про
введення мораторію. [157]

Moratorium on meeting the creditor’s
claims — termination of the debtor’s meeting
his financial commitments and commitments
connected with paying taxes and duties
(compulsory payments) which were due be-
fore the date of introducing the moratorium
and cancellation of measures aimed at secur-
ing the fulfillment of these commitments and
commitments to pay taxes and duties (com-
pulsory payments) taken before the decision
of introducing the moratorium was taken.
[157]

912 Мультиплікатор — коефіцієнт, що розра-
ховується шляхом ділення ціни продажу
(пропонування) подібного цілісного майно-
вого комплексу або ринкової капіталізації
акціонерного товариства, цілісний майновий
комплекс якого розглядається як подібний
до оцінюваного цілісного майнового ком-
плексу, на відповідний фінансово-економіч-
ний або інший показник, що характеризує
його діяльність. [61]

Multiplier — a ratio calculated by dividing
the price of selling (offering) a similar inte-
gral property unit or the market capitalization
of a joint stock company, whose integral
property unit is regarded as similar to the in-
tegral property unit under valuation, by a cor-
responding financial and economic or another
indicator characterizing its performance. [61]

Í

913 Надзвичайна подія — подія або операція,
яка відрізняється від звичайної діяльності
підприємств, та не очікується, що вона по-
вторюватиметься періодично або в кожному
наступному звітному періоді. [65]

Contingency — an event or transaction that
differs from ordinary performance of enter-
prises and is not expected to occur periodi-
cally or in each future accounting period. [65]

914 Надзвичайні витрати — втрати, що виник-
ли внаслідок стихійного лиха, пожеж, тех-
ногенних аварій, інших надзвичайних подій,
а також затрати на здійснення заходів, по-
в’язаних із запобіганням та ліквідацією нас-
лідків таких подій. [51]

Extraordinary expenses — expenses that
emerged as a result of a natural disaster, fire,
industrial accidents, other extraordinary
events, and expenses for taking measures to
prevent and cope with the consequences of
such events. [51]
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915 Надлишки банкнот (монет) — кількість
(сума) зайвих банкнот (монет) щодо кілько-
сті (суми), що зазначена на бандеролі корін-
ця банкнот, накладці до пачки банкнот або
ярлику до мішечка з монетами, або в супро-
відному документі на готівку. [17]

Surplus of banknotes (coins) — a number
(some amount) of extra banknotes (coins)
compared to the number (amount) marked on
the wrapper of the bundle of banknotes, on
the strip attached to the bundle of banknotes,
or the label attached to the bag with coins, or
in a covering document for cash. [17]

916 Надлишкове майно — майно, що не вико-
ристовується у господарській діяльності
підприємства і максимальна цінність якого
досягається внаслідок відчуження. [59]

Unexpended balances — assets that are not
used in the economic performance of an en-
terprise and reach their maximum value as a
result of a disposal. [59]

917 Надлишкове поліпшення нерухомого
майна — результати заходів, спрямованих
на зміну фізичного (технічного) стану та
(або) якісних характеристик земельної ділян-
ки та (або) земельних поліпшень, відокрем-
лення яких не призведе до зміни ринкової
вартості земельної ділянки та (або) земель-
них поліпшень. [60]

Excessive improvement of property — the
consequences of measures taken to change
the physical (technical) condition and (or)
qualitative characteristics of a plot of land
and (or) land improvements, the separation of
which will not lead to a change of the market
value of the plot of land and (or) land im-
provements. [60]

918 Надсилання (відсилання) паперового роз-
рахункового документа та інших документів
у паперовій формі, які надаються разом з
ним, означає таке: для банків — передаван-
ня підприємству зв’язку чи іншому спеці-
алізованому підприємству для відправлен-
ня засобами спецзв’язку (кур’єрською, фельд’-
єгерською поштою тощо) згідно з правила-
ми приймання, оброблення та доставки ко-
респонденції банківських установ спец-
зв’язком Державного комітету зв’язку та ін-
форматизації України; для інших, крім бан-
ків, учасників безготівкових розрахунків —
доставляння їх представником (фізичною
особою — також особисто) або передавання
підприємству зв’язку чи іншому спеціалізо-
ваному підприємству для відправлення за-
собами спецзв’язку (кур’єрською, фельд’-
єгерською поштою тощо) згідно з прави-
лами приймання, оброблення та доставки
кореспонденції банківських установ спец-
зв’язком Державного комітету зв’язку та
інформатизації України або передавання
підприємству зв’язку для відправлення ре-
комендованим чи цінним листом відповідно
до правил користування послугами пошто-
вого зв’язку України. [15]

Dispatch (dispatching) of a paper payment
document and other paper documents at-
tached to it means the following: for banks —
transferring to a post-and-telegraph office or
another specialized organization for sending
mail with the help of special post (messen-
gers, courier service, etc.) in conformity with
the rules of receiving, processing and deliv-
ery of mail from banking institutions by spe-
cial post of the State Committee for Commu-
nication and Computerisation of Ukraine; for
other, non-banking, participants of the mutual
settlement system — the delivery by their
representative (a physical person-also in per-
son) or transferring to a post-and-telegraph
office or another specialized organization for
sending with the help of special post (mes-
sengers, courier service, etc.) in conformity
with the rules of receiving, processing and
delivery of mail from banking institutions by
special post of the State Committee for
Communication and Computerisation of
Ukraine or transferring mail to a post-and-
telegraph office for posting by registered let-
ter according to the rules of using the postal
services of Ukraine. [15]

919 Надходження до бюджету — доходи бю-
джету та кошти, залучені в результаті взяття

Budget receipts — budget revenue and funds
raised as a result of borrowing by the bodies
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боргових зобов’язань органами державної
влади, органами влади Автономної Респуб-
ліки Крим або органами місцевого самовря-
дування. [1]

of the state power, the authorities of the
Autonomous Republic of Crimea or bodies of
local government. [1]

920 Наймана особа — фізична особа, яка без-
посередньо власною працею виконує трудо-
ву функцію виключно за дорученням або
наказом працедавця згідно з умовами укла-
деного з ним трудового договору (контрак-
ту) відповідно до закону. [199]

Hired person — a physical person who per-
forms some work directly by his (her) own
efforts exclusively on the instruction or order
of the employer in conformity with the terms
and conditions of the labour agreement con-
cluded with him (her) according to the law.
[199]

921 Накопичена амортизація нематеріальних
активів — сума амортизації об’єкта нема-
теріальних активів з початку його корисного
використання. [69]

Accrued amortization of intangible assets
— the amount of amortization of an intangi-
ble asset accrued from the start of its useful
life. [69]

922 Належна якість товару, роботи або по-
слуги — властивість продукції, яка відпові-
дає вимогам, встановленим для цієї катего-
рії продукції у нормативно-правових актах і
нормативних документах, та умовам дого-
вору із споживачем. [159]

Proper quality of a product, job or service
— the property of products that corresponds
to the requirements established for this cate-
gory of products by normative and legal acts
and normative documents and the terms and
conditions of the agreement with the con-
sumer [159]

923 Наперед оплачена платіжна картка —
платіжна картка, яка надає право держателю
виконувати операції в межах попередньо
внесених коштів, що обліковуються на кон-
солідованому картрахунку банку. [109]

Prepaid card — a pay card giving its holder
the right to carry out transactions within the
limits of funds paid in advance, these funds
being registered on the bank’s consolidated
card account. [109]

924 Напівдорогоцінне каміння — природні та
штучні (синтетичні) мінерали, органогенні
утворення та гірські породи в сировині, не-
обробленому та обробленому вигляді (виро-
бах): першого порядку — бірюза, жадеїт, ла-
зурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та
кошаче око, хауліт, хризокола, цоізит, чароїт;
другого порядку — агат, амазоніт, гагат, ге-
матит, дерево скам’яніле, джеспіліт, егіриніт,
епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий,
кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал,
пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпен-
тиніт, скарни кольорові, содаліт, халцедон,
шпати іризуючі й польові, яшма. [27]

Semi-precious stones — natural and artifi-
cial (synthetic) minerals, organogenic forma-
tions and rock in the form of raw materials, in
unprocessed or processed (articles) form: of
the first order — turquoise, jadeite, lazurite,
malachite, moldavite, nephrite, tiger’s-eye,
cat’s eye, howlite, chrysocolla, zoisite, cha-
roite; of the second order — agate, amazon-
stone, jet, hematite, lignum fossile, jaspilite,
aegirine, epidosite, cacholong, coloured
quartzite, coloured flint, onyx marble, opal,
pegmatite, pyrophyllite, rhodonite, cornelian,
serpentinite, coloured skarn, sodalite, chal-
cedony, iridescent feldspar, jasper. [27]

925 Напрацювання — тривалість або обсяг ро-
боти виробу. Напрацювання може бути як
неперервною величиною (тривалість роботи
в годинах, кілометрах пробігу і т. ін.), так і
цілочисельною величиною (число робочих
циклів, пусків і т. ін.). [126]

Performance period — length or volume of
work done by a product. Performance period
can be both a continuous value (length of
work in hours, kilometrage, etc.), and an in-
teger value (a number of work cycles,
launches, etc.). [126]
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926 Наступна іпотека — передання в іпотеку
нерухомого майна, яке вже є предметом іпо-
теки за попереднім іпотечним договором.
[177]

Second (subsequent) mortgage — using as
security the property that was already mort-
gaged under the previous mortgage agree-
ment. [177]

927 Наступний векселедержатель (індосант)
— особа, яка володіє векселем і яка здійс-
нює передавальний напис на векселі (індо-
самент). [20]

Subsequent endorser — a draft holder who
endorses the draft (bill of exchange). [20]

928 Національне положення (стандарт) бух-
галтерського обліку — нормативно-
правовий акт, затверджений Міністерством
фінансів України, що визначає принципи та
методи ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, що не супе-
речать міжнародним стандартам. [155]

National accounting standard (provision)
— a normative legal act approved by the
Ministry of Finance of Ukraine which deter-
mines principles and methods of keeping rec-
ords and preparing financial reports that con-
form to the International Standards. [155]

929 Національний товаровиробник — сукуп-
ність виробників подібного товару або тих
із них, сукупне виробництво яких становить
основну частину всього обсягу виробництва
в країні імпорту цього товару. [172]

National producer — a number of producers
of similar goods or those of them whose total
output constitutes the major part of the total
output in the country importing these goods.
[172]

930 Неактивні запаси — запаси розкриті, але
тимчасово завалені розкривними породами
або затоплені. [122]

Inactive stocks — resources which have
been discovered but then temporarily covered
with rock or flooded. [122]

931 Небанківська фінансова установа —
юридична особа, яка відповідно до Закону
України «Про фінансові послуги та держав-
не регулювання ринків фінансових послуг»
надає одну чи кілька фінансових послуг та
яка внесена до Державного реєстру фінан-
сових установ в установленому законодав-
ством України порядку. До небанківських
фінансових установ належать кредитні спіл-
ки, ломбарди, лізингові компанії, дочірні
товариства, страхові компанії, установи на-
копичувального пенсійного забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії та інші юри-
дичні особи, виключним видом діяльності
яких є надання фінансових послуг. [93]

Non-banking financial institution — a legal
entity which in conformity with the Law of
Ukraine «On Financial Services and State
Regulation of Markets for Financial Serv-
ices» offers one or more financial services
provided it is included in the register of fi-
nancial institutions in the way stipulated by
the Law of Ukraine. Non-banking financial
institutions include credit unions, pawnbro-
ker’s shops, leasing companies, subsidiaries,
insurance companies, pension savings insti-
tutions, investment funds and companies and
other legal entities for which their main func-
tion is providing financial services. [93]

932 Небезпечна фінансова операція — фінан-
сова операція, за якою ризик є значним, на-
далі може збільшуватись і становити не бі-
льше 20 (двадцяти) процентів від суми
заборгованості, а також є імовірність не-
своєчасного погашення заборгованості в пов-
ній сумі та в строки, що передбачені відпо-
відним договором. [45]

Hazardous financial transaction — a finan-
cial transaction involving a considerable risk
which can later increase and account for the
maximum of 20 (twenty) per cent of the
amount of the debt, as well as the probability
of a delay in settling the account completely
and within the terms stipulated by a corre-
sponding agreement. [45]
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933 Небезпечний вантаж — речовини, матеріа-
ли, вироби, відходи виробничої та іншої ді-
яльності і тара з-під них, які внаслідок при-
таманних їм властивостей за наявності
певних факторів можуть під час перевезення
спричинити вибух, пожежу, пошкодження
технічних засобів, пристроїв, споруд та ін-
ших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки
та шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тва-
рин і які за міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, або за результатами випро-
бувань, залежно від ступеня їх впливу на
довкілля або людину, віднесено до одного з
класів небезпечних речовин. [151]

Hazardous cargo — substances, materials,
products, waste of the production activities or
some other types of activities and packing
which contained them, which under the influ-
ence of certain factors can, while being trans-
ported, cause an explosion, fire, damage to
some technical facilities, devices, structures,
buildings and other projects, produce material
losses and damage to the environment and
lead to the death, injury, poisoning of people,
animals and which under international trea-
ties approved by the Verkhovna Rada of
Ukraine or as a result of experiments, de-
pending on the degree of their effect on the
environment or human beings, belong to one
of the classes of dangerous substances. [151]

934 Небюджетні рахунки — рахунки, які відкри-
ваються органами Державного казначейства
України у випадках, передбачених законодав-
чими та іншими нормативно-правовими акта-
ми, підприємствам, установам, організаціям за
операціями, що не відносяться до операцій за
виконанням бюджетів. [130]

Non-budgetary accounts — accounts
opened by the bodies of the State Treasury of
Ukraine in the situations stipulated by legal
and other normative and legal acts for enter-
prises, institutions, organizations to record
transactions which do not relate to executing
the budget. [130]

935 Невиїзна документальна перевірка — пере-
вірка, яка проводиться в приміщенні органу
державної податкової служби на підставі по-
даних податкових декларацій, звітів та інших
документів, пов’язаних з нарахуванням і спла-
тою податків та зборів (обов’язкових плате-
жів), незалежно від способу їх подачі. [134]

Internal documentary audit — a review
conducted on the premises of a body of the
State Tax Authority on the basis of the sub-
mitted tax returus, reports and other docu-
ments related to calculating and paying taxes
and duties (compulsory payments) irrespec-
tive of the method of their submission. [134]

936 Невиробничі фонди — капітальні активи,
які не використовуються у господарській ді-
яльності платника податку. [192]

Nonproductive assets — fixed assets that are
not used in the taxpayer’s economic activi-
ties. [192]

937 Невід’ємне поліпшення нерухомого май-
на — результати заходів, спрямованих на
покращення фізичного (технічного) стану та
(або) якісних характеристик земельної ділян-
ки та (або) земельних поліпшень, відокрем-
лення яких призведе до зменшення ринкової
вартості відповідно земельної ділянки та
(або) земельних поліпшень. [60]

Inherent improvement of property — the
results of steps directed to improving the
physical (technical) state and (or) qualitative
characteristics of a plot of land and (or) land
development the separation of which will
lead to the reduction in the market value of
the plot of land and (or) land improvement
correspondingly. [60]

938 Невід’ємні поліпшення орендованого май-
на — здійснені орендарем заходи, спрямо-
вані на покращання фізичного (технічного)
стану орендованого майна та (або) його спо-
живчих якостей, відокремлення яких при-
зведе до зменшення його ринкової вартості.
[44]

Inherent improvement of leased property
— steps taken by the lessee directed to im-
proving the physical (technical) state of the
leased property and (or) its consumer proper-
ties, the separation of which will lead to the
reduction in its market value. [44]
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939 Невідмовна орендна угода — орендна уго-
да, за якою орендарем на початок строку
оренди сплачено таку суму орендної плати,
яка дає змогу орендодавцю бути впевненим
у подовженні строку оренди, або яка може
бути розірвана тільки: з дозволу орендодав-
ця; якщо відбулася певна непередбачена по-
дія; у разі укладання орендарем нової угоди
про оренду цього самого активу або замість
нього іншого аналогічного за призначенням
активу з тим самим орендодавцем. [75]

Irrevocable lease agreement — a lease
agreement under which at the beginning of
the lease term the lessee pays the sum of the
rental that assures the lessor that the term of
hire will be prolonged, or an agreement that
can be cancelled only: with the permission of
the lessee; if a certain unexpected event oc-
curs; if a lessee concludes another agreement
of leasing the same assets or other assets used
for the same purpose instead of the above-
mentioned ones with the same lessor. [75]

940 Негарантована ліквідаційна вартість —
частина ліквідаційної вартості об’єкта орен-
ди, отримання якої орендодавцем не забез-
печується або гарантується лише пов’яза-
ною з ним стороною. [75]

Unsecured liquidation value — part of the
liquidation value of leased assets which is not
guaranteed by the lessor or is guaranteed only
by the lessor’s contracting party. [75]

941 Негативний гудвіл — перевищення варто-
сті частки покупця у справедливій вартості
придбаних ідентифікованих активів і зо-
бов’язань над вартістю придбання на дату
придбання. [80]

Negative goodwill — the excess of the value
of the buyer’s share in the fair value of identi-
fied assets and liabilities acquired over the
value of acquisition as of the date of acquisi-
tion. [80]

942 Негрошові операції — операції, які не по-
требують використання грошових коштів та
їх еквівалентів. [66]

Non-monetary transactions — transactions
which do not require the use of money and its
equivalents. [66]

943 Недержавне пенсійне забезпечення — пен-
сійне забезпечення, яке здійснюється не-
державними пенсійними фондами, страхо-
вими організаціями та банками відповідно
до Закону України «Про недержавне пен-
сійне забезпечення». [192]

Non-government pension provision — a
pension scheme arranged by non-government
pension funds, insurance companies and
banks in conformity with the Law of Ukraine
«On Non-government Pension Provision».
[192]

944 Недержавний пенсійний фонд — юридична
особа, яка має статус неприбуткової організа-
ції (непідприємницького товариства), функці-
онує та провадить діяльність виключно з ме-
тою накопичення пенсійних внесків на
користь учасників пенсійного фонду з пода-
льшим управлінням пенсійними активами, а
також здійснює виплати учасникам зазначено-
го фонду у визначеному законодавством по-
рядку. Недержавні пенсійні фонди створю-
ються на підставі рішення засновників та не
мають на меті одержання прибутку для його
подальшого розподілу між засновниками. Не-
державне пенсійне забезпечення є для пенсій-
них фондів виключним видом діяльності.
Провадження пенсійними фондами іншої дія-
льності, не передбаченої законодавством, за-
бороняється. [34]

Non-government pension fund — a legal
entity that has a status of a non-profit organi-
zation (non-business enterprise), functions
and carries out its activities exclusively with
the aim of saving pension contributions for
the benefit of the pension fund participants
with further management of the pension fund,
and also makes payments to the members of
the above-mentioned fund in the way stipu-
lated by the legislation. Non-government
pension funds are formed on the basis of the
founders’ decision and are not aimed at re-
ceiving profit with its further distributing
among the founders. Non-government pen-
sion provision is the only activity of pension
funds. Any other activities by pension funds
that are not stipulated by the legislation are
prohibited. [34]
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945 Недержавні капітальні вкладення — інвес-
тиції, що фінансуються за рахунок коштів
інвесторів із недержавними формами влас-
ності. [127]

Non-government capital investment — in-
vestments made at the expense of private in-
vestors. [127]

946 Недобросовісна емісія цінних паперів —
дії, що порушують процедуру емісії, вста-
новлену цим Законом, і є підставою для
прийняття рішення про відмову в реєстрації
проспекту емісії та випуску цінних паперів,
зупинення відкритого (публічного) розмі-
щення цінних паперів. [219]

Unfair issue of securities — actions that
violate the procedure of issue established by
this law and provide grounds for making a
decision to refuse the registration of the pro-
spectus and issuing securities, suspension of
the procedure of public offering of securities.
[219]

947 Недолік — будь-яка невідповідність продук-
ції вимогам нормативно-правових актів і
нормативних документів, умовам договорів
або вимогам, що пред’являються до неї, а
також інформації про продукцію, наданій
виробником (виконавцем, продавцем). [159]

Fault –any disparity between the products
and the requirements of the normative-legal
acts and normative documents, terms and
conditions or requirements to them, as well as
information concerning products provided by
the manufacturer (contractor, seller). [159]

948 Недоплата — заниження суми податкового
зобов’язання за відповідні базові податкові
(звітні) періоди. [24]

Insufficient payment — a reduction in the
amount of tax liability for corresponding ba-
sic (reporting) periods. [24]

949 Недостатньо забезпечена заборгованість
— заборгованість, яка має забезпечення у
вигляді ліквідної застави, вартість якої ви-
значена за звичайними цінами та становить
не менш як 60 (шістдесят) процентів від су-
ми заборгованості клієнта, застрахована в
установленому порядку або гарантована ін-
шими фінансовими установами чи поруками
юридичних осіб. [45]

Insufficiently secured liability — a debt
against which some liquid assets are pro-
vided, the value of which is determined on
the basis of ordinary prices and which ac-
counts for at least 60 (sixty) per cent of the
sum of the client’s liability, is insured in the
generally accepted way or guaranteed by
other financial institutions or by legal per-
sons. [45]

950 Нестача банкнот (монет) — кількість (сума)
банкнот (монет), яких не вистачає, відносно
кількості (суми), що зазначена на бандеролі
корінця банкнот, накладці до пачки банкнот
або ярлику до мішечка з монетами, або в су-
провідному документі на готівку. [17]

Insufficient number of banknotes (coins) —
the quantity (amount) in banknotes (coins)
which is insufficient compared to the quantity
(amount) specified on the wrapper of the bun-
dle of banknotes, a note attached to the bundle
of banknotes or a label attached to the coin
bag, or in a covering document for cash. [17]

951 Незабезпечена заборгованість — заборго-
ваність, яка не має забезпечення або має за-
безпечення у вигляді ліквідної застави, вар-
тість якої визначена за звичайними цінами
та становить менш як 60 (шістдесят) процен-
тів суми заборгованості клієнта. [45]

Unsecured liability — a debt against which
no security is provided or which is secured by
a liquid collateral the value of which is de-
termined on the basis of ordinary prices and
accounts for less than 60 (sixty) per cent of
the amount of the client’s liability. [45]

952 Незавершені капітальні інвестиції в не-
матеріальні активи — капітальні інвести-
ції в створення, модернізацію і придбання

Incomplete capital investment in intangible
assets — capital investment in the creation,
modernization and acquisition of intangible
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нематеріальних активів, використання яких
за призначенням на дату балансу не відбу-
лося. [69]

assets which have not been used for their
proper purpose as of the date of the balance
sheet. [69]

953 Незавершені капітальні інвестиції в не-
оборотні матеріальні активи — капітальні
інвестиції в будівництво, виготовлення, ре-
конструкцію, модернізацію, придбання об’єк-
тів необоротних матеріальних активів, уве-
дення яких в експлуатацію на дату балансу
не відбулося, а також авансові платежі для
фінансування будівництва. [68]

Incomplete capital investment in non-
current assets — capital investment in the
construction, manufacturing, reconstruction,
modernization, acquisition of non-current as-
sets which have not been introduced in pro-
duction as of the date of the balance sheet, as
well as any advance payments to finance the
construction. [68]

954 Незалежна оцінка — визначення певного
виду вартості майна суб’єктом оціночної ді-
яльності — суб’єктом господарювання за
договором із замовником. [44]

Independent valuation — determining a
certain type of the value of property by an
entity specializing in property valuation — an
economic entity on the basis of the contract
with the customer. [44]

955 Незалежна професійна діяльність — дія-
льність, що полягає в участі фізичних осіб у
науковій, літературній, артистичній, худож-
ній, освітній або викладацькій діяльності,
так само як діяльність лікарів (у тому числі
стоматологів, зубних техніків), адвокатів,
приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалте-
рів, оцінників, інженерів чи архітекторів та
помічників зазначених осіб або осіб, зайня-
тих релігійною (місіонерською) діяльністю,
іншій подібній діяльності, за умови якщо
такі особи не є найманими працівниками чи
суб’єктами підприємницької діяльності, які
згідно з абзацом другим пункту 1.8 цієї
статті прирівнюються до найманої особи.
[199]

Freelance — activities of physical persons’
participating in research, literary, artistic,
education or teaching activities, as well as the
activities of doctors (including dentists, den-
tal mechanics), lawyers, private notaries,
auditors, accountants, specialists in valuation,
engineers or architects and assistants of the
above-mentioned persons, or people engaged
in religious (missionary) activities, other
similar activities, provided such people are
not hired employees or business entities who
in conformity with item 1.8 of this article
have the status of a hired person. [199]

956 Некомерційна господарська діяльність —
самостійна систематична господарська дія-
льність, здійснювана суб’єктами господа-
рювання, спрямована на досягнення еконо-
мічних, соціальних та інших результатів без
мети одержання прибутку. [34]

Non-profit economic activities — independ-
ent economic activities carried out by eco-
nomic entities aimed at achieving economic,
social and other results without a purpose of
gaining profit. [34]

957 Некондиційна мінеральна сировина —
мінеральна сировина, яка при існуючих тех-
нологіях не залучається до технологічного
процесу, але в перспективі, при створенні
ефективних технологій, може бути залучена
до переробки. [122]

Low quality mineral raw materials — min-
eral raw materials which under existing tech-
nologies are not used in the technological
process but in the future, with the use of more
efficient technologies, can be processed.
[122]

958 Нематеріальний актив — 1) об’єкти інте-
лектуальної, в тому числі промислової, вла-

Intangible assets — 1) items of intellectual
property, including industrial property, as
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сності, а також інші аналогічні права, ви-
знані у порядку, встановленому відповідним
законодавством, об’єктом права власності
платника податку [19; 192]; 2) немонетар-
ний актив, який не має матеріальної форми,
може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання про-
тягом періоду більше одного року (або опе-
раційного циклу, якщо він довший за рік)
для виробництва, торгівлі, в адміністратив-
них цілях чи надання в оренду іншим осо-
бам. [69]

well as other similar rights recognized in the
way established by the existing law as tax-
payer’s property [19, 192]; 2) an item of non-
monetary assets that does not have a physical
form, can be identified and is maintained by
an organization with the aim of using it
within a period of one year (or an operational
cycle if it is longer than a year) for produc-
tion, trade, for administrative purposes or for
renting to other people. [69]

959 Немонетарні активи — всі активи, крім
грошових коштів, їх еквівалентів та дебітор-
ської заборгованості у фіксованій (або ви-
значеній) сумі грошей. [80]

Non-cash assets — all assets except cash, its
equivalents and accounts receivable in the
form of fixed (or definite) sum of money.
[80]

960 Немонетарні статті — статті балансу, що
відображають основні засоби, матеріали та
інші статті, які не відносяться до монетар-
них. [82; 131]

Non monetary items — the items of the bal-
ance sheet that represent fixed assets, materi-
als and other items that are not regarded as
monetary items. [82; 131]

961 Неналежний отримувач — особа, якій без
законних підстав зарахована сума переказу
на її рахунок або видана їй у готівковій фор-
мі. [15; 198]

Wrong payee — a person to whose account a
sum of money is transferred or a person to
whom it is paid in the form of cash without
any legal grounds. [15;198]

962 Неналежний переказ — рух певної суми
коштів, внаслідок якого з вини ініціатора
переказу, який не є платником, відбувається
її списання з рахунка неналежного платника
та/або зарахування на рахунок неналежного
отримувача чи видача йому суми переказу в
готівковій чи майновій формі. [198]

Erroneous transfer — the movement of a
certain amount of money as a result of which,
through the fault of the person who initiated
the transaction and who is not the payer, the
sum of money is withdrawn from the account
of the wrong payer and/or credited to the ac-
count of the wrong payee or is paid in cash or
given in the form of some other assets to the
wrong payee. [198]

963 Неналежний платник — особа, з рахунка
якої помилково або неправомірно переказа-
на сума коштів. [15; 198]

Wrong payer — a person whose account
was debited erroneously or without proper
reason. [15, 198]

964 Неналежний стягувач — особа, що не має
визначених Законом України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» під-
став для ініціювання переказу коштів з ра-
хунку платника. [15; 198]

Unauthorised drawer — a person who does
not have the grounds specified by the Law of
Ukraine «On Payment Systems and Transfer
of Funds in Ukraine» for initiating the trans-
fer of funds from the payer’s account. [15;
198]

965 Необ’єктивна оцінка — оцінка, яка ґрунту-
ється на явно неправдивих вихідних даних,
навмисно використаних оцінювачем для на-

Biased valuation — valuation based on ap-
parently untrue initial data deliberately used
by the valuer for making an unfair judgement



151

дання необ’єктивного висновку про вартість
об’єкта оцінки. [59]

about the value of the asset under valuation.
[59]

966 Необоротні активи — матеріальні та нема-
теріальні ресурси, які належать установі та
забезпечують її функціонування і строк ко-
рисної експлуатації яких, як очікується, ста-
новить більше одного року. [11; 64]

Non-current assets — tangible and intangi-
ble assets that belong to an organization and
ensure its functioning and the useful life of
which is expected to constitute more than one
year. [11; 64]

967 Непереборна сила — дія надзвичайної си-
туації техногенного, природного або еколо-
гічного характеру, яка унеможливлює на-
дання відповідної послуги відповідно до
умов договору. [168]

Circumstances which are beyond people’s
control (force majeure) — the effect of an
extraordinary situation caused by technologi-
cal, natural or environmental reasons which
makes it impossible to provide a correspond-
ing service in conformity with the terms and
conditions of the contract. [168]

968 Непередбачена орендна плата — частина
орендної плати, яка не зафіксована конкрет-
ною сумою та розраховується із застосуван-
ням показників інших, ніж строк оренди
(обсяг продажу, рівень використання, індекс
інфляції та цін, ринкові ставки відсотка то-
що). [75]

Contingent rental — a part of the rent pay-
ment that is not specified as a definite sum
but is calculated on the basis of some factors
which are different from the length of the
lease (the volume of sales, intensity of use,
inflation and price indices, market interest
rates, etc.). [75]

969 Непередбачене зобов’язання — зобо-
в’язання, що може виникнути внаслідок ми-
нулих подій та існування якого буде підтве-
рджено лише тоді, коли відбудеться або не
відбудеться одна чи більше невизначених
майбутніх подій, над якими підприємство не
має повного контролю; або теперішнє зо-
бов’язання, що виникає внаслідок минулих
подій, але не визнається, оскільки малоймо-
вірно, що для врегулювання зобов’язання
потрібно буде використати ресурси, які вті-
люють у собі економічні вигоди, або оскіль-
ки суму зобов’язання не можна достовірно
визначити. [72]

Contingent liabilities — liabilities that can
arise as a result of past events and the exis-
tence of which will be confirmed only when
one or more unforeseen future events, which
are beyond complete control of an organiza-
tion, happen; or some current liabilities that
arise as a result of past events but are not rec-
ognized as it is unlikely that it will be neces-
sary to use the resources involving some eco-
nomic benefits in order to settle these
liabilities, or as the sum of the liabilities can-
not be specified. [72]

970 Неплатоспроможність — 1) нездатність учас-
ника платіжної системи в строк, eстанов-
лений договором або визначений законо-
давством України, в повному обсязі викона-
ти свої зобов’язання щодо переказу коштів
[198]; 2) неспроможність суб’єкта підпри-
ємницької діяльності виконати після на-
стання встановленого строку їх сплати гро-
шові зобов’язання перед кредиторами, в
тому числі по заробітній платі, а також ви-
конати зобов’язання щодо сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне

Insolvency — 1) the inability of a payment
system participant to completely meet their
commitments of transferring funds within the
term specified by the contract or by the leg-
islation of Ukraine [198]; 2) the inability of a
business entity to meet its commitments to
the creditors when they fall due, including
paying salaries and insurance contributions
for compulsory state pension insurance, taxes
and duties (compulsory payments) in other
ways than by renewing its solvency. [157]
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пенсійне страхування, податків і зборів
(обов’язкових платежів) не інакше як через
відновлення платоспроможності. [157]

971 Непогашені балансові запаси — частина
невидобутих балансових запасів у надрах
або запаси, видобуті і заскладовані у спеціа-
льні відвали, які перебувають на балансі
гірничодобувного підприємства. [122]

Outstanding balance sheet reserves — a
part of subsoil balance sheet reserves that
have not been extracted yet, or reserves ex-
tracted and stored in special piles, which are
on the books of a mining enterprise. [122]

972 Неподаткові надходження — доходи від
власності та підприємницької діяльності;
адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу;
надходження від штрафів та фінансових сан-
кцій; інші неподаткові надходження. [1]

Non-tax earnings — income from property
or business activity; administrative duties and
payments, income from non-profit and ancil-
lary sales; earnings from fines and financial
sanctions; other non-tax earnings. [1]

973 Неподільне громадське майно — сукуп-
ність необоротних активів (основних засо-
бів) споживчого товариства, споживспілки,
які розподілу не підлягають і слугують як
сьогоднішнім членам споживчих товариств,
так і майбутнім поколінням. [95]

Non-distributable (indivisible) communal
property — non-current assets (fixed assets)
of a consumer society that are not subject to
distribution and are to belong both to the so-
ciety’s present members and to future ge-
nerations. [95]

974 Непродуктивні витрати — витрати, що
виникають через недосконалість організації
виробництва, порушення технології тощо.
[51]

Unproductive expenses — these are ex-
penses arising through some faults in the or-
ganization of production, violation of tech-
nological standards, etc. [51]

975 Непрофесійна оцінка — оцінка, проведена
з порушенням кваліфікаційних вимог, що
визначаються законодавством про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціно-
чну діяльність. [59]

Unprofessional valuation — valuation con-
ducted with some violations of qualification
requirements that are stipulated by the legis-
lation concerning property valuation, prop-
erty rights and professional valuation activi-
ties. [59]

976 Непрофесійна оцінка земель — оцінка,
проведена з порушенням кваліфікаційних
вимог, що визначаються цим Законом. [195]

Unprofessional land valuation — valuation
conducted with some violations of qualifica-
tion requirements specified by this Law.
[195]

977 Нереалізовані прибутки та збитки від
внутрішньогрупових операцій — прибут-
ки та збитки, які виникають внаслідок внут-
рішньогрупових операцій (продажу товарів,
продукції, виконання робіт, послуг тощо) і
включаються до балансової вартості активів
підприємства. [81]

Unrealised profit and loss from a group’s
internal transactions — profit and losses
arising as a result of a group’s internal trans-
actions (sale of goods, products, carrying out
work, supplying services, etc) and treated as
part of the book value of the enterprise’s as-
sets. [81]

978 Нерезиденти — фізичні особи (іноземні гро-
мадяни, громадяни України, особи без грома-
дянства), які мають постійне місце проживан-

Non-residents — physical persons (foreign
citizens, citizens of Ukraine, persons without
citizenship) whose permanent residence is
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ня за межами України, у тому числі ті, що
тимчасово перебувають на території України;
юридичні особи з місцезнаходженням за ме-
жами України, які створені й діють відповідно
до законодавства іноземної держави. [18; 192]

outside Ukraine, including those temporarily
residing on the territory of Ukraine; legal enti-
ties whose location is outside Ukraine, which
are founded and function in conformity with
the legislation of a foreign country. [18; 192]

979 Нерезиденти-інвестори — суб’єкти, які
провадять інвестиційну діяльність на тери-
торії України, а саме: юридичні особи, ство-
рені відповідно до законодавства інших
країн; фізичні особи — іноземці, які не ма-
ють постійного місця проживання на тери-
торії України і не обмежені в дієздатності;
іноземні державні органи, міжнародні уря-
дові та неурядові організації; інші іноземні
суб’єкти інвестиційної діяльності, що ви-
знаються такими відповідно до законодав-
ства України. [22]

Non resident investors — entities conducting
their investment activities on the territory of
Ukraine, in particular: legal entities formed in
conformity with the legislation of other coun-
tries; physical persons — foreigners who do not
reside permanently on the territory of Ukraine
and whose competence is not limited; foreign
state authorities, international government and
non-government organizations; other foreign
entities engaged in investment activities that are
recognized as such in conformity with the leg-
islation of Ukraine. [22]

980 Нерухоме майно (нерухомість) — земель-
на ділянка без поліпшень або земельна ділян-
ка з поліпшеннями, які з нею нерозривно
пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а та-
кож інше майно, що згідно із законодавст-
вом належить до нерухомого майна. [59;
177; 199]

Property (real estate) — a plot of land with-
out any improvements or a plot of land with
the improvements inseparable from it, build-
ings, structures, their parts, as well as other
property, which, according to the legislation,
is treated as immovable property. [59; 177;
199]

981 Несправний реєстратор розрахункових
операцій — такий реєстратор розрахунко-
вих операцій, що не забезпечує: належного
друку чеків (підкладних документів), конт-
рольної стрічки, будь-якого із звітів (Z-звіт,
X-звіт, періодичний або товарний звіт тощо)
або відповідності даних за сумами розраху-
нків, відображеними на касових чеках, да-
ним за сумами розрахунків, які друкуються
на контрольній стрічці, або відповідності
сумарних даних за касовими чеками, надру-
кованими протягом робочого дня, загальним
сумам виторгів, відображеним у Z-звітах,
або блокування реєстратора розрахункових
операцій у випадках, передбачених докумен-
тацією виробника, або збереження даних у
фіскальній пам’яті реєстратора розрахунко-
вих операцій. [138]

Faulty cash system — a device recording
payment transactions that does not provide:
proper printing of receipts (slips), of a refer-
ence strip, of any reports (Z-reports, X-
reports, periodic or trading reports, etc.) or
does not ensure the correspondence of total
figures based on cash receipts printed during
the working day to the total amount of earn-
ings recorded in Z-reports, or blocking the
cash system in the situations specified by the
manufacturer’s documentation, or storing
data in the memory of the cash system. [138]

982 Нечесна підприємницька практика —
будь-яка підприємницька діяльність або
бездіяльність, що суперечить правилам, тор-
говим та іншим чесним звичаям та впливає
або може вплинути на економічну поведінку
споживача щодо продукції. [159]

Unfair entrepreneurial practice — any en-
trepreneurial activities or absence of activities
that contradict the rules, trading and other fair
customs and can influence the economic be-
haviour of the consumer conceruing products.
[138]
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983 Неякісна (недостовірна) оцінка — оцінка,
проведена з порушенням принципів, мето-
дичних підходів, методів, оціночних про-
цедур та (або) на основі необґрунтованих
припущень, що доводиться шляхом рецен-
зування. [59]

Low quality (unreliable) valuation — valua-
tion conducted with the violation of princi-
ples, techniques, valuation procedures and
(or) conducted on the basis of ungrounded as-
sumptions, which can be proved by auditing.
[59]

984 Номенклатура справ — обов’язковий для
кожної юридичної особи систематизований
перелік назв справ, що формуються в її ді-
ловодстві, із зазначенням строків зберігання
справ. [186]

Nomenclature of files — a systematized list
of file headings which each legal entity is
obliged to have and which is formed in the
course of its office work with specified terms
of keeping each file. [186]

985 Номінал банкнот (монет) — вартість, що
зазначена на банкнотах (монетах). [17]

Nominal value of banknotes (coins) — the
value specified on banknotes (coins). [17]

986 Номінальна ставка дисконту — ставка ди-
сконту, що застосовується для визначення
поточної вартості номінального грошового
потоку. [61]

Nominal discount rate — the rate of dis-
count used for determining the current value
of the nominal cash flow. [61]

987 Номінальний грошовий потік — грошо-
вий потік у прогнозних цінах на майбутні
періоди з урахуванням прогнозного рівня
інфляції. [61]

Nominal cash flow — a cash flow in forecast
prices for future periods with the account for
the estimated inflation rate. [61]

988 Номінальний утримувач — депозитарій
або зберігач цінних паперів, зареєстрований
у реєстрі власників іменних цінних паперів
як юридична особа, якій ці цінні папери пе-
редано за дорученням та в інтересах власни-
ків цінних паперів для здійснення операцій
у Національній депозитарній системі. [188]

Nominal depository — a depository of secu-
rities listed in the registrar of registered secu-
rities as a legal entitiy. These securities are
entrusted to the depository on behalf of their
holders and in their interests for carrying out
transactions in the National Depository Sys-
tem. [188]

989 Норма капіталізації фінансових витрат —
частка від ділення середньозваженої вели-
чини фінансових витрат та суми всіх непо-
гашених запозичень (крім тих, що безпосе-
редньо пов’язані з кваліфікаційним активом
або мають цільове призначення) підприємс-
тва протягом звітного періоду. [91]

Rate of capitalization used for financial
costs — the quotient you get when you divide
the weighted average of all financial costs by
the sum of all outstanding borrowings (ex-
cluding those which are directly connected
with qualified assets or are to be used for a
particular purpose) of an enterprise during an
accounting period. [91]

990 Нормальна вартість — еквівалент ціни то-
вару на внутрішньому ринку. [172]

Normal value — the equivalent of the prod-
uct price in the domestic market. [172]

991 Нормальна потужність — очікуваний се-
редній обсяг діяльності, що може бути досяг-
нутий за умов звичайної діяльності підпри-
ємства протягом кількох років або операцій-
них циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва. [77]

Normal capacity — the expected average
scope of activity that can be reached in the
course of ordinary activities of an enterprise
for a few years or operational cycles with the
account for the budgeted volume of produc-
tion. [77]
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992 Нормальний стан — такий стан системи
тривожної сигналізації, коли вона цілком
працездатна і не перебуває в будь-якому ін-
шому стані. [13]

Normal condition — the state of an alarm
system in which it completely retains its ca-
pacity to function and is not in any other
state. [13]

993 Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок — капіталізований рентний дохід із
земельної ділянки, визначений за встанов-
леними і затвердженими нормативами. [195]

Normative valuation of plots of land —
capitalized rent earned from a plot of land
determined according to established norms.
[195]

994 Нормативний залишковий термін служби
— термін служби, який дорівнює різниці
між Установленим і Фактичним термінами
служби об’єкта. [52; 204]

Normative remaining useful life — the pe-
riod of life of an asset equal to the difference
between its Estimated and Actual useful life.
[52; 204]

995 Норми споживання — кількісні показники
споживання житлово-комунальних послуг,
затверджені згідно із законодавством відпо-
відними органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування. [168]

Consumption standards — quantitative in-
dicators of consuming utilities approved by
relevant executive bodies and local authori-
ties in accordance with the legislation. [168]

996 Нормування витрат палива — встанов-
лення допустимої міри його споживання в
певних умовах експлуатації автомобілів, для
чого застосовуються базові лінійні норми,
встановлені по моделях (модифікаціях) ав-
томобілів, та система нормативів і коригую-
чих коефіцієнтів, які дозволяють враховува-
ти виконану транспортну роботу, кліматич-
ні, дорожні та інші умови експлуатації. [62]

Setting fuel consumption norms — establish-
ing an acceptable level of fuel consumption in
certain conditions of using motor vehicles by
applying basic line norms depending on par-
ticular designs (models) of vehicles and a sys-
tem of standards and adjustment coefficients,
which make it possible to take into account the
transportation effort taken, climatic, road and
other conditions of using a vehicle. [62]

997 Нотаріус — громадянин України, який має
вищу юридичну освіту (університет, академія,
інститут) і пройшов стажування протягом ше-
сти місяців в державній нотаріальній конторі
або у нотаріуса, що займається приватною но-
таріальною практикою, склав кваліфікаційний
іспит та одержав свідоцтво про право на за-
няття нотаріальною діяльністю. Не може бути
нотаріусом особа, яка має судимість. [189]

Notary — a citizen of Ukraine who has
graduated from a higher law school (univer-
sity, academy, institute) and has taken a six-
month training course at a state notary office
or at a private notary office, has passed a
qualification exam and received a certificate
that entitles him or her to be engaged in the
activities of a notary. A person who has suf-
fered conviction cannot be a notary. [189]

Î

998 Об’єднання підприємств — з’єднання ок-
ремих підприємств у результаті приєднання
одного підприємства до іншого або внаслі-

Joint venture — an association of individual
enterprises as a result of one enterprise join-
ing the other or as a result of one enterprise
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док одержання контролю одним підприємс-
твом над чистими активами та діяльністю
іншого підприємства. [80]

gaining control over the net assets and the
activities of the other. [80]

999 Об’єкт будівництва — сукупність будівель
і споруд або окремі будівлі і споруди, будів-
ництво яких здійснюється за єдиним проек-
том. [79]

Construction project — a complex of
buildings and structures or individual build-
ings and structures that are being constructed
under a single project. [79]

1000 Об’єкт витрат — продукція, роботи, по-
слуги або вид діяльності підприємства, які
потребують визначення пов’язаних з їх ви-
робництвом (виконанням) витрат. [77]

Cost centre — products, jobs, services or
some of the activities of an enterprise which
require determining costs connected with
their production (carrying out). [77]

1001 Об’єкт основних засобів — закінчений при-
стрій з усіма пристосуваннями і прилад-
дям до нього; конструктивно відокремлений
предмет, призначений для виконання певних
самостійних функцій; відокремлений ком-
плекс конструктивно з’єднаних предметів
однакового або різного призначення, що ма-
ють для їх обслуговування загальні присто-
сування, приладдя, керування та єдиний фун-
дамент, унаслідок чого кожен предмет може
виконувати свої функції, а комплекс — певну
роботу тільки в складі комплексу а не само-
стійно; інший актив, що відповідає визначен-
ню основних засобів, або частина такого ак-
тиву, що контролюється підприємством. [68]

Item of fixed assets — a completed device
with all appliances and equipment attached to
it; a structurally stand-alone item aimed at
performing certain independent functions; a
stand-alone complex of structurally con-
nected items performing the same or different
functions, which are maintained by common
appliances, equipment or have a single con-
trol system and foundation, as a result of
which each item can perform its own func-
tions and the whole complex can do certain
work only as part of the complex but not in-
dependently; another asset corresponding to
the definition of fixed assets, or a part of such
assets controlled by an enterprise. [68]

1002 Об’єкт хеджування — актив, зобов’язання
або майбутня операція, що створюють для
підприємства ризик зміни справедливої вар-
тості цих активів і зобов’язань або зміни
грошових потоків, пов’язаних з майбутньою
операцією. [74]

Hedged assets — an asset, liability or future
transaction that expose an enterprise to the
risk of a change in the fair value of these as-
sets or liabilities or a change in the cash flow
connected with the future transaction. [74]

1003 Об’єднання (асоціація, спілка) сільсько-
господарських кооперативів — формуван-
ня, засноване кооперативами на засадах член-
ства і добровільності для спільного здійс-
нення будь-якої не забороненої законодав-
ством діяльності, пов’язаної із сільськогос-
подарським виробництвом і захистом еко-
номічних інтересів кооперативів, поданням
їм інформаційної, консультативно-методич-
ної та іншої допомоги. [211]

Association (society) of agricultural coop-
eratives — an entity formed by cooperatives
on the basis of voluntary membership in or-
der to carry out jointly some activities al-
lowed by the legislation and connected with
agricultural production and protection of eco-
nomic rights of the cooperatives, providing
them with information, advisory and metho-
dological support. [211]

1004 Об’єднання громадян — добровільне гро-
мадське формування, створене на основі єд-
ності інтересів для спільної реалізації гро-
мадянами своїх прав і свобод. [34]

Association of citizens — a voluntary public
organization formed on the basis of common
interests in order to exercise the citizens’
rights and freedoms. [34]
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1005 Об’єднання підприємств (юридичних
осіб) — господарська організація, утворена
у складі двох або більше підприємств (юри-
дичних осіб) з метою координації їх вироб-
ничої, наукової та іншої діяльності для ви-
рішення спільних економічних та соці-
альних завдань. [34]

Association of enterprises (legal entities) —
an economic organization including two or
more enterprises (legal entities) formed with
the purpose of coordinating their production,
scientific and other activities for solving
common economic and social tasks. [34]

1006 Об’єкт будівництва — окрема будівля або
споруда (з усім устаткуванням, яке до неї
відноситься, інструментом і реманентом, га-
лереями, естакадами, внутрішніми інженер-
ними мережами водопостачання, каналіза-
ції, газопроводу, теплопроводу, електропо-
стачання, радіофікації, підсобними і допоміж-
ними надвірними будівлями, благоустроєм
та іншими роботами і витратами), на будів-
ництво, реконструкцію або розширення якої
повинен бути складений окремий проект і
кошторис. [127; 218]

Construction project — an individual buil-
ding or structure (with all equipment belonging
to it, tools and implements, galleries, trestles,
internal water supply networks, sewage sys-
tems, gas and hot water pipelines, supply of
electricity, radio communications, subsidiary
structures and outbuildings, improvements
and other types of work and expenses), for
the construction, reconstruction or expansion
of which an individual project and special
budget must be prepared. [127; 218]

1007 Об’єкт інвестиції — будь-яке майно, в то-
му числі основні фонди, нематеріальні акти-
ви, корпоративні права, цінні папери та їх
похідні. [19]

Investment assets — any assets including
fixed assets, intangible assets, corporate
rights, securities and their derivatives. [19]

1008 Об’єкт інвестування — квартира або при-
міщення соціально-побутового призначення
(вбудовані в житлові будинки або окремо
розташовані нежитлові приміщення, гараж-
ний бокс, машиномісце тощо) в об’єкті бу-
дівництва, яке після завершення будівницт-
ва стає окремим майном. [218]

Investment property — a flat or non-
dwelling premises (as part of a residential
house or stand-alone non-dwelling premises,
a garage box, a parking place, etc.) in a con-
struction project which are to become prop-
erty items after the completion of construc-
tion. [218]

1009 Об’єкт основних засобів — закінчений при-
стрій з усіма пристосуваннями і приладдям
до нього або окремий конструктивно від-
окремлений предмет, що призначений для
виконання певних самостійних функцій, чи
відокремлений комплекс конструктивно з’єд-
наних предметів одного або різного призна-
чення, що мають для їх обслуговування за-
гальні пристосування, приладдя, керування
та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен
предмет може виконувати свої функції, а
комплекс — певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно. [53; 204]

Item of fixed assets — a completed device
with all appliances and equipment attached to
it; a structurally stand-alone item aimed at
performing certain independent functions; a
stand-alone complex of structurally con-
nected items performing the same or different
functions, which are maintained by common
appliances, equipment or have a single con-
trol system and foundation, as a result of
which each item can perform its own func-
tions and the whole complex can do certain
work only as part of the complex but not in-
dependently. [53; 204]

1010 Об’єкт оцінки — нерухоме майно, яке під-
лягає оцінці відповідно до умов договору на
проведення оцінки майна або за інших під-
став, визначених законодавством. [59; 60]

Property subject to valuation — real estate
subject to valuation under the terms and con-
ditions of the contract for the valuation of
property or on other grounds stipulated by the
legislation. [59; 60]
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1011 Об’єкт порівняння — подібне майно, що
відібране для застосування порівняльного
підходу. [60]

Sample for comparison — similar property
selected for applying a comparative approach.
[60]

1012 Об’єкт, на який видається документ
дозвільного характеру — земельна ділян-
ка, споруда, будівля, приміщення, устатку-
вання, обладнання та механізми, що вво-
дяться в експлуатацію або проектуються,
окрема операція, господарська діяльність
певного виду, робота та послуга. [167]

Assets or activities requiring a permit — a
plot of land, structure, building, premises,
equipment, machines and mechanisms that
are being put into operation or designed, an
individual transaction, a certain type of eco-
nomic activity, a job or service. [167]

1013 Об’єкти незавершеного будівництва — бу-
дівлі, споруди або передавальні пристрої, які
фактично не експлуатуються внаслідок того,
що перебувають у недобудованому стані. [60]

Semi-finished construction projects —
buildings, structures or driving gears that are
not actually used because of their unfinished
state. [60]

1014 Об’єкти оцінки у матеріальній формі —
нерухоме майно (нерухомість) та рухоме
майно. [59]

Tangible assets subject to valuation — real
estate (property) and movable property. [59]

1015 Об’єкти оцінки у нематеріальній формі
— об’єкти оцінки, які не існують у матеріа-
льній формі, але дають змогу отримувати
певну економічну вигоду. До об’єктів у не-
матеріальній формі належать фінансові ін-
тереси (частки (паї, акції), опціони, інші
цінні папери та їх похідні, векселі, дебітор-
ська і кредиторська заборгованість тощо), а
також інші майнові права. [59]

Intangible assets subject to valuation — as-
sets that do not exist in a tangible form but
can bring certain economic benefits. Intangi-
ble assets include financial interest (shares
(units, stocks), options, other securities and
their derivatives, promissory notes, accounts
receivable and payable, etc.), as well as prop-
erty rights. [59]

1016 Об’єкти оцінки у формі цілісного майно-
вого комплексу (цілісний майновий ком-
плекс) — об’єкти, сукупність активів яких
дає змогу провадити певну господарську ді-
яльність. Цілісними майновими комплекса-
ми є підприємства, а також їх структурні
підрозділи (цехи, виробництва, дільниці
тощо), які можуть бути виділені в установ-
леному порядку в самостійні об’єкти з по-
дальшим складанням відповідного балансу і
можуть бути зареєстровані як самостійні
суб’єкти господарської діяльності. [59]

Assets subject to valuation in the form of
an integral property complex — entities
which, as a complex of assets, enable people
to carry out certain economic activities. Inte-
gral property complexes are enterprises and
their structural divisions (shops, production
units, sectors, etc) which can be separated in
an established way and become independent
entities preparing their own balance sheets,
and can be registered as a single economic
entity. [59]

1017 Обіг цінних паперів — вчинення правочи-
нів, пов’язаних з переходом прав власності
на цінні папери і прав за цінними паперами,
за винятком договорів, що укладаються під
час розміщення цінних паперів. [219]

Circulation of securities — carrying out
transactions connected with the transfer of ti-
tle for securities and rights of holders of secu-
rities except for the contracts concluded in
the course of placement of securities. [219]

1018 Обігові монети — монети національної ва-
люти номіналом 1 грн, що виконують функ-
цію законного платіжного засобу. [17]

Coins in circulation — coins in the national
currency with the nominal value of UAH 1
that are used as a legal tender. [17]
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1019 Облігації внутрішніх державних позик
України — державні цінні папери, що роз-
міщуються виключно на внутрішньому фон-
довому ринку і підтверджують зобов’язання
України щодо відшкодування пред’явникам
цих облігацій їх номінальної вартості з ви-
платою доходу відповідно до умов розмі-
щення облігацій. [219]

Internal Ukrainian government borrowing
securities — government securities that are
sold exclusively on the domestic stock market
and confirm the liabilities of Ukraine to re-
imburse the bearers of these bonds with their
nominal value and pay interest in accordance
with the conditions of placing these bonds.
[219]

1020 Облігації зовнішніх державних позик Ук-
раїни — державні боргові цінні папери, що
розміщуються на міжнародних фондових
ринках і підтверджують зобов’язання Украї-
ни відшкодувати пред’явникам цих обліга-
цій їх номінальну вартість з виплатою дохо-
ду відповідно до умов випуску облігацій.
[219]

External Ukrainian government borrow-
ing stock — government borrowing securi-
ties sold in international stock markets which
confirm the obligation of Ukraine to redeem
the bonds paying the bearers the face value of
the bonds and interest according to the con-
ditions of the issue. [219]

1021 Облігація — цінний папір, що посвідчує
внесення його власником грошей, визначає
відносини позики між власником облігації
та емітентом, підтверджує зобов’язання емі-
тента повернути власникові облігації її но-
мінальну вартість у передбачений умовами
розміщення облігацій строк та виплатити
дохiд за облігацією, якщо інше не передба-
чено умовами розміщення. [219]

Bond — a security which confirms its
holder’s paying money, determines the
credit relations between the holder of the se-
curity and the issuer, confirms the liability
of the issuer to repay the bond-holder its
nominal value within the term stipulated by
the conditions of placing the bonds and pay
the interest earned by the bond unless other
conditions are provided for by the terms of
issue. [219]

1022 Облікова оцінка — попередня оцінка, яка
використовується підприємством з метою
розподілу витрат і доходів між відповідни-
ми звітними періодами. [67]

Accounting estimate — a preliminary esti-
mate made by an enterprise with the aim of
allocating expenses and income among corre-
sponding accounting periods. [67]

1023 Облікова політика — сукупність принци-
пів, методів і процедур, що використову-
ються підприємством для складання та по-
дання фінансової звітності. [63; 155]

Accounting policy — a set of principles,
techniques and procedures used by an enter-
prise for preparing and submitting financial
reports. [63; 155]

1024 Обліковий прибуток (збиток) — сума
прибутку (збитку) до оподаткування, визна-
чена в бухгалтерському обліку і відображе-
на у Звіті про фінансові результати за звіт-
ний період. [78]

Accounting profit (loss) — the amount of
profit (losses) before tax expressed in ac-
counting terms and recorded in the Profit and
Loss Account (Statement) for the accounting
year. [78]

1025 Обмежений ринок — ринок, на якому кон-
куренція серед продавців та покупців від-
сутня зовсім або обмежена. [41]

Limited market — the market where the
competition between sellers and buyers does
not exist or where it is limited. [41]

1026 Обмін (конвертація) іноземної валюти —
операція з купівлі (продажу) однієї інозем-
ної валюти за іншу. [98]

Exchange (conversion) of foreign currency
— a transaction of buying (selling) one for-
eign currency in exchange for another. [98]
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1027 Оборотна касова готівка — частина за-
лишку коштів загального фонду відповід-
ного бюджету, яка формується на початок
планового бюджетного періоду з метою по-
криття тимчасових касових розривів. [1]

Working capital — a part of the corre-
sponding budget funds formed at the begin-
ning of the budget period with the aim of
covering temporary lack of cash. [1]

1028 Оборотні активи — грошові кошти та їх
еквіваленти, що не обмежені у використан-
ні, а також інші активи, призначені для реа-
лізації чи споживання протягом операційно-
го циклу чи протягом дванадцяти місяців з
дати балансу. [64]

Current assets — cash and its equivalents
that are not limited in use and other assets
intended for disposal or consumption within
the operational cycle or within twelve months
from the date of the balance sheet. [64]

1029 Оброблення готівки — комплекс робіт, що
включає сортування готівки, її перерахуван-
ня та упакування відповідно до вимог нор-
мативно-правових актів. [17]

Cash processing — a set of functions in-
cluding sorting cash, calculating it and pack-
ing it according to the requirements of nor-
mative and legal acts. [17]

1030 Обслуговуючий банк (банк, що обслуго-
вує) — банк, у якому відкрито рахунок уча-
снику безготівкових розрахунків та/або який
здійснює для нього на договірних умовах
будь-яку з операцій чи послуг, передбаче-
них Законом України «Про банки і банків-
ську діяльність». Обслуговування установ
та організацій, оплата видатків яких здійс-
нюється з єдиного казначейського рахунку,
виконує також орган державного казначей-
ства. [15]

Client’s bank (bank providing services) —
a bank in which an account is open for a par-
ticipant of clearing transactions and/or which
provides for it any of the transactions or
services stipulated by the Law of Ukraine
«On Banks and Banking». Institutions and
organizations whose expenses are financed
from a single Treasury account also use
services of the State Treasury. [15]

1031 Обслуговуючий кооператив — коопера-
тив, який утворюється шляхом об’єднання
фізичних та (або) юридичних осіб для на-
дання послуг переважно членам кооперати-
ву, а також іншим особам з метою прова-
дження їх господарської діяльності.
Обслуговуючі кооперативи надають послу-
ги іншим особам в обсягах, що не переви-
щують 20 відсотків загального обороту коо-
перативу. [34]

Service cooperative — a cooperative that is
founded when physical and (or) legal persons
join their efforts with the aim of offering
services predominantly to the cooperative
members as well as to other persons for as-
sisting them in conducting their economic
activities. Service cooperatives offer services
to other persons to the extent that does not
exceed 20 per cent of the cooperative’s total
turnover. [34]

1032 Обтяжливий контракт — контракт, витра-
ти (яких не можна уникнути) на виконання
якого перевищують очікувані економічні
вигоди від цього контракту. [72]

Unprofitable contract — a contract the un-
avoidable costs of which exceed its expected
economic benefits. [72]

1033 Овердрафт — короткостроковий кредит,
який надається банком клієнту в разі пере-
вищення суми операції за платіжною карт-
кою залишку коштів на його картрахунку
або встановленого ліміту кредитування.
[109]

Overdraft — a short-term loan granted by a
bank to a client in the situation when the sum
of the pay card transaction exceeds the bal-
ance on the client’s contra account or the
limit of his or her credit. [109]



161

1034 Одержувач — зазначена в транспортному
документі особа, якій перевізник згідно з
транспортними документами або за дору-
ченням відправника має передати у воло-
діння товари. [23]

Consignee — a person specified in a delivery
note to whom the carrier is to transfer the title
to the goods in conformity with the shipping
documents or on behalf of the consigner. [23]

1035 Одноемітентна платіжна система — пла-
тіжна система одного банку, який одночасно
виконує функції платіжної організації, емі-
тента та еквайра. [109]

A single-issuer system of payment — a
payments system of one bank which com-
bines the functions of a paying organization,
an issuer and an acquirer. [109]

1036 Одноразові витрати — витрати, які будіве-
льна організація зазнає у період, більший за
місяць, та які спрямовуються на забезпечен-
ня будівельного виробництва протягом три-
валого часу. [51]

Single spending — expenses that a construc-
tion organization incurs in a period exceeding
a month and which are aimed at ensuring the
work of the construction unit for a long time.
[51]

1037 Однорідні товари (роботи, послуги) — то-
вари (роботи, послуги), які не є ідентични-
ми, мають подібні характеристики і склада-
ються зі схожих компонентів, що дозволяє
їм виконувати однакові функції та (або) бу-
ти взаємозамінними. [192]

Substitute goods (jobs, services) — goods,
jobs, services that are not identical, have
similar features and consist of similar com-
ponents, which enables them to perform
similar functions and/or to substitute one an-
other. [192]

1038 Окреме індивідуально визначене майно
— об’єкти у матеріальній формі (інвентарні
об’єкти або групи інвентарних об’єктів та
інше окреме майно), що приватизуються
відповідно до Закону України «Про прива-
тизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)». [44]

Certain specified property — tangible as-
sets (inventory assets or groups of inventory
assets and other specified assets) that are to
be privatized in accordance with the Law of
Ukraine «On the Privatisation of Small State-
Owned Enterprises (Small Privatisation)».
[44]

1039 Окремі види товарів — товари, умовою
переміщення яких через митний кордон
України є подання суб’єктом підприємни-
цької діяльності, на адресу якого ввозяться
ці товари, попередньої вантажної митної де-
кларації та її електронної копії. [115]

Certain types of goods — the goods which
can be moved across the customs border of
Ukraine provided the economic entity who is
the consignee of the goods submits a prelimi-
nary shipping customs declaration and its
electronic copy. [115]

1040 Оперативна пам’ять — запам’ятовуваль-
ний пристрій у складі фіскального блока ре-
єстратора розрахункових операцій, де збері-
гаються поточні дані, обчислені або занесе-
ні за допомогою програмного забезпечення
цього реєстратора розрахункових операцій.
[138]

Random-access memory — a memory store
as a part of a fiscal unit belonging to the cash
system designed for storing current data, cal-
culated or entered through the software pro-
vided for this cash register. [138]

1041 Оперативний лізинг — господарська опе-
рація фізичної або юридичної особи, що пе-
редбачає відповідно до договору оператив-
ного лізингу (оренди) передання орендарю
майна, що підпадає під визначення основно-

Operating lease — an economic transaction
made by a physical or legal person that re-
quires, according to the operating lease
agreement, that the assets subject to the defi-
nition of fixed assets in conformity with Arti-
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го фонду згідно із статтею 8 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
від 22.05.97 № 283/97-ВР, придбаного або
виготовленого орендодавцем на умовах ін-
ших, ніж передбачається фінансовим лізин-
гом (орендою). [192]

cle 8 of the Law of Ukraine «On Taxing the
Profit of Enterprises» of 22 May, 1997 N
283/97-BP acquired or produced by the les-
sor, should be transferred to the lessee on the
terms and conditions other than those pro-
vided for by the financial lease. [192]

1042 Оператор — суб’єкт господарювання, уста-
новчими документами якого передбачено
випуск та проведення лотерей, який відпо-
відає вимогам, визначеним цими Ліцензій-
ними умовами, і який одержав ліцензію на
провадження діяльності з випуску та прове-
дення лотерей. [37]

Operator — an economic entity whose
founding documents provide for issuing and
holding lotteries, which meets the require-
ments specified by these Licensing Condi-
tions and has a licence for issuing and hold-
ing lotteries. [37]

1043 Оператори поштового зв’язку — націона-
льний оператор та інші оператори (підпри-
ємства) поштового зв’язку, які згідно із За-
коном України «Про поштовий зв’язок»
мають повноваження щодо виконання від-
повідних послуг з поштового зв’язку. [93]

Organisations providing postal services —
the national organisation and other organisa-
tions (enterprises) offering postal services
which, according to the Law of Ukraine «On
Postal Communications», have the authority
to provide corresponding services of postal
communication. [93]

1044 Операції в іноземній валюті — операції, за
якими відображаються надходження та роз-
рахунки в іноземній валюті. [82; 131]

Foreign currency transactions — transac-
tions on which earnings and settlement are
recorded in a foreign currency. [82; 131]

1045 Операції з металобрухтом — заготівля, пе-
реробка, металургійна переробка брухту чор-
них і кольорових металів. [182]

Transactions involving scrap metal — rec-
lamation, processing, recycling of ferrous and
non-ferrous metals as secondary raw materi-
als. [182]

1046 Операції пов’язаних сторін — передача
активів або зобов’язань однією пов’язаною
стороною іншим пов’язаним сторонам. [84]

Transactions among parties concerned —
transfer of assets or liabilities from one party
concerned to other parties concerned. [84]

1047 Операційна діяльність — основна діяль-
ність підприємства, а також інші види дія-
льності, які не є інвестиційною чи фінансо-
вою діяльністю. [65; 66]

Operational activity — the principal activity
of an enterprise as well as other types of ac-
tivity that are not investment or financial ac-
tivities. [65; 66].

1048 Операційна каса — приміщення банку (фі-
лії, відділення), у яких здійснюються касові
операції. [17]

Cashier’s (cash operating office) — the
premises of a bank (branch, subsidiary)
where cash transactions are carried out. [17]

1049 Операційна нерухомість — власні або орен-
довані на умовах фінансової оренди земель-
ні ділянки, будівлі, споруди, які розташову-
ються на землі, утримувані з метою викори-
стання для виробництва або постачання
товарів чи надання послуг, або ж в адмініст-
ративних цілях. [92]

Operating property — plots of land, build-
ings, structures, owned or hired under a fi-
nancial lease, located on this plot used for
production, supplying goods or providing
services, as well as for administrative pur-
poses. [92]
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1050 Операційна оренда — оренда інша, ніж фі-
нансова. [75]

Operating lease — lease that is not financial.
[75]

1051 Операційний (банківський) день — части-
на робочого дня, протягом якої приймаються
документи на переказ. Дні визначаються для
банків робочими за правилами, встановлени-
ми відповідною постановою Національного
банку України. [15; 198; 203; 222]

Business (banking) day — a part of the
working day during which documents for
transfers are received. Business days for
banks are determined according to the rules
established by the relevant regulation of the
National Bank of Ukraine. [15; 198; 203;
222]

1052 Операційний цикл — проміжок часу між
придбанням запасів для здійснення діяльно-
сті та отриманням коштів від реалізації ви-
робленої з них продукції або товарів і по-
слуг. [64]

Operating cycle — a time span between ac-
quiring some stocks for carrying out certain
activities and receiving proceeds of selling
the goods produced or services provided. [64]

1053 Операційний час — частина операційного
дня банку або іншої установи — члена пла-
тіжної системи, протягом якої приймаються
документи на переказ і документи на від-
кликання, що мають бути оброблені, пере-
дані та виконані цим банком протягом цього
ж робочого дня. Тривалість операційного
часу встановлюється банком або іншою
установою — членом платіжної системи са-
мостійно та закріплюється в їх внутрішніх
нормативних актах. [15; 93; 198]

Operational hours — a part of a business
day of a bank or another institution — mem-
ber of the payment system, when these insti-
tutions or banks receive documents for trans-
fers and documents for withdrawals that are
to be processed, transferred and executed by
the banks within the same working day. The
number of operational hours is determined by
a bank or another institution — member of
the payment system itself and formalised in
its by-laws. [15; 93; 198]

1054 Операційні витрати — прогнозовані ви-
трати власника, пов’язані з отриманням ва-
лового доходу. До операційних не належать
витрати на обслуговування боргу та подат-
ків, що сплачуються від величини прибутку,
отриманого від використання об’єкта оцін-
ки, єдиного податку, фіксованого податку.
[60]

Operating expenses — the owner’s antici-
pated expenses connected with earning gross
profit. Operating expenses do not include ex-
penses of servicing a debt or paying taxes on
the amount of the profit earned by using as-
sets subject to valuation, paying a single tax
or a fixed tax. [60]

1055 Операція «сторно» — реєстрація через ре-
єстратор розрахункових операцій від’ємних
сум, які зменшують суму виторгу, що зано-
ситься до фіскальної пам’яті при виконанні
Z-звіту. [138]

Reversing entry transaction — using a cash
system for recording negative amounts,
which reduces the amount of proceeds to be
recorded into fiscal memory for preparing a
Z-report. [138]

1056 Операція з давальницькою сировиною —
операція з попередньої поставки сировини
для її наступного перероблення (оброблен-
ня, збагачення чи використання) на готову
продукцію за відповідну плату, незалежно
від кількості виконавців, а також етапів
(операцій з перероблення цієї сировини) за
умови, якщо вартість давальницької сиро-

Transaction involving customer — sup-
plied raw materials — a transaction con-
sisting of preliminary supplying raw materi-
als for their further recycling (processing,
treatment or use) to produce finished goods
for certain remuneration, irrespective of the
number of people involved and the number of
stages (operations of recycling raw materi-
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вини на кожному етапі переробки становить
не менш як 20 відсотків загальної вартості
готової продукції. Операції, що не передба-
чають попередньої поставки сировини для
отримання готової продукції, або коли вар-
тість сировини є меншою зазначених 20 від-
сотків, не вважаються операціями з даваль-
ницькою сировиною. [191]

als), provided the cost of the customer-
supplied raw materials at each stage accounts
for at least 20 per cent of the total cost of
finished goods. Transactions not involving
preliminary supplies of raw materials for pro-
ducing finished goods or those where the cost
of raw materials is less than the above —
mentioned 20 per cent are not regarded as
transactions involving customer — supplied
raw materials. [191]

1057 Операція з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах —
операція з перероблення (оброблення, зба-
гачення чи використання) давальницької
сировини в результаті технологічного про-
цесу із зміною коду по ТН ЗЕД (незалежно
від кількості виконавців), а також етапів
(операцій з перероблення цієї сировини) з
метою отримання готової продукції за від-
повідну плату. До операцій з давальниць-
кою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах належать операції, в яких сиро-
вина замовника на конкретному етапі пере-
робки, а також на заключному, є основним
матеріалом та її вартість становить не менш
як 20 відсотків загальної вартості готової
продукції, при цьому обов’язковим є попе-
реднє здійснення поставки виконавцю дава-
льницької сировини відносно повернення
виготовленої з неї готової продукції замов-
нику. При розрахунку вартості давальниць-
кої сировини у вартості готової продукції
враховуються вартість всієї вивезеної (вве-
зеної) давальницької сировини та витрати з
доставки цієї сировини до виконавця. [191]

Transactions involving customer-supplied
raw materials in foreign economic rela-
tions — a transaction of recycling (process-
ing, treatment or use) of raw materials as a
result of the technological process involving a
change of the code in the Nomenclature of
Goods Subject to Foreign Economic Trade
(irrespective of the number of people or or-
ganisations involved), as well as the stages
(operations of recycling these raw materials)
with the aim of producing finished goods.
Transactions involving customer-supplied
raw materials in foreign economic relations
include transactions in which the customer’s
raw materials at a particular stage of recy-
cling and at the final stage are the basic mate-
rials and their cost accounts for at least 20 per
cent of the total cost of finished goods, the
compulsory condition being preliminary sup-
plies of the customer — supplied raw materi-
als to the producer with further return of the
finished goods produced to the customer. In
calculating the cost of the customer-supplied
raw materials in the total cost of the finished
goods it is necessary to take into account the
cost of all raw materials moved out of the
country (moved in) and the cost of delivering
these raw materials to the producer. [191]

1058 Операція сторно — операція з повернення
клієнту відповідної суми коштів у націона-
льній або іноземній валюті в разі його звер-
нення з відмовою від валютно-обмінної
операції не пізніше 15 хвилин після прове-
дення такої операції. [28]

Reversing entry transaction — a transaction
involving the return to the client of a definite
sum of money in the national or foreign cur-
rency provided the client has applied for can-
celling an exchange transaction within 15 min-
utes after performing this transaction. [28]

1059 Оприбуткування готівки — проведення
підприємствами і підприємцями обліку го-
тівки в касі на повну суму її фактичних над-
ходжень у касовій книзі, книзі обліку дохо-
дів і витрат, книзі обліку розрахункових
операцій. [93]

Posting of cash — recording by enterprises
and entrepreneurs of all actual cash receipts
in the day book, profit and loss ledger, cash
book. [93]
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1060 Оприлюднення — розповсюджене в змісті
реклами, технічної документації, договору
або іншого документа зобов’язання продав-
ця щодо умов та строків гарантійного об-
слуговування. [192]

Publicising — an obligation of the seller in-
cluded in the advertisement, technical docu-
mentation, agreement or another document,
concerning terms and conditions of aftersales
service. [192]

1061 Оприлюднення (розкриття публіці) твору
— здійснена за згодою автора чи іншого
суб’єкта авторського права і (або) суміжних
прав дія, що вперше робить твір доступним
для публіки шляхом опублікування, публіч-
ного виконання, публічного показу, публіч-
ної демонстрації, публічного сповіщення
тощо. [152]

Public disclosure of information about a
work of art — an action taken with the con-
sent of the author or another copyrighter
and/or holder of contiguous rights, which
makes the work of art available to the public
for the first time by publishing it, arranging a
public performance, show, informing the
public about it, etc. [152]

1062 Опублікування твору, фонограми, відео-
грами — випуск в обіг за згодою автора чи
іншого суб’єкта авторського права і (або)
суміжних прав виготовлених поліграфічни-
ми, електронними чи іншими способами
примірників твору, фонограми, відеограми у
кількості, здатній задовольнити, з урахуван-
ням характеру твору, фонограми чи відео-
грами, розумні потреби публіки, шляхом їх
продажу, здавання в майновий найм, побу-
тового чи комерційного прокату, надання
доступу до них через електронні системи
інформації таким чином, що будь-яка особа
може його отримати з будь-якого місця і у
будь-який час за власним вибором або пере-
дачі права власності на них чи володіння
ними іншими способами. Опублікуванням
твору, фонограми, відеограми вважається
також депонування рукопису твору, фоно-
грами, відеограми у сховищі (депозитарії) з
відкритим доступом та можливістю одер-
жання в ньому примірника (копії) твору,
фонограми, відеограми. [152]

Publication of a work of art, producing a
soundtrack, video copy — issuing into cir-
culation, with the consent of the author or an-
other holder of copyright or contiguous
rights, copies of a work of art in printed,
electronic or other forms, soundtracks, video
copies, their number being sufficient to meet
reasonable demand of the public depending
on the nature of the work of art, soundtrack or
video copy, through selling them, renting or
hiring, making them accessible through elec-
tronic information systems in such a way that
any person should be able to obtain them
from any place at any time according to his or
her own choice or by transferring the title to
them in any other way. Publishing a work of
art, soundtrack or video copy can be achieved
by depositing the manuscript of the work of
art, soundtrack, video copies to a depository
with the possibility of gaining access to them
and obtaining a copy of the work of art,
soundtrack, video copy. [152]

1063 Опціон — стандартний документ, який за-
свідчує право придбати (продати) цінні па-
пери (товари, кошти) на визначених умовах
у майбутньому, з фіксацією ціни на час
укладення такого опціону або на час такого
придбання за рішенням сторін контракту.
[192]

Option — a standard document confirming
the right to acquire (sell) securities (goods,
cash) on specified terms in the future at a
price fixed at the time of concluding the op-
tion contract or at a price existing at the time
of buying the option according to the decision
of the parties to the contract. [192]

1064 Орган місцевого самоврядування — міс-
цеве самоврядування здійснюється терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст як
безпосередньо, так і через сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи, а також

Body of local government (local authorities)
— local government is implemented by territo-
rial communities of villages, towns, cities, both
directly and through village, town and city
councils and their executive bodies, as well as
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через районні та обласні ради, які представ-
ляють спільні інтереси територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст. [34]

through district and regional councils which
represent common interests of territorial com-
munities of villages, towns, cities. [34]

1065 Орган стягнення — державний орган, упов-
новажений здійснювати заходи із забезпе-
чення погашення податкового боргу у ме-
жах компетенції, встановленої законами.
[203]

Tax collecting authority — a state body
authorised to take measures aimed at ensuring
repayment of outstanding taxes within the
limits of power established by laws. [203]

1066 Організатор аукціону — 1) юридична осо-
ба, яка відповідає вимогам, передбаченим
цим Порядком, та з якою укладений договір
на реалізацію векселів [137]; 2) юридична
особа, яка має угоду про продаж майна, що
перебуває в державній власності, з Фондом
державного майна України. [119]

Auction organiser — 1) a legal entity that
corresponds to the requirements stipulated by
these Guidelines and with whom an agree-
ment of sale of promissory notes has been
concluded [137]; 2) a legal entity that has
concluded an agreement of selling state-
owned property with the State Property Fund
of Ukraine. [119]

1067 Організатор конкурсу — суб’єкт господа-
рювання, на балансі якого знаходиться май-
но, або юридична особа, уповноважена під-
приємством, за погодженням з Фондом
державного майна України, його регіональ-
ними відділеннями, Фондом майна Автоном-
ної Республіки Крим чи Фондом державно-
го майна України. [119]

Competition organiser — an economic en-
tity who is the owner of property, or a legal
entity authorised by the enterprise with the
consent of the State Property Fund of
Ukraine, its regional branches, the Property
Fund of the Autonomous Republic of Crimea
or the Fund of State Property of Ukraine.
[119]

1068 Організації профспілки — організаційні лан-
ки профспілки, визначені статутом профспіл-
ки, що діють у межах повноважень, наданих
статутом та законом. [34]

Trade Union organisations — organisa-
tional branches of the trade union determined
by the Trade Union Statute that function
within the authority provided for by the Stat-
ute and the Law. [34]

1069 Організаційно оформлений позабіржовий
ринок — організація, що об’єднує торговців
цінними паперами для надання послуг в
укладанні угод щодо цінних паперів і при
цьому не має на меті отримання прибутку.
[188]

Organised over-the-counter market — an
organisation uniting traders of securities for
providing them with services of making con-
tracts concerning securities without any pur-
pose of obtaining profit. [188]

1070 Організаційно-правова форма господа-
рювання — форма здійснювання господар-
ської (зокрема підприємницької) діяльності
з відповідною правовою основою, яка ви-
значає характер відносин між засновниками
(учасниками), режим майнової відповідаль-
ності за зобов’язаннями підприємства (ор-
ганізації), порядок створення, реорганізації,
ліквідації, управління, розподілу одержаних
прибутків, можливі джерела фінансування
діяльності тощо. [34]

Organisational and legal form of economic
activity — a form of carrying out economic
activity (in particular, entrepreneurial) activ-
ity with the corresponding legal basis, which
determines the nature of relations between
founders (participants), the type of liability
for the debts of an enterprise (organisation),
the way of founding an entity, its reorganisa-
tion, liquidation, management, distribution of
profit, possible sources of financing, etc. [34]
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1071 Організація (установа, заклад) — організа-
ційна структура, створена однією або кілько-
ма особами (засновниками), які не беруть
участі в управлінні нею, шляхом об’єднання
(виділення) їхнього майна для досягнення
мети, визначеної засновниками, за рахунок
цього майна. Особливості правового статусу
окремих видів організацій, закладів, установ
встановлюються законом. [34]

Organisation (institution, establishment)
— an organisational structure formed by one
or more persons (founders) who do not par-
ticipate in managing it, by uniting (separat-
ing) their assets for achieving the goal speci-
fied by the founders with the help of these
assets. The peculiarities of the legal status as-
sociated with certain types of organisations,
institutions, establishments are determined by
the Law. [34])

1072 Організація (установа, заклад) об’єднан-
ня громадян (релігійної організації, проф-
спілки) утворюється на власності об’єднан-
ня громадян, релігійної організації, проф-
спілки для здійснення господарської діяль-
ності з метою виконання їх статутних за-
вдань у разі, якщо їх статутом передбачено
право заснування організацій. [34]

Organisation (institution, establishment)
belonging to an association of citizens (re-
ligious organisation, trade union) — is
formed on the basis of property belonging to
an association of citizens, religious organisa-
tion, trade union for carrying out economic ac-
tivities with the aim of achieving their statu-
tory targets provided their statute provides for
the right of founding an organisation. [34]

1073 Організація колективного управління (ор-
ганізація колективного управління май-
новими правами) — організація, що управ-
ляє на колективній основі майновими пра-
вами суб’єктів авторського права і (або) су-
міжних прав і не має на меті одержання
прибутку. [152]

Organisation of collective management (or-
ganisation of collective management of
property rights) — an organisation that ma-
nages on a collective basis property rights of
holders of copyright or contiguous rights and
does not have a purpose of making a profit.
[152]

1074 Організація орендарів — організація, ство-
рена трудовим колективом державного під-
приємства, яка має переважне перед іншими
фізичними та юридичними особами право
на укладання договору оренди майна того
державного підприємства, організації, де
вона створена. [34]

Organisation of lessees — an organisation
formed by the staff of a state-owned enter-
prise that has a priority right over other
physical or legal persons for making an
agreement for hiring the property of the state-
owned enterprise, organisation where it was
formed. [34]

1075 Організація покупців — добровільне об’єд-
нання громадян, які уклали угоду про спіль-
ну діяльність з метою придбання об’єктів
приватизації. [34]

Organisation of purchasers — a voluntary
association of citizens who have concluded
an agreement of joint actions for acquiring
property subject to privatisation. [34]

1076 Організація роботодавців — самоврядна
статутна організація, що утворюється на за-
садах добровільності та рівноправності з
метою представництва і захисту законних
інтересів роботодавців. Організації робото-
давців можуть об’єднуватися у спілки та
інші статутні об’єднання роботодавців. [34]

Organisation of employers — a self-
governing statutory organisation formed on
the grounds of voluntary participation and
equal rights to represent and protect the legal
rights of employers. Organisations of em-
ployers can form unions and other employers’
statutory associations. [34]

1077 Оренда — угода, за якою орендар набуває
права користування необоротним активом

Lease — a business transaction under which
a lessee obtains the right to use some current
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за плату протягом погодженого з орендодав-
цем строку. [75]

assets for a certain payment for the term
agreed upon with the lessor. [75]

1078 Оренда жилих приміщень — господарська
операція, яка передбачає надання жилого бу-
динку або квартири її власником у користу-
вання іншій фізичній чи юридичній особі на
визначений строк або безстрокового, для цільо-
вого використання та за орендну плату. [192]

Hire (rent) of residential premises — a
business transaction consisting in giving the
right of using a residential house or flat to a
physical or legal person by its owner for a
definite term or indefinitely for a specific use
for certain rent. [75]

1079 Оренда землі — 1) господарська операція,
яка передбачає надання орендодавцем землі у
користування іншій юридичній або фізичній
особі на визначений строк, за цільовим при-
значенням та за орендну плату [192];
2) засноване на договорі строкове платне во-
лодіння і користування земельною ділянкою,
необхідною орендареві для проведення під-
приємницької та інших видів діяльності. [193]

Land lease — 1) a business transaction of
giving the right of using land to a legal or
physical person by the lessor for a definite
term for a specific use for certain rent [192];
2) temporary ownership and use of a plot of
land based on a contract, which enables the
lessee to be engaged in entrepreneurial and
other activities. [193]

1080 Орендарі земельних ділянок — юридичні
або фізичні особи, яким на підставі догово-
ру оренди належить право володіння і кори-
стування земельною ділянкою. [193]

Lessees of land plots — legal or physical
persons who have the right of ownership and
use of a plot of land under a contract. [193]

1081 Орендна плата за землю — платіж, який
орендар вносить орендодавцеві за користу-
вання земельною ділянкою. [193]

Rent — payment made by the lessee to the
lessor for using a plot of land. [193]

1082 Орендна ставка відсотка — ставка відсот-
ка, за якою теперішня вартість суми мініма-
льних орендних платежів та негарантованої
ліквідаційної вартості дорівнює справедли-
вій вартості об’єкта фінансової оренди на
початок строку оренди. [75]

Lease interest rate — the interest rate at
which the present value of minimum rent
payments and unguaranteed disposal value
equal the fair value of the leased asset at the
start of the lease term. [75]

1083 Орендне підприємство — підприємство,
створене орендарем на основі оренди ціліс-
ного майнового комплексу існуючого дер-
жавного або комунального підприємства чи
майнового комплексу виробничого структур-
ного підрозділу (структурної одиниці) цього
підприємства з метою здійснення підприєм-
ницької діяльності. [34]

Leased enterprise — an enterprise formed
by the lessee on the basis of renting an inte-
gral property complex of the existing state-
owned, communal or property complex of a
production structural division (structural unit)
of this enterprise with the aim of carrying out
entrepreneurial activities. [34]

1084 Орендодавці земельних ділянок — грома-
дяни та юридичні особи, у власності яких
перебувають земельні ділянки, або уповно-
важені ними особи. [193]

Lessors of land — citizens and legal persons
who are owners of the plot of land, or persons
authorised by them. [193]

1085 Освіження запасів державного резерву —
відпуск матеріальних цінностей з державно-

Replenishing the state reserve — with-
drawal of material values from the state re-
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го резерву у зв’язку із закінченням встанов-
леного терміну зберігання матеріальних цін-
ностей, тари, упаковки, а також внаслідок
виникнення обставин, які можуть призвести
до псування або погіршення якості продук-
ції до закінчення терміну її зберігання, за
умови одночасної або наступної поставки і
закладення до державного резерву тієї ж кі-
лькості аналогічних матеріальних цінностей
в установленому Кабінетом Міністрів Ук-
раїни порядку. [163]

serve in connection with the expiry of the es-
tablished term of storage of material values,
receptacles, packing, as well as in conse-
quence of some circumstances that can lead
to the deterioration in the quality of the prod-
ucts before the expiry term, on the condition
of simultaneous or further delivery and plac-
ing into the state reserve of the same quantity
of similar material values in the way estab-
lished by the Cabinet of Ministers. [163]

1086 Основна діяльність — операції, пов’язані з
виробництвом або реалізацією продукції
(товарів, робіт, послуг), що є головною ме-
тою створення підприємства і забезпечують
основну частку його доходів. [65]

Operating activity — transactions connected
with the production or sale of goods (prod-
ucts, jobs, services) that constitute the main
target of setting up the enterprise and provide
most of its income. [65]

1087 Основне зобов’язання — зобов’язання бор-
жника за договорами позики, кредиту, купі-
влі-продажу, лізингу, а також зобов’язання,
яке виникає з інших підстав, виконання яко-
го забезпечене іпотекою. [177]

Basic liability — liabilities of the borrower
under a loan or credit agreement, a sale-and
— purchase contract, as well as obligations
that emerge for other reasons and which are
secured by a mortgage. [177]

1088 Основні засоби — матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використан-
ня їх у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення адмініст-
ративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року, або
операційного циклу, якщо він довший за
рік. [53; 68; 95; 171; 204]

Fixed assets — tangible assets held by an
enterprise with the aim of using them in the
process of producing or supplying goods, of-
fering services, letting other persons or for
performing administrative, social and cultural
functions, the expected useful life or opera-
tional cycle of which exceeds one year. [53;
68; 95; 171; 204]

1089 Основні параметри розвитку СЕЗ і ТПР
— прогнозні показники розвитку, визначені
на підставі техніко-економічного обґрунту-
вання доцільності створення СЕЗ і ТПР,
стратегічних і поточних програм їх розвит-
ку, програм соціально-економічного розвит-
ку міст, районів і областей, на території
яких вони розташовані. [136]

The main aspects of the development of
Free Economic Areas (FEA) and Priority
Development Areas (PDA) — anticipated
development indicators determined on the ba-
sis of a feasibility study concerning the aims
of forming FEA’s and PDA’s, strategic and
current plans of their development, schemes
of social and economic development of cities
and towns, districts and regions where they
are located. [136]

1090 Основні фонди — матеріальні цінності, що
призначаються платником податку для ви-
користання у господарській діяльності плат-
ника податку протягом періоду, який пере-
вищує 365 календарних днів з дати введення
в експлуатацію таких матеріальних ціннос-

Capital assets — material values that the
taxpayer intends to use in his or her economic
activity for a period exceeding 365 calendar
days from the date of introducing these mate-
rial values into operation, and the value of
which exceeds UAH 1000 and diminishes
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тей, та вартість яких перевищує 1000 гри-
вень і поступово зменшується у зв’язку з фі-
зичним або моральним зносом. [192]

gradually due to depreciation or wear and
tear. [192]

1091 Особа — будь-яка з наведених нижче осіб
незалежно від того, є така особа резидентом
чи ні: суб’єкт підприємницької діяльності, в
тому числі підприємство з іноземними інвес-
тиціями, незалежно від форми та часу вне-
сення цих інвестицій; інша юридична особа,
що не є суб’єктом підприємницької діяльнос-
ті; фізична особа (громадянин, іноземний
громадянин та особа без громадянства), яка
здійснює діяльність, віднесену до підприєм-
ницької згідно з законодавством, або імпорт;
представництво нерезидента, що не має ста-
тусу юридичної особи. [152; 199; 200]

Person — any of the persons mentioned be-
low, irrespective of whether this person is a
resident or not: a business entity, including a
joint venture with foreign investment without
any regard for the fact of when this invest-
ment was made, another legal person which is
not an economic entity; a physical person
(citizen, foreign citizen or a person without
citizenship) who is engaged in the activities
regarded as entrepreneurial according to the
legislation, or import; a representation of a
non-resident that has no status of a legal en-
tity. [152; 199; 200]

1092 Особа, відповідальна за фінансове врегу-
лювання — відповідальна особа, яка є сто-
роною зовнішньоторговельного договору
(контракту) купівлі-продажу, міни, консиг-
нації, лізингу тощо та несе відповідальність
за цим договором (контрактом). [23]

Person liable for financial settlement — a
responsible person who is a party to a foreign
trade agreement (contract) of sale and pur-
chase, exchange, consignment, lease, etc. and
is liable under this contract. [23]

1093 Особи, відповідальність яких застрахована
— визначені в договорі обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності осо-
би, цивільно-правова відповідальність яких
застрахована згідно з цим договором, або, за-
лежно від умов договору обов’язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності,
будь-які особи, що експлуатують забезпече-
ний транспортний засіб. [190]

Individuals whose liability is insured —
persons specified in the contract of civil and
legal liability insurance whose civil and legal
liability is insured under this contract or, de-
pending on the terms of the contract of com-
pulsory civil and legal liability insurance, any
person who uses the secured motor vehicle.
[109]

1094 Особиста картка — платіжна картка, емі-
тована на ім’я клієнта — фізичної особи, що
не є суб’єктом господарювання. [109]

Personal card — a pay card issued in the
name of the client — a physical person who
is not an economic entity. [109]

1095 Особлива інформація про емітента — ін-
формація про будь-які дії, що можуть впли-
нути на фінансово-господарський стан емі-
тента та призвести до значної зміни вартості
його цінних паперів. [219]

Special information concerning the issuer
— information concerning any actions that
can affect the financial and economic state of
the issuer and cause a considerable change in
the value of his securities. [219]

1096 Особові рахунки — рахунки, які відкрива-
ються в органах Державного казначейства
головним розпорядникам бюджетних кош-
тів та розпорядникам бюджетних коштів
нижчого рівня, які мають підвідомчі уста-
нови, для подальшого їх розподілу та пере-
рахування на реєстраційні рахунки. [10]

Personal accounts — accounts opened by
the bodies of the State Treasury for Chief
Controllers of the budget funds and control-
lers of the budget funds of a lower level, who
have some institutions subordinated to them,
for their further allocation and transfer to
registration accounts. [10]
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1097 Останній векселедержатель (індосат) —
особа, яка отримує вексель за індосаментом
і яка має усі права, що випливають з вексе-
ля. [20]

The latest holder of a draft (endorsee) — a
person who receives an endorsed bill of ex-
change and has all rights associated with
holding a bill of exchange. [20]

1098 Отримувач — особа, на рахунок якої зара-
ховується сума переказу або яка отримує
суму переказу у готівковій формі. [15; 198]

Payee — a person to whose account a sum of
money is transferred or a person who receives
the money transferred to him in cash. [15;
198]

1099 Офісне приміщення — будь-яке приміщення
(будівля тощо), в якому знаходиться суб’єкт
господарювання або його філія, або його струк-
турний підрозділ, або представництво. [159]

Office — any premises (building, etc.) that
house an economic entity or its branch, or its
structural division, or a representation. [159]

1100 Офіційні представництва — іноземні дип-
ломатичні, консульські, торговельні та інші
офіційні представництва, що користуються
імунітетом і дипломатичними привілеями.
[22]

Official representations — foreign diplo-
matic, consular, trade and other official repre-
sentations which enjoy immunity and diplo-
matic privileges. [22]

1101 Оцінка майна — процес визначення його
вартості на дату оцінки (на будь-яке число
місяця), яка збігається з датою інвентариза-
ції, за процедурою, встановленою нормати-
вно-правовими актами з оцінки майна, і є
результатом практичної діяльності суб’єкта
оціночної діяльності. [43; 107; 196]

Valuation of property — the process of de-
termining its value as of the date of valuation
(any date of a month) that coincides with the
date of inventory according to the procedure
established by the normative and legal acts
concerning asset valuation and is the result of
the practical activities of the entity under
valuation. [43; 107; 196]

1102 Оцінна вартість активів — вартість активів
за балансовою вартістю (собівартістю, спра-
ведливою вартістю, ринковою вартістю або
іншою вартістю), яка враховується при оцін-
ці розрахунку вартості чистих активів. [106]

Assessed value of assets — the value of as-
sets defined as the book value (unit cost, fair
value, market value or any other value) that is
taken into account when evaluating the cal-
culation of the value of net assets. [106]

1103 Оціночна вартість — вартість, яка визна-
чається за встановленими алгоритмом та
складом вихідних даних. [59]

Calculated value — the value that is deter-
mined according to an established algorithm
and the composition of the initial data. [59]

1104 Оціночна вартість майна — вірогідна ці-
на, за яку майно може бути продане на рин-
ку на дату оцінки з урахуванням вимог до-
говору купівлі-продажу майна. [43]

Calculated value of assets — a probable
price at which the property can be sold in the
market on the date of valuation taking into
account the requirements of the contract of
the sale and purchase of property. [43]

1105 Оціночні процедури — дії (етапи), вико-
нання яких у певній послідовності дає мож-
ливість провести оцінку. [59; 195]

Valuation procedures — actions (stages)
which, when implemented in a certain order,
make it possible to conduct valuation. [59; 195]

1106 Ощадний (депозитний) сертифікат —
письмове свідоцтво банку про депонування

Savings (deposit) certificate — a written
confirmation of depositing cash issued by a
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грошових коштів, яке засвідчує право влас-
ника сертифіката або його правонаступника
на одержання після закінчення встановлено-
го строку суми вкладу (депозиту) та про-
центів, установлених сертифікатом, у банку,
який його видав. [112; 219]

bank which proves the right of the certificate
holder or his (or her) assignee to receive the
sum of the deposit and interest specified by
the certificate after the expiry of the estab-
lished term of the deposit in the bank that is-
sued it. [112; 219]

Ï

1107 Пай — майновий внесок члена кооперативу
у створення та розвиток кооперативу, який
здійснюється шляхом передачі кооперативу
майна, в тому числі грошей, майнових прав,
а також земельної ділянки. [211]

Share — a cooperative member contribution of
assets for the formation and development of the
cooperative, which is affected through the trans-
fer of assets to the cooperative, the assets in-
cluding money, property rights, a land plot.
[211]

1108 Пайовий інвестиційний фонд — активи,
що належать інвесторам на праві спільної
часткової власності, перебувають в управ-
лінні компанії з управління активами та об-
ліковуються останньою окремо від резуль-
татів її господарської діяльності. [106]

Unit trust — assets belonging to investors on
the basis of the right for common partial
ownership, managed by an asset management
company and accounted for by the latter irre-
spective of the results of their economic ac-
tivity. [106]

1109 Пайові цінні папери — цінні папери, які
посвідчують участь їх власника у статутно-
му капіталі (крім інвестиційних сертифіка-
тів), надають власнику право на участь в
управлінні емітентом і отримання частини
прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та
частини майна у разі ліквідації емітента (ак-
ції, інвестиційні сертифікати). [219]

Equity securities — securities which are the
evidence of their holder participating in the
shareholders’ capital (except for investment
certificates), which entitle the holder to partici-
pate in managing the issuer and receiving part of
the profit, in particular, in the form of dividends
and part of the assets if the issuer goes into liq-
uidation (shares, investment certificates). [219]

1110 Пасивний дохід — дохід, отриманий у ви-
гляді процентів, дивідендів, роялті, страхо-
вих виплат і відшкодувань, а також оренд-
них (лізингових) платежів за договорами
оперативної оренди. [199]

Unearned income — income received in the
form of interest, dividends, royalties, insur-
ance and claim payments, as well as rent
(lease payments) under contracts of operating
lease. [199]

1111 Пасивні доходи — доходи, отримані у ви-
гляді процентів, дивідендів, страхових ви-
плат і відшкодувань, а також роялті. [192]

Unearned revenue — income received in the
form of interest, dividends, insurance and
claim payments, royalties. [192]

1112 Паспорт бюджетної програми — доку-
мент, що визначає суму коштів, затвердже-

Budgetary scheme passport — a document
that determines the amount of money allo-
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ну в державному бюджеті для виконання бю-
джетної програми, законодавчі підстави її ре-
алізації, мету, завдання, напрями діяльності,
відповідальних виконавців, результативні
показники та інші характеристики бюджетної
програми, на основі якого здійснюється кон-
троль за цільовим та ефективним викорис-
танням бюджетних коштів і аналіз виконання
бюджетної програми. [150]

cated by the state budget for implementing
the budgetary scheme, the legal grounds for
its realisation, the aim, tasks, the main direc-
tions, responsible administrators, perform-
ance indicators and other characteristics of
the budgetary scheme on the basis of which it
is possible to ensure the proper and effective
use of budgetary funds and analyse the per-
formance of the budgetary scheme. [150]

1113 Паспорт маршруту — документ, що міс-
тить схему маршруту, розклад руху, табли-
цю вартості проїзду, графіки режимів праці
та відпочинку водіїв тощо. [151]

Route passport — a document which con-
tains a scheme of the route, a schedule of
runs, a table of fares, a schedule of work and
rest for each driver, etc. [151]

1114 Пачка банкнот — 1000 банкнот одного но-
міналу, що складаються із 10 корінців банк-
нот по 100 банкнот (менше 10 корінців —
неповна пачка). [17]

Bundle of banknotes — 1000 banknotes of
the same nominal value, which include 10
bundles of banknotes containing 100 bank-
notes (the one containing fewer than 10 bun-
dles is an incomplete bundle). [17]

1115 Пенсійний вклад — кошти, внесені на пен-
сійний рахунок, відкритий за договором пен-
сійного вкладу відповідно до закону. [199]

Pension deposit — funds credited to a pen-
sion account opened under a pension deposit
agreement according to the Law. [199]

1116 Пенсійний внесок — кошти, внесені до не-
державного пенсійного фонду, страхової ор-
ганізації або на пенсійний депозитний раху-
нок до банківської установи у межах недер-
жавного пенсійного забезпечення відповід-
но до Закону України «Про недержавне пен-
сійне забезпечення». [199]

Pension fund contribution — funds paid to
a private pension fund, insurance organisation
or pension deposit account of a banking in-
stitution in the framework of the non-
government pension scheme in conformity
with the Law of Ukraine «On Non-Govern-
ment Pension provision». [199]

1117 Пеня — плата у вигляді процентів, нарахо-
ваних на суму податкового боргу (без ура-
хування пені), що справляється з платника
податків у зв’язку з несвоєчасним погашен-
ням податкового зобов’язання. [203]

Penalty — payment calculated on the basis
of a tax debt (without calculating the penalty)
that is collected from a taxpayer in connec-
tion with late payment of tax. [203]

1118 Первинний документ — документ, який
містить відомості про господарську опера-
цію та підтверджує її здійснення. [155]

Primary document — a document that con-
tains information of a business transaction
and confirms its completion. [155]

1119 Первинний ринок цінних паперів — су-
купність правовідносин, пов’язаних з роз-
міщенням цінних паперів. [219]

Primary market — a set of legal relations
involved in issuing securities. [219]

1120 Первинні документи — письмові свідоцт-
ва, що фіксують та підтверджують госпо-
дарські операції, включаючи розпорядження
та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення. [96]

Primary documents — written certificates
that record and confirm business transactions
including permissions of the administration
(owner) for carrying them out. [96]
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1121 Первісна вартість — фактична вартість об’єк-
та в сумі коштів або справедливої вартості ін-
ших активів, виплачених (переданих), витра-
чених для виготовлення, придбання, доставку,
спорудження, встановлення, страхування під
час транспортування, державну реєстрацію,
реконструкцію та інші удосконалення основ-
них засобів. [52; 68; 204]

Historic cost — the actual value of an asset
in terms of cash or fair value of other assets
paid (transferred), spent for producing, acqui-
sition, delivery, construction, installation, in-
surance during transportation, state registra-
tion, reconstruction and other improvements
of fixed assets. [52; 68; 204].

1122 Перевізник — 1) особа, яка надає послуги з
перевезення пасажира чи (та) вантажу авто-
мобільним транспортом загального корис-
тування [38]; 2) особа, зареєстрована як
суб’єкт підприємницької діяльності, яка в
установленому законом порядку, з викорис-
танням належних їй або найманих нею
транспортних засобів переміщує товари че-
рез митний кордон України або здійснює
перевезення товарів, що перебувають під
митним контролем, між митними органами
на території України. [58]

Carriera — 1) person who offers services of
transporting passengers and (or) goods by
general use motor vehicles. [38]; 2) a person
registered as a business entity which, in the
way established by Law, with the help of ve-
hicles belonging to it or hired by it moves
goods across the customs border of Ukraine
or carries goods which are under the customs
control between customs bodies on the terri-
tory of Ukraine. [58]

1123 Перевірка — обстеження та вивчення окре-
мих ділянок фінансово-господарської діяль-
ності органів Фонду, страхувальників, ін-
ших отримувачів коштів Фонду. Результати
перевірки оформляються довідкою або ак-
том. [29]

Revision — examining and scrutinising cer-
tain aspects of the financial and economic
activity of the Fund’s bodies, the insured,
other persons receiving money from the
Fund. The results of the revision are con-
firmed by a certificate or an act. [29]

1124 Перевірка системи звітності та обліку то-
варів і транспортних засобів, що перемі-
щуються через митний кордон України
— проведення митними органами на під-
приємствах дій щодо встановлення відповід-
ності документації про зазначені товари і
транспортні засоби вимогам, встановленим
цим Кодексом та іншими законами України.
[58]

Auditing a system of reporting and ac-
counting for the goods and vehicles that
cross the customs border of Ukraine —
steps taken by the customs bodies at enter-
prises with the aim of finding out whether the
documentation concerning particular goods
and vehicles corresponds to the requirements
established by this Code and other laws of
Ukraine. [58]

1125 Передавальний баланс підприємства —
баланс підприємства, складений на дату
оцінки відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку за результатами ін-
вентаризації, в якому у випадках, визначе-
них цією Методикою, зазначається переоці-
нена вартість необоротних активів. [44]

Completion balance sheet of an enterprise
— a balance sheet of an organisation pre-
pared as at the date of valuation in conformity
with the accounting standards on the basis of
taking stock of inventory, in which, in the
situations specified by these Methods, revised
value of fixed assets is recorded. [44]

1126 Передаточний баланс підприємства —
баланс підприємства, складений на дату
оцінки, або баланс за останній звітний пері-
од для підприємств, які приватизуються
відповідно до Указу Президента України від

Completion balance sheet of an enterprise
— a balance sheet of an enterprise prepared
as at the date of valuation, or a balance sheet
for the previous reporting period, for enter-
prises that undergo the process of privatisa-
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26 листопада 1994 р. № 699 «Про заходи
щодо забезпечення прав громадян на вико-
ристання приватизаційних майнових серти-
фікатів», на підставі якого проводиться оцін-
ка. [43]

tion in conformity with Decree of the Presi-
dent of Ukraine N699 «On Measures for Se-
curing the Right of Citizens for Benefiting
from Privatisation Property Certificates», on
the basis of which valuation is conducted. [43]

1127 Переказ готівки — унесення певної суми
готівки підприємством (підприємцем) або
фізичною особою з метою її зарахування на
рахунки відповідного підприємства (підпри-
ємця) чи фізичної особи або видачі одержу-
вачу в готівковій формі. [93]

Transfer of cash — paying a certain sum of
money by an enterprise (entrepreneur) or a
physical person with the aim of crediting the
accounts of a certain enterprise (entrepreneur)
or a physical person with this sum or handing
it to the payee in cash. [93]

1128 Переказ коштів — рух певної суми коштів
з метою її зарахування на рахунок отриму-
вача або видачі йому в готівковій формі.
Ініціатор та отримувач можуть бути однією
і тією ж особою. [198]

Transfer of funds — movement of a certain
sum of money with the aim of crediting the
account of the payee with this sum or paying
this money to him (her) in cash. The initiator
and the payee can be the same person. [198]

1129 Перелік інвестиційних проектів — пере-
лік інвестиційних проектів міжнародних фі-
нансових організацій, для реалізації яких
при ввезенні (пересиланні) товарів на митну
територію України може видаватись подат-
ковий вексель із строком погашення до кін-
ця поточного бюджетного року, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України
від 24.10.01 № 1384 «Про внесення зміни до
Порядку випуску, обігу та погашення вексе-
лів, які видаються на суму податку на дода-
ну вартість при ввезенні (пересиланні) това-
рів на митну територію України». [135]

List of investment projects — an enumera-
tion of investment projects of international
organisations for realising which the move-
ment (transfer) of goods to Ukraine can be
accompanied by the tax anticipation bill with
the maturity at the end of the current budget-
ary year approved by the decree of the Cabi-
net of Ministers of 24 October 2001 N 1384
«On Making Amendments to the Rules of Is-
suing, Circulation and Redemption of Treas-
ury bills that are Drawn to Cover the Amount
of the Value Added Tax Paid During the
Movement (Transfer) of Goods into the Cus-
toms Territory of Ukraine. [155]

1130 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у вантажних відправленнях
— переміщення товарів через митний кор-
дон України при здійсненні експортно-
імпортних операцій, а також інших опера-
цій, пов’язаних із ввезенням товарів на мит-
ну територію України, вивезенням товарів
за межі митної території України або пере-
міщенням їх митною територією України
транзитом. При переміщенні товарів через
митний кордон України у вантажних від-
правленнях оформляється вантажна митна
декларація. [58]

Moving consignments of goods across the
customs border of Ukraine — moving
goods across the customs border of Ukraine
in the course of carrying out export and im-
port transactions, as well as other transactions
connected with the movement of goods into
the customs territory of Ukraine, the move-
ment of goods out of the customs territory of
Ukraine or moving transit goods through the
customs territory of Ukraine. The procedure
of moving consignments of goods across the
customs border of Ukraine requires a ship-
ping customs declaration. [58]

1131 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у міжнародних експрес-від-
правленнях — переміщення товарів та ін-
ших предметів, належним чином упакова-

Moving international express consign-
ments of goods across the customs border
of Ukraine — the movement of goods and
other things packed properly by an express
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них, що перевозяться експрес-перевізником
будь-яким видом транспорту з метою достав-
ки одержувачу у визначений термін. [58]

carrier with the help of any means of trans-
port with the aim of delivering them to the
consignee within the specified term. [58]

1132 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у міжнародних поштових від-
правленнях — переміщення товарів через
митний кордон України в упакованих та
оформлених відповідно до вимог актів Все-
світнього поштового союзу та Правил кори-
стування послугами поштового зв’язку лис-
тах, бандеролях, спеціальних мішках з
позначкою «М», дрібних пакетах, поштових
посилках, відправленнях прискореної пошти
з позначкою «EMS», які приймаються до
пересилання за межі України, доставляють-
ся в Україну або переміщуються територією
України транзитом підприємствами пошто-
вого зв’язку. [58]

Moving goods across the customs border of
Ukraine by international mail — the
movement of goods across the customs bor-
der of Ukraine, these goods being packed and
arranged in conformity with the requirements
of the International Postal Union and the
Rules of Using Postal Communication Serv-
ices, in the form of letters, book post, special
bags marked «M», small packages, parcels,
items sent by fast mail marked «EMS»,
which are accepted to be posted to other
countries or to be delivered to Ukraine or
moved through the territory of Ukraine by
postal communication organisations as goods
in transit. [58]

1133 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у несупроводжуваному ба-
гажі — переміщення через митний кордон
України товарів, що належать громадянам,
окремо від цих громадян або уповноваже-
них ними осіб з оформленням багажних до-
кументів. [58]

Moving goods across the customs border of
Ukraine in the form of unattended luggage
— the movement of goods belonging to citi-
zens across the customs border of Ukraine
without being attended by these citizens or
any persons authorised by them, with all lug-
gage documents. [58]

1134 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у ручній поклажі — перемі-
щення через митний кордон України това-
рів, що належать громадянам, у пасажирсь-
ких відділеннях (салонах) транспортних за-
собів, якими прямують ці громадяни або
уповноважені ними особи, без оформлення
багажних документів. [58]

Moving goods in the form of hand luggage
across the customs border of Ukraine —
the movement of goods belonging to citizens
across the customs border of Ukraine in pas-
senger compartments (salons) of means of
transport carrying these passengers, without
any special luggage documents being ar-
ranged. [58]

1135 Переміщення товарів через митний кор-
дон України у супроводжуваному багажі
— переміщення через митний кордон
України товарів, що належать громадянам, у
багажних відділеннях транспортних засобів,
якими прямують ці громадяни або уповно-
важені ними особи, з оформленням багаж-
них документів. [58]

Moving goods across the customs border of
Ukraine in baggage compartments — the
movement of goods belonging to citizens
across the customs border of Ukraine in bag-
gage compartments of means of transport car-
rying these passengers or persons authorised
by them, with luggage documents being ar-
ranged. [58]

1136 Переможець процедури закупівлі — учасник,
тендерна пропозиція якого в результаті оцінки
визнана найкращою та акцептована. [169]

Successful tenderer — a participant whose
bid has been considered the best as a result of
analysis and accepted. [169]

1137 Переоцінена вартість — вартість основних
засобів після переоцінки. [52; 68; 204]

Reassessed value — the value of fixed assts
after revaluation. [52; 68; 204]
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1138 Переоцінена вартість активів — вартість,
за якою активи відображаються в передава-
льному балансі підприємства, складеному
на дату оцінки, у тому числі активи, що під-
лягали переоцінці на засадах незалежної
оцінки відповідно до порядку та у випадках,
передбачених цією Методикою. [44]

Reassesed value of assets — the value at
which assets are recorded in the completion
balance sheet prepared as of the date of valua-
tion including the assets that were subject to
revaluation by independent valuers in confor-
mity with the procedures and in the situations
stipulated by these Techniques. [44]

1139 Перестрахові брокери — юридичні особи,
які здійснюють за винагороду посередниць-
ку діяльність у перестрахуванні від свого
імені на підставі брокерської угоди із стра-
ховиком, який має потребу у перестраху-
ванні як перестрахувальник. [212]

Reinsurance brokers — legal entities who
are engaged in paid intermediary activities in
the field of reinsurance on their own behalf
on the basis of a brokerage contract with the
insurer who needs reinsurance as a reinsurer.
[212]

1140 Перестрахування — страхування одним
страховиком (цедентом, перестрахувальни-
ком) на визначених договором умовах ризи-
ку виконання частини своїх обов’язків пе-
ред страхувальником у іншого страховика
(перестраховика) резидента або нерезиден-
та, який має статус страховика або пере-
страховика, згідно з законодавством країни,
в якій він зареєстрований. [212]

Reinsurance — insurance by one insurer
(cedent, reinsurer), on the terms specified by
the agreement, of the risk of meeting part of
its commitments to the person insured with
another insurer (reinsurer), resident or non-
resident, who has the status of an insurer or
reinsurer, in conformity with the legislation
of the country where it is registered. [212]

1141 Період розслідування — період, що безпо-
середньо передує порушенню антидемпін-
гового розслідування, за який розслідуються
факти наявності демпінгу. [172]

Period of investigation — a period which
immediately precedes the violation of anti-
dumping legislation and which is investigated
with the view of revealing some facts of
dumping. [172]

1142 Періодичний звіт — звіт фіскальної пам’яті
за будь-який період часу з початку експлуа-
тації реєстратора розрахункових операцій.
[138]

Periodic report — a report of fiscal memory
for any period since the use of the cash sys-
tem began. [138]

1143 Періодичність технічного обслуговування
(ремонту) — інтервал часу чи напрацюван-
ня між даним видом технічного обслугову-
вання (ремонту) і наступним таким же ви-
дом або іншим більшої складності. [126]

Regularity of maintenance — a time inter-
val or performance period between the cur-
rent type of maintenance (repair) and the next
one being of the same or a more complicated
type. [126]

1144 Персональний ідентифікаційний номер
— код, відомий лише держателю платіжної
картки і потрібний для його ідентифікації
під час здійснення операцій з використан-
ням платіжної картки. [109]

Personal identification number — a code
known only to the pay card holder and
needed only for his (or her) identification
when conducting a transaction requiring the
use of the card. [109]

1145 Перший власник — особа, яка отримала
цінні папери у власність безпосередньо в
емітента (або в особи, що видала цінний па-
пір) чи андеррайтера під час розміщення
цінних паперів. [219]

First holder — a person who acquired the
securities directly from the issuer (or from the
person who issued the security) or the under-
writer during the issue of securities. [219]
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1146 «Під контролем» — кредитні операції, за
якими кредитний ризик є незначним, але
може збільшитися внаслідок виникнення
несприятливої для позичальника ситуації та
становить п’ять відсотків чистого кредитно-
го ризику. [121]

«Under control» — lending transactions
which do not involve a considerable risk but
in connection with which the risk can in-
crease as a consequence of a situation which
can arise and affect adversely the borrower
constituting five per cent of pure credit risk.
[121]

1147 Підготовка до продажу — комплекс опе-
рацій чи операція щодо виявлення та усу-
нення усіх несправностей, які виникли в
процесі транспортування і зберігання доро-
жньо-транспортного засобу та підготовки
його до використання. [126]

Preparation for selling — a set of opera-
tions or an operation aimed at finding and
removing all defects which appeared in the
process of transportation and storage of motor
vehicles and their preparation for usage.
[126]

1148 Підзвітна особа — працівник установи,
який отримав під звіт кошти для майбутніх
видатків. [10]

Reporting person — an employee of an or-
ganisation who received some cash for future
expenses to be reported on. [10]

1149 Підзвітна сума — кошти, видані працівни-
кові установи на витрати, пов’язані зі служ-
бовими відрядженнями та/або на адмініст-
ративно-господарські витрати. [10]

Sum of money to be accounted for — funds
received by an employee of an organisation
for expenses connected with business trips
and/or administrative and business matters.
[10]

1150 Підприємець — фізична особа, яка здійс-
нює підприємницьку діяльність. [93]

Entrepreneur — a physical person who is
engaged in entrepreneurial activities. [93]

1151 Підприємницька діяльність — самостійна
ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, здійснювана суб’єк-
тами господарювання (підприємцями) з ме-
тою досягнення економічних і соціальних ре-
зультатів та одержання прибутку. [34]

Entrepreneurship — independent, resource-
ful, systematic, hazardous economic activity
conducted by business entities (entrepre-
neurs) with the aim of achieving economic
and social results and earning profit. [34]

1152 Підприємства — юридичні особи (крім ба-
нків) незалежно від організаційно-правової
форми та форми власності (їх відокремлені
підрозділи), що є учасниками відносин у
сфері господарювання, зокрема суб’єкти гос-
подарювання, які здійснюють підприємни-
цьку діяльність, а також інші суб’єкти гос-
подарювання, органи державної влади та
органи місцевого самоврядування. [15; 93]

Enterprises — legal entities (excluding
banks) irrespective of an organisational and
legal form and a form of ownership (their
separate divisions) which are participants of
relations in the sphere of business, in par-
ticular, business entities which are engaged in
entrepreneurial activities, as well as other
economic entities, bodies of state power and
local government bodies. [15; 93]

1153 Підприємства державного, комунального
секторів економіки — підприємства, що
діють на основі лише державної або кому-
нальної власності, а також господарські то-
вариства, державна або комунальна частка у
статутному капіталі яких перевищує п’ятде-
сят відсотків чи становить величину, що за-

Enterprises of the state, communal sectors
of economy — enterprises that are based
only on the state or communal ownership, as
well as business partnerships in whose
authorised capital the share of the state or
communal ownership exceeds fifty per cent
or is large enough to ensure the state or local
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безпечує державі або органам місцевого само-
врядування право вирішального впливу на
їх господарську діяльність. [103]

government bodies the right of decisive influ-
ence on their economic activities. [103]

1154 Підприємство — самостійний суб’єкт гос-
подарювання, створений компетентним ор-
ганом державної влади або органом місце-
вого самоврядування, або іншими суб’єкта-
ми для задоволення суспільних та особис-
тих потреб шляхом систематичного здійс-
нення виробничої, науково-дослідної, тор-
говельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому цим Кодексом та
іншими законами. [34]

Enterprise — an independent economic en-
tity formed by a competent body of state
power or a local government body, or other
entities for satisfying social or personal needs
by systematic production, research, trading
and other types of economic activity in the
way stipulated by this Code and other laws.
[34]

1155 Підприємство з іноземними інвестиціями
— підприємство (організація) будь-якої ор-
ганізаційно-правової форми, створене від-
повідно до законодавства України, іноземна
інвестиція в статутному фонді якого, за його
наявності, становить не менше 10 відсотків.
[209]

Enterprise with foreign investment — an
enterprise (organisation) of any organisa-
tional and legal form founded in conformity
with the legislation of Ukraine in whose
authorised capital foreign investment, if any,
accounts for at least 10 per cent. [209]

1156 Підприємство об’єднання громадян (релі-
гійної організації, профспілки) — унітарне
підприємство, засноване на власності об’єд-
нання громадян, релігійної організації або
профспілки для здійснення господарської
діяльності з метою виконання їх статутних
завдань. Засновником такого підприємства є
відповідне об’єднання громадян, релігійна
організація, профспілка, що має статус юри-
дичної особи, а також їх об’єднання (спілки)
у разі, якщо їх статутом передбачено право
заснування підприємств. [34]

Enterprise-association of citizens (religious
organisations, trade unions) — a unitary
enterprise based on the ownership of an asso-
ciation of citizens, religious organisation or
trade union for carrying out economic activi-
ties with the aim of achieving their statutory
targets. The founders of such an enterprise
are a corresponding association of citizens, a
religious organisation, a trade union that has
the status of a legal entity, as well as their as-
sociations (unions), provided their statute en-
titles them to form enterprises. [34]

1157 Підприємство споживчої кооперації —
унітарне або корпоративне підприємство,
утворене споживчим товариством (товарис-
твами) або спілкою (об’єднанням) спожив-
чих товариств з метою здійснення статутних
цілей цих товариств, спілок (об’єднань). [34]

Enterprise of consumer cooperation — a
unitary or corporate enterprise formed by a con-
sumer partnership (partnerships) or a society
(association) of consumer partnerships with the
aim of achieving the statutory targets of these
partnerships, societies (associations). [34]

1158 Підприємці — суб’єкти господарювання, які
здійснюють підприємницьку діяльність. [22]

Entrepreneurs — business entities engaged
in entrepreneurial activities. [22]

1159 Підроблені (фальшиві) банкноти (монети)
— банкноти (монети), що виготовлені будь-
яким способом, уключаючи промисловий,
усупереч установленому законодавством
порядку та імітують (фальсифікують) пла-
тіжні банкноти (монети), виготовлені на за-

Counterfeit (fake) banknotes (coins) —
banknotes (coins) produced with the help of
any method including the industrial one, de-
spite the order established by law, and imitate
(falsify) payment banknotes (coins) commis-
sioned by the issuing bank and introduced
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мовлення банку-емітента і введені ним в
обіг. До підроблених належать також пере-
роблені банкноти (монети), на яких будь-
яким способом (наклеюванням, малюван-
ням, друкуванням тощо) змінено зображен-
ня, що визначають номінал, рік затверджен-
ня зразка (виготовлення), банк-емітент, інші
реквізити, і які за зовнішнім виглядом мо-
жуть бути сприйняті як справжні іншого
номіналу чи року затвердження зразка (ви-
готовлення), іншої країни (банку-емітента).
[17]

into circulation by it. Altered banknotes
(coins) are also considered to be counterfeit if
they contain any modifications achieved in
any way(gluing, drawing, printing, etc.)
changing the images which determine the
nominal value, the date when the sample was
approved (produced), the issuing bank, other
particulars and which can look genuine with a
different nominal value or year of the sample
approval, another country (issuing bank). [17]

1160 Підрядник — сторона договору підряду,
яка виконує та передає замовнику закінчені
роботи (об’єкт будівництва), передбачені
договором підряду. [7; 79]

Contractor — a party to the contract which
executes and turns over to the customer com-
pleted work (construction project), provided
for by the construction contract. [7; 79]

1161 Післяопераційний час — частина робочого
дня банку після закінчення операційного ча-
су, уключаючи роботу у вихідні та святкові
дні, протягом якої здійснюються касові опе-
рації з їх відображенням у бухгалтерському
обліку не пізніше наступного операційного
дня. [17]

Post-operational hours — a part of working
hours of a bank after the completion of op-
erational hours, including work on days off
and holidays during which cash transactions
are carried out and recorded in accounting
documents on the following operational day
at the latest. [17]

1162 Планова виїзна перевірка — перевірка
суб’єкта господарювання щодо своєчаснос-
ті, достовірності, повноти нарахування та
сплати ним податків та зборів (обов’язкових
платежів), яка передбачена у плані роботи
органу державної податкової служби і про-
водиться за місцезнаходженням такого су-
б’єкта господарювання чи за місцем розта-
шування об’єкта права власності, стосовно
якого проводиться така планова виїзна пе-
ревірка. [134]

Planned field audit — a revision of an eco-
nomic entity concerning the timeliness, fair-
ness, completeness of their calculating and
paying taxes and duties (compulsory pay-
ments), which is foreseen by the plan regu-
lating the work of the state tax authority and
is conducted on the premises of such an eco-
nomic entity or at the place where the item of
property, concerning which such planned
field work is arranged, is located. [134]

1163 Платіж — погашення зобов’язання, що ви-
никло в поточному або попередніх бюджет-
них періодах. [1]

Payment — settling a liability which arose in
the current or previous budgetary periods. [1]

1164 Платіж за векселем — операція, за якої
оплату векселя здійснює платник або інша
уповноважена особа або в порядку регресу,
або в порядку посередництва, або в порядку
поручительства. [111]

Paying a bill — a transaction consisting in
the debtor or another authorised person
clearing the bill, which can be done on a re-
course basis, or by an intermediary, or by a
guarantor. [111]

1165 Платіжна вимога — розрахунковий доку-
мент, що містить вимогу стягувача або при
договірному списанні отримувача до обслу-
говуючого платника банку здійснити без по-

Payment requisition — a payment docu-
ment containing a claim of the collecting
party, or the payee in the case of a money
transfer agreement, to the bank serving the
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годження з платником переказ визначеної
суми коштів з рахунку платника на рахунок
отримувача. [15; 198]

debtor to transfer without the consent of the
debtor a specified sum of money from the
debtor’s account to the account of the payee.
[15; 198]

1166 Платіжна вимога-доручення — розрахун-
ковий документ, що містить вимогу отри-
мувача безпосередньо до платника сплатити
суму коштів, та доручення платника банку,
що його обслуговує, здійснити переказ ви-
значеної платником суми коштів зі свого
рахунка на рахунок отримувача. [15; 198]

Payment requisition-order — a payment
document containing a payee’s claim directly
to the debtor to pay a sum of money and the
order of the debtor’s bank to transfer the sum
specified by the debtor from his account to
the account of the payee. [15; 198]

1167 Платіжна картка — спеціальний платіжний
засіб у вигляді емітованої в установленому за-
конодавством порядку пластикової чи іншого
виду картки, що використовується для ініцію-
вання переказу коштів з рахунка платника або
з відповідного рахунка банку з метою оплати
вартості товарів і послуг, перерахування кош-
тів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб,
отримання коштів у готівковій формі в касах
банків через банківські автомати, а також
здійснення інших операцій, передбачених від-
повідним договором. [198]

Pay card — a special payment instrument in
the form of a plastic or another type of card
issued in the way established by law, which is
used for initiating a transfer of funds from the
payer’s account or from the corresponding
bank account with the aim of paying for
goods and services, transferring funds from a
person’s own account to other people’ ac-
counts, receiving cash in bank cash offices
through cash dispensers and carrying out
other transactions stipulated by a corre-
sponding agreement. [198]

1168 Платіжна організація — юридична особа,
яка є власником або одержала право на ви-
користання товарного та інших знаків, що
ідентифікують належність платіжних карток
та інших платіжних інструментів до платіж-
ної системи, і яка визначає правила роботи
платіжної системи, а також виконує інші
функції щодо забезпечення діяльності пла-
тіжної системи та несе відповідальність від-
повідно до закону та договору. [198]

Organisation responsible for a payment
system — a legal entity which owns or has
the right to use a trade mark or other marks
identifying the reference of pay cards and
other tenders to the payment system and
which determines the rules of the payment
system, performs other functions connected
with ensuring the functioning of the payment
system and is liable in accordance with the
law and under the contract. [198]

1169 Платіжна система — платіжна організація,
члени платіжної системи та сукупність від-
носин, що виникають між ними при прове-
денні переказу коштів. Проведення переказу
коштів є обов’язковою функцією, що має
виконувати платіжна система. [198]

Payment system — an organisation respon-
sible for the functioning of the payment sys-
tem, members of the payment system and a
complex of relations arising among them in
the course of transferring funds. Arranging
transfers of funds is the function that a pay-
ment system must perform. [198]

1170 Платіжна схема — умови, за якими вико-
нується облік операцій за платіжними карт-
ками клієнта та здійснюються розрахунки за
ці операції. [109]

Payment scheme — terms according to
which clients’ pay card transactions are re-
corded and settled. [109]

1171 Платіжне доручення — розрахунковий до-
кумент, який містить доручення платника

Bank money order — a payment document
containing the order of the bank’s payer or
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банку або іншій установі — члену платіжної
системи, що його обслуговує, здійснити пе-
реказ визначеної в ньому суми коштів зі
свого рахунка на рахунок отримувача. [15;
198]

another institution — member of the payment
system, which offers services to him, to trans-
fer a sum of money specified in it from his
account to the account of the payee. [15; 198]

1172 Платіжне повідомлення — сукупність да-
них в електронній формі, на підставі яких
здійснюються розрахунки за операцію з
платіжною карткою, що визначає вид опе-
рації та суму коштів, на яку вона виконана,
ідентифікаційні дані емітента, еквайра та
інші дані, визначені правилами платіжної
системи. [109]

Payment advice — a set of data in the elec-
tronic form which is the basis for settlement
of pay card transactions and which deter-
mines the type of the transaction and the sum
of money involved, the issuer’s identification
details, the acquirer and other data required
according to the rules of the payment system.
[109]

1173 Платіжний інструмент — засіб певної фор-
ми на паперовому, електронному чи іншому
виді носія інформації, використання якого
ініціює переказ коштів з відповідного раху-
нка платника. [198]

Payment instrument — a document of a
certain format, in the paper, electronic or
some other form, which, when used, initiates
the transfer of funds from a corresponding
account of the payer. [198]

1174 Платіжний термінал — електронний при-
стрій, призначений для ініціювання переказу
з рахунка, у тому числі видачі готівки, отри-
мання довідкової інформації і друкування до-
кумента за операцією із застосуванням спеці-
ального платіжного засобу. [198]

Payment terminal — an electronic device
intended for initiating a transfer from an ac-
count, in particular, for paying cash to cus-
tomers, providing them with information and
printing a document for a transaction involv-
ing a special legal tender. [198]

1175 Платіжні документи — чеки (іменні, до-
рожні), виражені в іноземній валюті. [18]

Payment documents — cheques (personal,
traveller’) expressed (denominated) in a for-
eign currency. [18]

1176 Платіжні документи, що виражені в іно-
земній валюті — іменні чеки, що виражені
в іноземній валюті, дорожні чеки, що вира-
жені в іноземній валюті. [28]

Payment documents expressed in foreign
currencies — personal cheques expressed
(denominated) in a foreign currency, travel-
ler’s cheques expressed in a foreign currency.
[28]

1177 Платіжні інструменти — засіб певної фор-
ми на паперовому, електронному чи іншому
виді носія інформації, використання якого
ініціює переказ коштів з відповідного раху-
нку платника. [15]

Payment instruments — documents of a
certain format in the paper, electronic or
some other form, which, when used, initiate
the transfer of funds from a corresponding
account of the payer. [15]

1178 Платіжні картки — банківська платіжна
картка, емітована банком України відповід-
но до чинного законодавства України, за
допомогою якої власник картки має змогу
здійснювати оплату товарів, послуг та одер-
жувати готівкові кошти; банківська платіж-
на картка, емітована іноземним банком, за
допомогою якої власник картки має змогу

Pay cards — they are bank pay cards issued
by a bank of Ukraine in conformity with the
current legislation of Ukraine with the help of
which a cards holder can pay for goods,
services and receive cash; a bank pay card is-
sued by a foreign bank with the help of which
a card holder can pay for goods, services and
receive cash; a pay card issued by a foreign
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здійснювати оплату товарів, послуг та одер-
жувати готівкові кошти; платіжна картка,
емітована іноземною небанківською устано-
вою, за допомогою якої власник картки має
змогу здійснювати оплату товарів, послуг та
одержувати готівкові кошти; корпоративна
банківська платіжна картка, емітована бан-
ками України та іноземними банками, за
допомогою якої власник картки має змогу
розпоряджатися картрахунком юридичної
особи. [18]

non-banking institution with the help of
which a card holder can pay for goods, serv-
ices and receive cash; a corporate bank pay
card issued by banks of Ukraine and foreign
banks with the help of which a card holder
can use a legal person’s contra account. [18]

1179 Платник — особа, з рахунка якої ініціюєть-
ся переказ коштів або яка ініціює переказ
шляхом внесення до банку або іншої уста-
нови — члена платіжної системи документа
на переказ готівки разом із відповідною су-
мою коштів. [15; 198]

Payer — a person from whose account a
transfer of funds is initiated or who initiates a
transfer by presenting to a bank or another in-
stitution — member of a payment system a
document for transferring cash and a corre-
sponding sum of money. [15; 198]

1180 Платник (трасат) — юридична або фізична
особа (боржник, платник), який зобов’я-
зана(ий) сплатити за переказним векселем
(траттою). [111]

Drawee — a legal or physical person (debtor,
payer) who is obliged to pay the amount
specified in the draft. [111]

1181 Платник особливий — юридична або фізи-
чна особа, яка має здійснити платіж за век-
селем за дорученням, за рахунок і від імені
іншої особи — платника за векселем. [111]

Special payer — a legal or physical person
who is to make payment of a draft by order,
at the expense and on behalf of another per-
son — a drawee. [111]

1182 Платник податку — особа, яка згідно з
цим Законом зобов’язана здійснювати утри-
мання та внесення до бюджету податку, що
сплачується покупцем, або особа, яка імпор-
тує товари. [200]

Taxpayer — a person who, in conformity
with this Law, must make retentions and
contribute to the budget the tax paid by the
purchaser, or a person who imports goods.
[200]

1183 Платники податків — юридичні особи, їх
філії, відділення, інші відокремлені підрозді-
ли, що не мають статусу юридичної особи, а
також фізичні особи, які мають статус суб’єк-
тів підприємницької діяльності чи не мають
такого статусу, на яких згідно з законами по-
кладено обов’язок утримувати та (або) спла-
чувати податки і збори (обов’язкові платежі),
пеню та штрафні санкції. [24; 47; 141; 203; 222]

Taxpayers — legal entities, their branches,
affiliates, other separated divisions which do
not have the status of a legal entity, as well as
physical persons who have the status of legal
entities or do not have such a status, who
have the liability imposed by Law to retain
and (or) pay taxes and duties (compulsory
payments), penalties and fines. [24; 47; 141;
203; 222]

1184 Платоспроможність — здатність клієнта
своєчасно здійснювати розрахунки за всіма
видами своїх зобов’язань. [45; 121]

Solvency — the ability of a customer to settle
his (her) accounts covering all his (her) li-
abilities. [45; 121]

1185 Пов’язана особа — особа, що відповідає
будь-якій з наведених нижче ознак: юриди-
чна особа, яка здійснює контроль над плат-

Related party — a person who corresponds
to any of the features mentioned below: a le-
gal entity supervising a taxpayer or being un-
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ником податку або контролюється таким
платником податку, або перебуває під спі-
льним контролем з таким платником подат-
ку; фізична особа або члени сім’ї фізичної
особи, які здійснюють контроль над платни-
ком податку; посадова особа платника пода-
тку, уповноважена здійснювати від імені
платника податку юридичні дії, спрямовані
на встановлення, зміну або зупинення пра-
вових відносин, а також члени її сім’ї. [192]

der the supervision of such a taxpayer, or
who is, together with such a taxpayer, under
supervision; a physical person or a physical
person’s member of the family who super-
vises a taxpayer; an official authorised by a
taxpayer to take some legal measures on his
behalf aimed at establishing, changing or
cancelling legal relations, as well as the
members of his family. [192]

1186 Пов’язані сторони — особи, стосунки між
якими обумовлюють можливість однієї сто-
рони контролювати іншу або здійснювати
суттєвий вплив на прийняття фінансових і
оперативних рішень іншою стороною. [64]

Related parties — persons whose relations
determine the ability of one party to supervise
the other party or exercise a considerable in-
fluence on the other party’s taking financial
and operating decisions. [64]

1187 Повне товариство — товариство, всі учас-
ники якого займаються спільною підприєм-
ницькою діяльністю і несуть солідарну від-
повідальність за зобов’язаннями товариства
усім своїм майном. [34]

Unlimited partnership — a partnership in
which all participants are engaged in joint
entrepreneurial activities and are jointly liable
with all their assets for the debts of the part-
nership. [34]

1188 Повноваження на майбутні бюджетні зо-
бов’язання — повноваження на взяття бю-
джетного зобов’язання здійснювати платежі
в бюджетному періоді, що настає після за-
кінчення поточного бюджетного періоду. [1]

Authority for future budget commitments
— authority to undertake budget commit-
ments to make payments in the budget period
that will follow the current budget period. [1]

1189 Поворотна фінансова допомога — сума
коштів, передана платнику податку в корис-
тування на визначений строк відповідно до
договорів, які не передбачають нарахування
процентів або надання інших видів компен-
сацій як плати за користування такими кош-
тами. [192]

Reimbursable financial assistance — a sum
of money given to a taxpayer to be used for a
specified time span according to the agree-
ments which do not provide for charging in-
terest or any other types of compensation in
payment for such funds. [192]

1190 Пов’язана особа — юридична особа, яка
здійснює контроль за відповідною юридич-
ною особою або контролюється відповідною
юридичною особою, або перебуває під спіль-
ним контролем з такою юридичною особою;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійсню-
ють контроль за відповідною юридичною осо-
бою; посадова особа відповідної юридичної
особи, уповноважена провадити від її імені
юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або зупинення правових відносин, а та-
кож члени сім’ї такої особи. [176]

Related party — a legal entity which super-
vises a corresponding legal entity or is under
the supervision of a corresponding legal en-
tity, or which is, together with such a legal
entity, under supervision; a physical person
or a physical person’s members of the family
who supervise a corresponding legal entity;
an official of a corresponding legal entity
authorised to take some legal actions on its
behalf aimed at establishing, changing or
cancelling legal relations, as well as members
of this person’s family. [176]

1191 Погашені балансові запаси — балансові
запаси корисних копалин, які зняті з обліку

Depleted book deposits — book mineral de-
posits which have been taken off the books of
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на гірничодобувному підприємстві внаслі-
док їх відпрацювання або втрат при видо-
бутку. [122]

a mining enterprise because of their depletion
or considerable costs of extraction. [122]

1192 Погашені вимоги кредиторів — задоволе-
ні вимоги кредитора, вимоги, щодо яких до-
сягнуто згоди про припинення, у тому числі
заміну, зобов’язання або припинення зо-
бов’язання іншим чином, а також інші ви-
моги, які відповідно до цього Закону вва-
жаються погашеними. [157]

Redeemed claims of creditors — creditors’
claims that have been settled, claims con-
cerning which a cancellation agreement has
been reached, including an alteration of the
liability or cancellation of the liability in a
different way, as well as other claims which
are considered to be settled in conformity
with this law. [157]

1193 Погашення векселя — здійснення платежу
за векселем векселедавцем (платником). [111]

Paying a bill — making a payment of a sum
of money specified in a bill of exchange by
the drawee. [111]

1194 Податкова адреса фізичної особи — місце
постійного або переважного проживання
платника податку, місце податкової реєст-
рації платника податку, визначене згідно із
законодавством. [26; 199]

Tax address of a physical person — a place
of permanent or most frequent residence of a
taxpayer, a place of the taxpayer’s tax regis-
tration determined by the legislation. [26;
199]

1195 Податкова база активу і зобов’язання —
оцінка активу і зобов’язання, яка викорис-
товується з метою оподаткування цього ак-
тиву і зобов’язання при визначенні податку
на прибуток. [78]

Tax base of assets and liabilities — valua-
tion of assets and liabilities used for taxing
these assets and liabilities in the process of
determining an income tax. [78]

1196 Податкова вимога — письмова вимога по-
даткового органу до платника податків по-
гасити суму податкового боргу. [203]

Tax claim — a written requirement of a tax
authority to a taxpayer to settle an outstand-
ing tax amount. [203]

1197 Податкова декларація, розрахунок — доку-
мент, що подається платником податків до кон-
тролюючого органу у строки, встановлені за-
конодавством, на підставі якого здійснюється
нарахування та/або сплата податку, збору
(обов’язкового платежу). [24; 203; 222]

Tax return, calculation — a document that
is submitted by a taxpayer to a supervisory
body within the term established by the leg-
islation, on the basis of which the calculation
and/or payment of tax, duty (compulsory
payment) is made. [24; 203; 222]

1198 Податкова застава — спосіб забезпечення по-
даткового зобов’язання платника податків, не
погашеного у строк. Податкова застава вини-
кає в силу закону. У силу податкової застави
орган стягнення має право в разі невиконання
забезпеченого податковою заставою податко-
вого зобов’язання одержати задоволення з вар-
тості заставленого майна переважно перед ін-
шими кредиторами у порядку, встановленому
законом. Пріоритет заставодержателя на задо-
волення вимог із заставленого майна вста-
новлюється відповідно до закону. [203]

Tax guarantee — a method of securing a
taxpayer’s outstanding tax liability. Tax guar-
antee emerges in conformity with the law. On
the basis of a tax guarantee in the situation of
the taxpayer’s failure to meet his guaranteed
tax commitments a collecting body has the
priority right to benefit from the value of the
pledged assets in the way stipulated by the
Law. The guarantee holder’s priority to sat-
isfy his claims by using pledged assets is de-
termined according to the Law. [203]
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1199 Податкова звітність — сукупність звітних
документів (декларацій, розрахунків, дові-
док, звітів, відомостей тощо), які подаються
платниками податків до державних подат-
кових органів у терміни, встановлені законо-
давством. [222]

Tax reports — a set of accounting docu-
ments (tax returns, calculations, certificates,
reports, statements, etc.) which are submitted
by taxpayers to the State Tax Authorities
within the terms established by the legisla-
tion. [222]

1200 Податкове зобов’язання — зобов’язання
платника податків сплатити до бюджетів
або державних цільових фондів відповідну
суму коштів у порядку та у строки, визначе-
ні цим Законом або іншими законами Ук-
раїни. [24; 141; 200; 203; 222]

Tax liability — a taxpayer’s liability to pay
to budgets or special purpose funds a certain
sum of money in the way and within the
terms specified by this Law or other laws of
Ukraine. [24; 141; 200; 203; 222]

1201 Податкове надходження — це передбачені
податковими законами України загально-
державні і місцеві податки, збори та інші
обов’язкові платежі. [1]

Tax revenue — national and local taxes, du-
ties and other compulsory payments stipu-
lated by the tax laws of Ukraine. [1]

1202 Податкове повідомлення — письмове по-
відомлення контролюючого органу про
обов’язок платника податків сплатити суму
податкового зобов’язання, визначену конт-
ролюючим органом у випадках, передбаче-
них цим Законом. [203]

Tax demand — a written advice of a super-
visory body about the taxpayer’s obligation to
pay the amount of tax liability determined by
the supervisory body in the situations stipu-
lated by this Law. [203]

1203 Податкове повідомлення-рішення — рі-
шення керівника органу державної податко-
вої служби (його заступника) щодо виявле-
ного перевищення (заниження) бюджетного
відшкодування або відмови у наданні бю-
джетного відшкодування, а також обов’язку
платника податків: сплатити нараховану або
донараховану суму податкового зобов’язан-
ня; сплатити суми застосованих штрафних
(фінансових) санкцій (у тому числі пеню за
порушення у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) за порушення податкового зако-
нодавства та інших нормативно-правових
актів; таке рішення приймається за резуль-
татами перевірок платника податків (у т. ч.
камеральних); сплатити суми штрафних
санкцій за порушення граничних термінів
сплати узгодженого податкового зобов’я-
зання; сплатити штраф за самостійне відчу-
ження активів, які перебувають у податко-
вій заставі та потребують обов’язкової по-
передньої згоди податкового органу на таке
відчуження. [24]

Tax demand-decision — the decision of the
Chief Officer of the State Tax Authority
(Deputy Chief Officer) concerning the re-
vealed surplus (insufficiency) of the state
reimbursement or refusal to grant state reim-
bursement, as well as the taxpayer’s liability:
to pay the accrued or additionally accrued
sum of the tax liability, to pay (financial)
penalties imposed on him (including viola-
tions in the sphere of foreign economic ac-
tivities) for violating the tax legislation and
other normative and legal acts; such a deci-
sion is taken as a result of auditing the tax-
payer (including the use of in-office audits);
to pay penalties for exceeding the deadlines
of paying the established tax liability; to pay
penalties for the arbitrary disposal of assets
used as a tax guarantee and requiring a prior
consent of the Tax Authority for such a dis-
posal. [24]

1204 Податковий агент — юридична особа (її
філія, відділення, інший відокремлений під-

Tax agent — a legal entity (its branch, sub-
sidiary, another separated division) or a
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розділ) або фізична особа чи представницт-
во нерезидента — юридичної особи, які не-
залежно від їх організаційно-правового ста-
тусу та способу оподаткування іншими по-
датками зобов’язані нараховувати, утриму-
вати та сплачувати цей податок до бюджету
від імені та за рахунок платника податку,
вести податковий облік та подавати подат-
кову звітність податковим органам відпо-
відно до закону, а також нести відповідаль-
ність за порушення норм цього Закону. [199]

physical person, or a representation of a non-
resident — a legal entity, which, irrespective
of their organisational and legal status and
method of imposing other taxes, must accrue,
retain and pay this tax to the budget on behalf
and at the expense of the taxpayer, to keep
records of taxes and submit tax reports to tax
authorities in conformity with the Law, and to
be held liable for violating the norms of this
Law. [199]

1205 Податковий борг — податкове зобов’язан-
ня (з урахуванням штрафних санкцій за їх
наявності), узгоджене платником податків
або встановлене судом (господарським су-
дом), але не сплачене у встановлений тер-
мін, а також пеня, нарахована на суму тако-
го податкового зобов’язання. [141; 203]

Tax debt — a tax liability (including penal-
ties if any) accepted by the taxpayer or estab-
lished by court (an economic court) but not
settled within the specified term, as well as
the penalty added to the sum of such tax li-
ability. [141; 203]

1206 Податковий вексель — письмове безумов-
не грошове зобов’язання платника податку
сплатити до бюджету відповідну суму кош-
тів у порядку та терміни, визначені цим За-
коном, що підтверджене комерційними бан-
ками шляхом авалю, який видається плат-
ником на відстрочення сплати податку на
додану вартість, що справляється при ім-
порті товарів на митну територію України.
[200]

Tax anticipation bill — a written uncondi-
tional liability of a taxpayer to pay a certain
sum of money to the budget in the way and
within the term determined by this Law,
which is confirmed by commercial banks
with the help of an aval given to the taxpayer
for deferring the payment of the VAT im-
posed on the goods imported into the customs
territory of Ukraine. [200]

1207 Податковий кредит — 1) сума (вартість)
витрат, понесених платником податку — ре-
зидентом у зв’язку з придбанням товарів
(робіт, послуг) у резидентів — фізичних або
юридичних осіб протягом звітного року
(крім витрат на сплату податку на додану
вартість та акцизного збору), на суму яких
дозволяється зменшення суми його загаль-
ного річного оподатковуваного доходу, одер-
жаного за наслідками такого звітного року,
у випадках, визначених Законом [26; 199];
2) сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов’язання звітного
періоду, визначена згідно з цим Законом.
[200]

Tax credit — 1) an amount of money spent
by a resident taxpayer for acquiring goods
(jobs, services) from residents –physical or
legal persons within the accounting year (ex-
cept for the expenses for paying the VAT and
excise duty) which entitle him to an allow-
ance for the tax imposed on the total annual
income received as a result of the accounting
year in the situations specified by the Law.
[26; 199]; 2) an allowance that a taxpayer can
receive against the tax liability of the ac-
counting period, determined in conformity
with this Law. [200]

1208 Податковий орган — 1) орган державної по-
даткової служби України; митний орган — ор-
ган Державної митної служби України [203];
2) податковий орган, у якому власник ліцензії
зареєстрований як платник податків, якщо він

Tax Authority — 1) a body of the State Tax
Authority of Ukraine; a customs body — a
body of the State Customs Service of Ukraine
[203]; 2) a tax body in which a licence holder
is registered as a taxpayer, if this is the case;
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таким є; якщо не є платником податків, — Дер-
жавна податкова адміністрація України. [105]

if he is not a taxpayer, — the State Tax Ad-
ministration of Ukraine. [105]

1209 Податковий прибуток (збиток) — сума
прибутку (збитку), визначена за податковим
законодавством об’єктом оподаткування за
звітний період. [78]

Taxable income (loss) — an amount of in-
come (losses) liable to taxation for the re-
porting period as determined by the tax leg-
islation. [78]

1210 Податок з доходів фізичних осіб — плата
фізичної особи за послуги, які надаються їй
територіальною громадою, на території якої
така фізична особа має податкову адресу
або розташовано особу, що утримує цей по-
даток згідно з цим Законом. [199]

Tax imposed on physical persons’ income
— a payment of a physical person for the
services provided to him (her) by a local
community on the territory of which this
physical person has his (her) tax address or
which is the location of a person liable for
this tax according to this Law. [199]

1211 Подібна угода — цивільно-правова угода,
предметом якої є подібне майно і яка має
спільні ознаки з угодою, для укладення якої
проводиться оцінка. [59]

Similar agreement — a civil agreement the
subject of which is similar property (assets)
and which has some features similar to the
agreement for concluding of which the
valuation is conducted. [59]

1212 Подібне майно — майно, що за своїми ха-
рактеристиками та (або) властивостями по-
дібне до об’єкта оцінки і має таку саму інвес-
тиційну привабливість. [59]

Similar assets — assets that are by their
features or properties similar to the assets un-
der valuation and have the same investment
attractiveness. [59]

1213 Подібні об’єкти — об’єкти, які мають од-
накове функціональне призначення та одна-
кову справедливу вартість. [53; 68; 204]

Similar objects (goods, assets) — objects
(goods, assets) which have the same function
and the same fair value. [53; 68; 204]

1214 Подія первісного розкриття — перша з та-
ких подій: укладення підприємством угод
про продаж активів, без яких діяльність, що
підлягає припиненню, надалі практично не-
можлива; затвердження уповноваженим ке-
рівним органом управління підприємства
конкретного плану припинення діяльності
та його оприлюднення. [87]

Events of prime disclosure — the first of
such events is an enterprise making an
agreement of selling the assets the absence of
which makes the activity which is to be
stopped practically impossible; the approval
by an authorised executive body of the enter-
prise of a concrete plan aimed at ceasing the
activity and announcing the plan. [87]

1215 Подія після дати балансу — подія, яка від-
бувається між датою балансу і датою за-
твердження керівництвом фінансової звіт-
ності, підготовленої до оприлюднення, яка
вплинула або може вплинути на фінансовий
стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства. [67]

Post-balance-sheet event — an event which
happens between the balance sheet date and
the date of the approval of financial reports
prepared for publication by the executives,
which has affected or can affect the financial
situation, the results of the activities and the
cash flow of the enterprise. [67]

1216 Позапланова виїзна перевірка — перевір-
ка, яка не передбачена в планах роботи ор-
гану державної податкової служби і прово-
диться за наявності хоча б однієї із обс-

Unscheduled check out — an inspection not
foreseen by the plans of the body of the State
Tax Authority, which is carried out provided
at least one of the circumstances specified by
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тавин, визначених Законом України «Про
державну податкову службу в Україні» та
іншими законодавчими актами. Вона здійс-
нюється за місцезнаходженням такого су-
б’єкта господарювання чи за місцем розта-
шування об’єкта права власності, стосовно
якого проводиться така позапланова ви-
їзна перевірка. [134]

the Law of Ukraine «On the State Tax
Authority of Ukraine» and other legislative
acts occur. It is carried out at the location of
such an economic entity or property in rela-
tion of which such unscheduled check-out is
arranged. [134]

1217 Позареалізаційні надходження — надхо-
дження від операцій, що безпосередньо не
пов’язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна (включаючи
основні засоби, нематеріальні активи, про-
дукцію допоміжного та обслуговуючого ви-
робництва), у тому числі погашення дебі-
торської заборгованості, заборгованості за
позиками, безоплатно одержані кошти, від-
шкодування матеріальних збитків, внески
до статутного капіталу, платежі за надане в
лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проце-
нти) від володіння корпоративними права-
ми, повернення невикористаних підзвітних
сум, інші надходження. [93]

Off-sales earnings — proceeds from trans-
actions which are not directly connected with
the sales of products (goods, jobs, services)
and other assets (including fixed assets, in-
tangible assets, by — products), as well as
settling debts, repaying loans, cash allow-
ances, reimbursement of material losses,
contributions to the authorised capital, lease
payments, royalty, interest from corporate
rights, returns of unused amounts paid out on
account, other proceeds. [93]

1218 Позичальник — довіритель фонду фінан-
сування будівництва, який отримав у банку
кредит для участі у фонді фінансування бу-
дівництва. [218]

Borrower — the principal of the fund for fi-
nancing construction who has received a loan
from the bank for participating in the fund for
financing construction. [218]

1219 Позичання матеріальних цінностей з дер-
жавного резерву — відпуск матеріальних
цінностей з державного резерву на договірних
засадах з наступним поверненням до держав-
ного резерву тієї ж кількості аналогічних ма-
теріальних цінностей або, у разі неможливості
їх повернення — з відшкодуванням за рішен-
ням Кабінету Міністрів України грошової вар-
тості на час повернення, але не менше ніж на
час відпуску, з наступним спрямуванням оде-
ржаних коштів на закладення відповідної кі-
лькості матеріальних цінностей. [163]

Borrowing material values from the state re-
serve — handing over material values from the
state reserve on the contractual basis with fur-
ther return of the same quantity of similar mate-
rial values to the state reserve, or, provided it is
impossible to return them, with the compensa-
tion, according to the decision of the Cabinet of
Ministers, of the money value as of the time of
returning but not less than at the time of handing
over with further directing the money received
for putting the corresponding quantity of mate-
rial values into the reserve. [163]

1220 Показники діяльності СЕЗ і ТПР — ком-
плекс основних соціально-економічних, фі-
нансових, виробничих, інноваційних, еколо-
гічних результатів, досягнутих підприємст-
вами, що реалізують інвестиційні проекти.
[136]

Performance indicators of Free Economic
Areas and Priority Development Areas —
a set of basic social, economic, financial,
production, innovation, environmental results
achieved by enterprises implementing in-
vestment projects. [136]

1221 Покупець — 1) юридична або фізична осо-
ба, яка стала переможцем аукціону або кон-

Purchaser — 1) a legal or physical person
who has become a successful participant of
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курсу з продажу державного майна [119];
2) юридична особа, яка згідно із законодав-
ством має право придбавати векселі. [137]

an auction or a competition (tender) for sell-
ing state property [119]; 2) a legal entity
which is allowed by the legislation to acquire
bills of exchange. [137]

1222 Помилкове списання (зарахування) кош-
тів — списання (зарахування) коштів, уна-
слідок якого з вини банку або клієнта відбу-
вається їх списання з рахунку неналежного
платника та (або) зарахування на рахунок
неналежного отримувача. [15]

Erroneous debiting (crediting) cash —
debiting (crediting) an account with cash as a
result of which through the fault of the bank
or the client the money is debited from the
account of the wrong debtor and (or) credited
to the account of the wrong payee. [15]

1223 Помилковий переказ — рух певної суми
коштів, внаслідок якого з вини банку або
іншого суб’єкта переказу відбувається її
списання з рахунку неналежного платника
та/або зарахування на рахунок неналежного
отримувача чи видача йому цієї суми у го-
тівковій формі. [198]

Erroneous transfer — the movement of a cer-
tain amount of money as a result of which
through the fault of the bank or another partici-
pant of the transfer process the account of the
wrong debtor is debited with this sum of money
or the account of the wrong payee is credited
with this sum, or the sum of money is given to
the payee in the form of cash. [198]

1224 Попереднє повідомлення — документ, що
оформлюється згідно з вимогами розділу 4
Положення про порядок здійснення контро-
лю за доставкою вантажів у митниці при-
значення, затвердженого наказом Держмит-
служби України від 08.12.98 № 771 і за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 22.01.99 за № 42/3335, та з наказом Дер-
жмитслужби України від 24.04.99 № 240
«Про затвердження Порядку заповнення та
використання попереднього повідомлення»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 14.05.99 за № 306/3599. [115]

Pre-Advice — a document prepared in ac-
cordance with the requirements of Chapter 4
of the Provisions for the Rules of Exercising
Supervision Over the Delivery of Goods to
the Customs of Destination Approved by the
Order of the State Customs Authority of
8 December 1998 N771 and registered by the
Ministry of Justice on 22 January 1999 as
N 42/3335, and in accordance with the Order
of the State Customs Authority of Ukraine of
24 April 1999 N240 «On Approving the
Rules of Filling In and Using a Pre-Advice»
registered in the Ministry of Justice on 14
May 1999 as № 306/3599. [115]

1225 Попередня вантажна митна декларація
— документ, що складається на бланку уні-
фікованого адміністративного документа
форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомо-
сті про товари, які будуть увезені на митну
територію України, і є одним із документів
контролю за їх доставкою. [115]

Provisional customs cargo (goods) declara-
tion — a document prepared by filling in the
uniform administrative document МD-2
(МD-3) which contains some information of
the goods to be moved into the customs ter-
ritory of Ukraine and is one of the documents
ensuring control over their delivery. [115]

1226 Попередня оплата — оплата товарів (робіт
та послуг), готових до відвантаження (на-
дання) установі після отримання платежу,
відповідно до чинного законодавства. [10]

Advance payment — payment for goods
(jobs and services) ready for shipment (trans-
fer) to an institution after the receipt of pay-
ment in conformity with the current legisla-
tion. [10]

1227 Порівнянна ціна — ціна подібного товару
у країні експорту, що практикується у зви-
чайних торговельних операціях. [172]

Comparative price — the price of similar
goods in the country of export, which is used
in ordinary trading transactions. [172]
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1228 Поріг індексації — величина індексу спо-
живчих цін, яка надає підстави для прове-
дення індексації грошових доходів населен-
ня. [175]

Indexation threshold — the value of con-
sumer price indexes that gives grounds for
initiating the indexation of the population’s
money income. [175]

1229 Порто — сума для відшкодування поштово-
телеграфних видатків банку за пересилання
векселя, яка стягується з векселедавця за век-
селем з платежем не за місцем його враху-
вання. [111]

Recovery charge — a sum of money for
reimbursing a bank’s expenses on sending a
draft by post or telegraph, which is collected
from the drawee if the payment is to be made
by another bank (not the bank where the draft
was drawn). [111]

1230 Портфельна інвестиція — господарська
операція, яка передбачає придбання цінних
паперів, деривативів та інших фінансових ак-
тивів за кошти на фондовому ринку (за винят-
ком операцій із скупівлі акцій як безпосеред-
ньо платником податку, так і пов’язаними з
ним особами, в обсягах, що перевищують 50
відсотків загальної суми акцій, емітованих
іншою юридичною особою, які належать до
прямих інвестицій). [19; 192]

Portfolio investment — a business transac-
tion consisting in purchasing securities, de-
rivatives and other financial assets for money
at the stock market (excluding the transac-
tions of purchasing shares both directly by
the taxpayer and related persons in the vol-
umes which exceed 50 per cent of the total
value of shares issued by another legal entity,
which is regarded as direct investment). [19;
192]

1231 Порука — вид забезпечення виконання зо-
бов’язання, за яким поручитель (фінансова
установа) поручається перед кредитором
боржника за виконання ним свого обо-
в’язку. [45]

Guarantee — a type of securing the debtor’
meeting his commitments according to which
a guarantor (financial institution) pledges to
the borrower’s creditor for the borrower’s
meeting his liability. [45]

1232 Посадові особи підприємств — керівники
та інші працівники підприємств (резиденти
та нерезиденти), які в силу постійно або
тимчасово виконуваних ними трудових
(службових) обов’язків відповідають за ви-
конання вимог, встановлених цим Кодек-
сом, законами та іншими нормативно-
правовими актами України, а також міжна-
родними договорами України з питань мит-
ної справи, укладеними в установленому за-
коном порядку. [58]

Officials at enterprises — executives and
other employees of enterprises (residents and
non-residents) who, in connection with their
permanent or temporary official duties, are
responsible for meeting the requirements es-
tablished by this Code, laws and other nor-
mative and legal acts of Ukraine, as well as
international agreements of Ukraine related to
the work of customs, concluded in the way
established by Law. [58]

1233 Посадові особи представництв іноземних
держав та міжнародних організацій — ак-
редитовані в Україні: глави дипломатичних
представництв та члени дипломатичного
персоналу, посадові особи консульських
установ, представники іноземних держав
при міжнародних організаціях, посадові
особи міжнародних організацій. [58]

Officials representing foreign countries
and international organizations — accred-
ited in Ukraine: heads of diplomatic missions
and members of diplomatic staff, officials of
consulates, representatives of foreign coun-
tries in international organizations, officials
of international organizations. [58]

1234 Послуга — 1) діяльність виконавця з на-
дання (передачі) споживачеві певного ви-

Service — 1) the contractor’s activity of pro-
viding (transferring) some material or non-



192

значеного договором матеріального чи не-
матеріального блага, що здійснюється за ін-
дивідуальним замовленням споживача для
задоволення його особистих потреб [159];
2) наслідок безпосередньої взаємодії між
постачальником та споживачем і внутріш-
ньої діяльності постачальника для задово-
лення потреб споживача. [4; 149]

material benefits specified by the contract for
(to) the customer, which is undertaken ac-
cording to the customer’s personal order for
satisfying his personal needs. [159]; 2) the
consequence of direct interaction between the
supplier and the consumer and the internal
activities of the supplier for satisfying the
consumer’s needs. [4; 149]

1235 Послуга з перевезення пасажирів чи ван-
тажів — перевезення пасажирів чи вантажів
транспортними засобами на договірних умо-
вах із замовником послуги за плату. [151]

Service of transporting passengers or
goods — transporting passengers or goods by
vehicles on the basis of a contract with the
customer for a certain payment. [151]

1236 Послуги — будь-яка закупівля, крім товарів
та робіт, включаючи підготовку спеціаліс-
тів, забезпечення транспортом і зв’язком,
освоєння технологій, наукові дослідження,
медичне та побутове обслуговування, а та-
кож консультаційні послуги, до яких нале-
жать послуги, пов’язані з консультуванням,
експертизою, оцінкою, підготовкою виснов-
ків і рекомендацій. [169]

Services — any purchasing, excluding goods
and jobs, including training specialists, pro-
viding transport and communications, mas-
tering technologies, research, medical aid and
public services, as well as consulting, which
includes offering advice, providing expertise,
valuation, preparation of conclusions and
recommendations. [169]

1237 Послуги з перевезення пасажирів і ван-
тажів автомобільним транспортом загаль-
ного користування — здійснення зареєстро-
ваною в установленому законодавством по-
рядку юридичною, а також фізичною особою
— суб’єктом підприємницької діяльності згід-
но з договором переміщення людей та ванта-
жів за допомогою автомобільного транспорту
загального користування. [38]

Services of transporting passengers and
goods by public motor vehicles — carrying
people and goods by public motor vehicles
undertaken by a legal or physical person —
an economic entity-registered in the way es-
tablished by law, in conformity with an
agreement of carrying people and goods by
public motor vehicles. [38]

1238 Поставка матеріальних цінностей до дер-
жавного резерву — закупівля та (або) від-
вантаження (доставка) матеріальних ціннос-
тей на підприємства, в установи і організації
для їх зберігання. [163]

Supplies of material values to the state re-
serve — purchasing and (or) shipping (deliv-
ering) material values to enterprises, institu-
tions and organizations for safekeeping. [163]

1239 Поставка послуг — будь-які операції циві-
льно-правового характеру з виконання ро-
біт, надання послуг, надання права на кори-
стування або розпорядження товарами, у
тому числі нематеріальними активами, а та-
кож з поставки будь-яких інших, ніж това-
ри, об’єктів власності за компенсацію, а та-
кож операції з безоплатного виконання ро-
біт, надання послуг. [200]

Offering services — any transactions of civil
nature related to doing jobs, offering services,
granting the right of using or disposing of
goods, including intangible assets, as well as
supplying assets other than goods for some
remuneration, and transactions of fulfilling
some jobs or offering services free of charge.
[200]

1240 Поставка товарів — будь-які операції, що
здійснюються згідно з договорами купівлі-

Supplying goods — any transactions con-
ducted in conformity with purchase-and-sale
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продажу, міни, поставки та іншими цивіль-
но-правовими договорами, які передбача-
ють передачу прав власності на такі товари
за компенсацію незалежно від строків її на-
дання, а також операції з безоплатної постав-
ки товарів (результатів робіт) та операцій з
передачі майна орендодавцем (лізингодав-
цем) на баланс орендаря (лізингоотримува-
ча) згідно з договорами фінансової оренди
(лізингу) або поставки майна згідно з будь-
якими іншими договорами, умови яких пе-
редбачають відстрочення оплати та переда-
чу права власності на таке майно не пізніше
дати останнього платежу. [200]

agreements, exchange, supplies and other
civil agreements that provide for the transfer
of title to such goods for some remuneration
irrespective of the terms of payment, as well
as transactions of supplying goods (results of
the work done) free of charge and transac-
tions consisting in the lessor’s letting his as-
sets to the lessee under a finance lease con-
tract or supplying assets under any other
agreements providing for deferring payment
and transferring the title to such assets not
later that on the date of the last payment.
[200]

1241 Постачальник — 1) виробник або суб’єкт
підприємницької діяльності, який за догово-
ром з виробником організовує продаж, тех-
нічне обслуговування і ремонт реєстраторів
розрахункових операцій [170]; 2) — юриди-
чна або фізична особа-нерезидент, за зов-
нішньоекономічним контрактом із якою бе-
нефіціар ввозить (пересилає) на митну тери-
торію України товари для провадження дія-
льності, пов’язаної з використанням довго-
строкових договорів з метою реалізації ін-
вестиційних проектів у рамках міжнародних
договорів України з міжнародними фінан-
совими організаціями. [135]

Supplier — 1) a manufacturer or a business
entity which, under an agreement with the
manufacturer, makes arrangements for sell-
ing, maintaining and fixing devices for re-
cording payment transactions [170]; 2) a non-
resident legal or physical person who is a
party to an international contract under which
a beneficiary moves (sends) to the customs
territory of Ukraine some goods needed for
activities involving long-term agreements
aimed at implementing investment projects
within the framework of international agree-
ment of Ukraine with international financial
organizations. [135]

1242 Постійне представництво нерезидента в
Україні — постійне місце діяльності, через
яке повністю або частково здійснюється гос-
подарська діяльність нерезидента на тери-
торії України. [192]

Permanent representation of a non-
resident in Ukraine — permanent location
where a non-resident’s economic activity on
the territory of Ukraine is fully or partially
carried out. [192]

1243 Постійні представництва — представниц-
тва юридичних осіб — нерезидентів (інозе-
мних компаній, фірм, міжнародних органі-
зацій, що представляють інтереси юридич-
них осіб — нерезидентів в Україні), через
які повністю або частково здійснюється
підприємницька діяльність нерезидента на
території України. [22]

Permanent representations — representa-
tions of non-resident legal persons (foreign
companies, firms, international organizations
which represent the interests of legal persons
who are non-residents in Ukraine) through
which a non-resident fully or partially carries
out its entrepreneurial activities on the terri-
tory of Ukraine. [22]

1244 Потенційна проста акція — фінансовий
інструмент або інша угода, які дають право
на отримання простих акцій. [85]

Promised ordinary share — a financial in-
strument or another agreement which carry
the right for receiving ordinary shares. [85]

1245 Поточна вартість — вартість, приведена у
відповідність із цінами на дату оцінки шля-
хом дисконтування або використання фак-
тичних цін на дату оцінки. [59]

Present value — the value brought into cor-
respondence with the value on the date of
valuation by discounting of by using actual
prices on the date of valuation. [59]
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1246 Поточна дебіторська заборгованість —
сума дебіторської заборгованості, яка вини-
кає в ході нормального операційного циклу
або буде погашена протягом дванадцяти мі-
сяців з дати балансу. [71]

Current accounts receivable — an amount
of accounts receivable which arises in the
course of an ordinary operating cycle or will
be settled within twelve months from the date
of the balance sheet. [71]

1247 Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта
інвестування — встановлена на момент
розрахунків ціна права вимоги на одну ви-
мірну одиницю цього об’єкта інвестування.
[218]

Current price of a unit of measurement
related to an investment project — a price
of the right to claim one unit of this invest-
ment project established at the time of pay-
ment. [218]

1248 Поточний податок на прибуток — сума
податку на прибуток, визначена у звітному
періоді відповідно до податкового законо-
давства. [78]

Current income tax — an amount of income
tax determined in the accounting period in
conformity with the tax legislation. [78]

1249 Поточний рахунок — рахунок, що відкри-
вається банком клієнту на договірній основі
для зберігання коштів і здійснення розрахун-
ково-касових операцій за допомогою пла-
тіжних інструментів відповідно до умов до-
говору та вимог законодавства України. [22;
198]

Current account — an account opened by a
bank for a client on a contractual basis for
saving cash and carrying out cash payment
transactions with the help of payment instru-
ments in accordance with the terms of the
contract and the requirements of the legisla-
tion of Ukraine. [22; 198]

1250 Поточний ремонт — ремонт, який викону-
ється для забезпечення або відновлення ро-
ботоздатності виробу і полягає в заміні і
(або) відновленні окремих частин (може ви-
конуватись заявочно або за результатами ді-
агностування агрегатним, знеособленим та
іншими методами). [126]

Current repairs — repairs done to secure
the proper functioning of an item or recover
its capacity for work, and involves changing
and (or) restoration of some of its parts (can
be done on the basis of an order or as a result
of checking it with the help of certain de-
vices, impersonally or using some other tech-
niques). [126]

1251 Поточні біологічні активи — біологічні
активи, здатні давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні акти-
ви, приносити в інший спосіб економічні
вигоди протягом періоду, що не перевищує
12 місяців, а також тварини на вирощуванні
та відгодівлі. [90]

Current biological assets — biological as-
sets capable of generating agricultural pro-
duce and/or additional biological assets, bring
economic benefits in some other way within a
period not exceeding a year, as well as live-
stock being raised. [90]

1252 Поточні виплати працівнику — виплати
працівнику (окрім виплат при звільненні та
виплат інструментами власного капіталу під-
приємства), які підлягають сплаті в повному
обсязі протягом дванадцяти місяців по за-
кінченні місяця, у якому працівник викону-
вав відповідну роботу. [86]

Regular pay received by employees —
payments to an employee (excluding dis-
missal pay and payments in the form of in-
struments of owner’s equity) which are due to
be paid in full amount within twelve months
from the end of the month in which an em-
ployee did a certain job. [86]

1253 Поточні витрати — витрати, які зазнає бу-
дівельна організація щомісяця. [51]

Current expenses — expenses incurred by a
construction organization each month. [51]
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1254 Поточні зобов’язання — зобов’язання, які
будуть погашені протягом операційного ци-
клу підприємства або повинні бути погаше-
ні протягом дванадцяти місяців починаючи
з дати балансу. [64]

Current liabilities — liabilities which will
be settled within the operating cycle of an
enterprise or are to be settled within twelve
months starting from the date of the balance
sheet. [64]

1255 Поточні кредитори — кредитори за вимо-
гами до боржника, які виникли після пору-
шення провадження у справі про банкрутст-
во. [157]

Current creditors — creditors with the
claims which arose after a bankruptcy peti-
tion against the debtor had been presented to
the court. [157]

1256 Поточні рахунки — рахунки, які відповід-
но до чинного законодавства України мо-
жуть відкриватися бюджетним установам в
установах банків для зберігання грошових
коштів та здійснення видатків, передбаче-
них їх кошторисами. [10]

Current accounts — accounts which, in
conformity with the legislation now in force
in Ukraine, can be opened for budget — fi-
nanced institutions in banking institutions for
saving cash and incurring expenses planned
by their budgets. [10]

1257 Похідний твір — твір, що є творчою пере-
робкою іншого існуючого твору без завда-
вання шкоди його охороні (анотація, адап-
тація, аранжування, обробка фольклору,
інша переробка твору) чи його творчим пе-
рекладом на іншу мову (до похідних творів
не належать аудіовізуальні твори, одержані
шляхом дублювання, озвучення, субтитру-
вання українською чи іншими мовами ін-
ших аудіовізуальних творів). [152]

Derivative work — a work of art which is an
artistic interpretation of an existing work of
art produced without any damage to its secu-
rity (annotation, adaptation, arrangement, ed-
iting (treatment) of folklore, other changes)
or its authorised translation into another lan-
guage (excluding audiovisual productions
made by dubbing other audiovisual works,
adding a sound-track or subtitles in Ukrainian
and other languages to them). [152]

1258 Похідний фінансовий інструмент — фінан-
совий інструмент: розрахунки за яким прова-
дитимуться у майбутньому; вартість якого
змінюється внаслідок змін відсоткової став-
ки, курсу цінних паперів, валютного курсу,
індексу цін, кредитного рейтингу (індексу)
або інших змінних, що є базисними; який не
потребує початкових інвестицій. [74]

Derivative financial instruments — a fi-
nancial instrument: under which settlement is
made in the future; the value of which
changes depending on the fluctuations of the
interest rate, prices of securities, the exchange
rate, price indexes, the credit rating (index) or
other basic variables; which does not require
any initial investment. [74]

1259 Похідні цінні папери — цінні папери, ме-
ханізм випуску та обігу яких пов’язаний з
правом на придбання чи продаж протягом
строку, встановленого договором, цінних
паперів, інших фінансових та/або товарних
ресурсів. [219]

Derivative securities — securities the
mechanism of issuing and circulation of
which is connected with the right of acquiring
or selling securities, other financial resources
and/or commodities within the term estab-
lished by the agreement. [219]

1260 Початкова вартість майна — вартість, з
якої розпочинається продаж майна встанов-
леними законодавством способами, що пе-
редбачають конкуренцію покупців. [44]

Initial value of assets — the value which is
the starting price for selling assets using
methods established by the legislation, which
provide for competition among buyers. [44]

1261 Початкова ціна — ціна, з якої починаються
торги під час продажу майна на аукціоні, за
конкурсом та на фондовій біржі. [43]

Initial price — the starting price of selling
assets at an auction, by means of a tender or
at a stock exchange. [43]
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1262 Початкова ціна векселя — ціна векселя,
визначена Мінфіном, з якої розпочинається
відкритий аукціон з продажу векселів. [137]

Initial price of a bill of exchange — the
price of a bill of exchange determined by the
Ministry of Finance which is the starting
price of selling bills of exchange at a public
auction. [137]

1263 Початкова ціна продажу — ціна, з якої
розпочинається продаж майна встановлени-
ми законодавством способами, що передба-
чають конкуренцію покупців та зміну цієї
ціни під час продажу. [119]

Initial selling price — the starting price of
selling assets through methods established by
the legislation, which provide for competition
among buyers and changes in the price in the
course of the selling process. [119]

1264 Початковий статутний фонд (капітал)
корпоративного інвестиційного фонду —
статутний фонд (капітал), сплачений засно-
вниками до його реєстрації в реєстрі інсти-
тутів спільного інвестування. [176]

Initial authorized capital of a corporate in-
vestment fund — authorized fund (capital)
paid by the founders before its registration in
the Registrar of Collective Investment Insti-
tutions. [176]

1265 Початок строку оренди — дата, яка настає
раніше: дата підписання орендної угоди або
дата прийняття сторонами зобов’язань щодо
основних положень угоди про оренду. [75]

Beginning of a lease term — the date which
is the earlier of the two: the date of signing a
lease agreement or the date of the parties un-
dertaking to honour the main provisions of
the lease agreement. [75]

1266 Право власності — право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до
закону за своєю волею, незалежно від волі
інших осіб. [35]

Right of ownership — a person’s right to
own an item (assets) which he or she exer-
cises in conformity with the Law according to
his or her own will, irrespective of the will of
any other people. [35]

1267 Право контролю — повноваження, отри-
мані згідно із законодавством або відповід-
ною угодою, які впливають на стратегію
та/або дають змогу вирішувати питання
управління певним підприємством. [59]

Right to control — authority granted in con-
formity with the legislation or a correspond-
ing agreement, which affects the strategy
and/or enables holders of authority to solve
problems of running a certain enterprise. [59]

1268 Право регресу — право зворотної вимоги.
Законний векселедержатель має право в разі
неможливості отримати платіж за векселем
у строк притягнути кожного, хто поставив
свій підпис на векселі, до відповідальності
та вимагати сплати вексельної суми від кож-
ного з них. [111]

Right of recourse — right of redress. A legal
drawee has the right, should he fail to receive
his payment under the draft in due time, to
claim his payment from anyone who has
signed the draft. [111]

1269 Працедавець — юридична особа (її філія,
відділення, інший відокремлений підрозділ
чи її представництво) або фізична особа —
суб’єкт підприємницької діяльності (вклю-
чаючи самозайнятих осіб), яка складає тру-
дові договори (контракти) з найманими осо-
бами та несе обов’язки із сплати їм
заробітної плати, а також нарахування,

Employer — a legal entity (its branch, affili-
ate, any other separate division or representa-
tion) or a physical person — a business entity
(including self-employed people), which con-
cludes employment agreements (contracts)
with employees and is responsible for paying
them salaries, accruals, retentions and paying
this tax to the budget, as well as paying la-
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утримання та сплати цього податку до бю-
джету, нарахування на фонд оплати праці,
інші обов’язки, передбачені законами. [199]

bour compensation fund charges and other
duties specified by the Law. [199]

1270 Предмети — особисті речі, товари, транс-
портні засоби та окремі номерні вузли до
них, що переміщуються через митний кор-
дон України. [58]

Items — personal belongings, goods, vehi-
cles and individual registration numbers for
them which are moved across the customs
border of Ukraine. [58]

1271 Представник працівників боржника —
особа, уповноважена загальними зборами,
на яких присутні не менш як три чверті від
штатної чисельності працівників боржника,
або відповідним рішенням первинної проф-
спілкової організації боржника представля-
ти їх інтереси при проведенні процедур бан-
крутства з правом дорадчого голосу. [157]

Representative of the debtor’s employees
— a person authorized by the general meet-
ing attended by at least three-fourths of the
debtor’s staff or by a corresponding decision
of the primary trade union organization to
represent their interests during procedures of
filing for bankruptcy with the advisory voting
right. [157]

1272 Представництво — відокремлений підроз-
діл юридичної особи, що розташований поза
її місцезнаходженням та здійснює представ-
ництво і захист інтересів юридичної особи.
[34]

Representation — a separate division of a
legal entity situated outside its location and
performing the function of representing and
defending the interests of this legal entity.
[34]

1273 Представництво агента — відокремлений
підрозділ агента, що зазначений у довідці
про внесення до Єдиного державного реєст-
ру підприємств та організацій України. Далі
за текстом термін «господарська одиниця»
відносно агента означає «представництво
агента». [138]

Agency representation — an agent’s sepa-
rate division specified in the certificate of
entering it in the State Uniform Registrar of
Enterprises and Organisations of the country.
Further in the text the term «economic entity»
referred to an agent denotes «agency repre-
sentation». [138]

1274 Представництво іноземної фірми — акре-
дитована в установленому законодавством
порядку в Україні особа, яка на підставі від-
повідних належним чином оформлених по-
вноважень представляє в Україні інтереси
юридичної особи — нерезидента. [58]

Representation of a foreign firm — a per-
son accredited in Ukraine in the way estab-
lished by the legislation of Ukraine who, on
the basis of certain powers confirmed in an
established way, represents the interests of a
non-resident legal entity in Ukraine. [58]

1275 Пред’явлення векселя для платежу — дія,
під час якої векселедержатель (особа з век-
сельними повноваженнями) пред’являє век-
селедавцю (акцептанту) вексель до платежу
(оплати). [111]

Presentation of a draft for payment — an
action of a drawee (a person with the powers
under a draft) of presenting a draft to the
drawer for payment. [111]

1276 Пред’явник банкнот (монет) — фізична
або юридична особа, яка пред’явила на до-
слідження до банку сумнівні банкноти (мо-
нети). [17]

Presenter of banknotes (coins) — a physical
or legal person who presented doubtful bank-
notes (coins) for a bank to scrutinize. [17]

1277 Претендент — учасник конкурсу, який мо-
же бути покупцем згідно з Законом України

Bidder — a participant of a tender which can
be a purchaser in conformity with the Law of
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«Про приватизацію державного майна» та
якого допущено до участі в конкурсі на під-
ставі виконання ним вимог щодо змісту
конкурсної пропозиції та підтверджуваль-
них документів, установлених згідно з По-
ложенням про порядок проведення конкур-
сів з продажу пакетів акцій відкритих ак-
ціонерних товариств, створених у процесі
приватизації, затвердженим наказом Фонду
державного майна України, Антимонополь-
ного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від
4 серпня 1997 року № 821/55/01/204 і зареє-
строваним у Міністерстві юстиції України
8 серпня 1997 року за № 299/2103, та з умо-
вами відповідного конкурсу. [128]

Ukraine «On the Privatisation of State-owned
Assets» and who is admitted to participate in
the competition on the grounds that he has
complied with the requirements of the com-
petitive offer and the supporting documents
established according to the Provisions for
the Procedure of Holding Tenders for Selling
Stocks of Public Limited companies formed
in the process of privatization, approved by
the order of the State Property Fund of
Ukraine, the Antimonopoly Committee of
Ukraine, the State Securities Commission and
the Stock Market of 4 August 1997
№ 821/55/01/204 and registered in the Min-
istry of Justice of Ukraine on 8 August 1997
as № 299/2103 and according to the condi-
tions of a corresponding tender (competition).
[128]

1278 Претензія — письмовий документ, що міс-
тить вимогу Замовника до Виконавця щодо
невідповідності наданої послуги вимогам
нормативних документів та/або умовам до-
говору. [149]

Claim — a written document containing the
demand of the Customer to the Supplier con-
cerning the failure of a corresponding service to
conform to the requirements of normative docu-
ments and/or the terms of the contract. [149]

1279 Претензія за будівельним контрактом —
сума майнової відповідальності замовника
чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати
підрядник понад ціну контракту. [79]

Claim under a construction contract — an
amount of the liability for property of the
Customer or another party which is claimed
by the contractor in addition to the price of
the contract. [79]

1280 Преференційна поправка — спосіб надан-
ня замовником переваги вітчизняному ви-
робнику при визначенні переможця про-
цедур закупівель шляхом застосування від-
соткової межі до ціни його тендерної пропо-
зиції у порівнянні з найбільш вигідною се-
ред поданих у розмірах. [169]

Preferential amendment — a method of using
preferential treatment of a national producer in
the procedure of determining the successful
participant of a tender for purchasing by estab-
lishing a percentage limit applied to the price of
his bid in comparison with the most favourable
bids submitted. [169]

1281 Приблизна (динамічна) договірна ціна —
договірна ціна, визначена на основі кошто-
рису, що підлягає коригуванню з урахуван-
ням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси
та інших підстав, визначених умовами дого-
вору підряду. [7]

Estimated (dynamic) contractual price — a
contractual price determined on the basis of
the budget, which is subject to adjustments
with the account for specifying the volume of
work, prices of resources and other grounds
determined by the terms of the contract. [7]

1282 Прибудовані приміщення — приміщення,
що прибудовані до основної будівлі та ма-
ють з нею хоча б одну спільну стіну. [60]

Attached premises — structures which are
added to the main building and have at least
one common wall with it. [60]

1283 Прибуток — сума, на яку доходи переви-
щують пов’язані з ними витрати. [65]

Profit — a sum of money by which income
exceeds expenses incurred for earning this in-
come. [65]
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1284 Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті — різниця між залишком
коштів на кінець року до коригування та
скоригованим за Положенням (стандартом)
22 залишком коштів на кінець року у звіті
про рух грошових коштів. [83]

Gain (loss) in the value of monetary items
caused by inflation — the difference be-
tween the balance of cash at the end of the
year before adjustment and the balance of
cash at the end of the year adjusted on the ba-
sis of Provision (Standard) 22 in the cash
flow statement. [83]

1285 Прибуток від активів програми — дохід,
отриманий від активів фонду, за вирахуван-
ням витрат на його управління, податків і
зборів (обов’язкових платежів), сплачува-
них безпосередньо цим фондом. [86]

Profit gained from the assets involved in a
particular scheme — income received from
the fund’s assets less the expenses for man-
aging the fund, taxes and duties (compulsory
payments) paid directly by this fund. [86]

1286 Приватизаційні папери — особливий вид
державних цінних паперів, які засвідчують
право власника на безоплатне одержання у
процесі приватизації частки майна держав-
них підприємств, державного житлового фон-
ду, земельного фонду. Приватизаційні папе-
ри можуть бути лише іменними. [205; 219]

Privatisation securities — a special type of
government securities which confirm the
holder’s right for receiving free of charge a
share of the assets of state-owned enterprises,
the state fund of residential properties, the
land fund. Privatisation securities can be only
non-negotiable. [205; 319]

1287 Приватизація державного житлового фон-
ду — відчуження квартир (будинків), кімнат
у квартирах та одноквартирних будинках, де
мешкають два і більше наймачів, та належ-
них до них господарських споруд і примі-
щень (підвалів, сараїв і т.ін.) державного
житлового фонду на користь громадян
України. [206]

Privatisation of the state fund of residen-
tial properties — disposal of flats (houses),
rooms in flats and single — family dwellings
with two or more dwellers and household
outbuildings and premises of residential
properties (basements, sheds, etc.) belonging
to them, which are owned by the state resi-
dential fund, in favour of the Ukrainian citi-
zens. [206]

1288 Приватизація державного майна — відчу-
ження майна, що перебуває у державній вла-
сності, і майна, що належить Автономній Ре-
спубліці Крим, на користь фізичних та
юридичних осіб, які можуть бути покупцями
відповідно до цього Закону, з метою підви-
щення соціально-економічної ефективності
виробництва та залучення коштів на струк-
турну перебудову економіки України. [207]

Privatisation of state-owed assets — dis-
posal of state-owned assets and the assets
belonging to the Autonomous Republic of
Crimea in favour of physical and legal per-
sons who can be purchasers in conformity
with this Law, with the aim of promoting the
social and economic effectiveness of produc-
tion and raising funds for structural renova-
tion of Ukraine’s economy. [207]

1289 Приватна організація (установа, заклад)
— утворюється на основі приватної власно-
сті одного або кількох громадян, іноземців,
осіб без громадянства або на основі приват-
ної власності суб’єкта господарювання —
юридичної особи. [34]

Private organization (institution, estab-
lishment) — is set up on the basis of private
property of one or several citizens, foreigners,
people without any citizenship or on the basis
of private property of an economic entity
which is a legal entity. [34]

1290 Приватне (закрите) розміщення цінних
паперів — розміщення цінних паперів шля-
хом безпосередньої пропозиції цінних папе-
рів заздалегідь визначеному колу осіб. [219]

Private issue of securities — issuing securi-
ties by directly offering securities in advance
to a limited number of people. [219]



200

1291 Приватне архівне зібрання — зібрання ар-
хівних документів, що є власністю однієї
або кількох осіб. [186]

Private archive — a collection of archive
documents belonging to one or several peo-
ple. [186]

1292 Приватне підприємство — підприємство,
що діє на основі приватної власності одного
або кількох громадян, іноземців, осіб без
громадянства та його (їх) праці чи з викори-
станням найманої праці. Приватним є також
підприємство, що діє на основі приватної
власності суб’єкта господарювання — юри-
дичної особи. [34]

Private enterprise — an enterprise func-
tioning on the basis of private ownership of
one or several citizens, foreigners, people
without any citizenship and his (their) labour
or with the help of hired labour. An enterprise
functioning on the basis of private property
belonging to an economic entity, which is a
legal entity, is also private. [34]

1293 Приватне розміщення — розміщення цін-
них паперів без відкритого продажу шляхом
безпосередньої пропозиції цінних паперів
заздалегідь визначеному колу осіб. [176]

Private issue — issuing securities without
selling them publicly but by directly offering
them in advance to a specified number of
people. [176]

1294 Придбані цінні папери — цінні папери,
придбані фінансовою установою на підставі
відповідного договору. [45]

Acquired securities — securities acquired
by a financial institution on the basis of a cor-
responding agreement. [45]

1295 Придбання — об’єднання підприємств, у
результаті якого покупець набуває контроль
над чистими активами та діяльністю інших
підприємств в обмін на передачу активів,
прийняття на себе зобов’язань або випуск
акцій. [80]

Acquisition — an act of a few enterprises
joining each other as a result of which the
purchaser obtains control over the net assets
and activities of other enterprises in return for
transferring assets, taking on some liabilities
or issuing shares. [80]

1296 Придбання векселя — одержання векселя
у власність через купівлю, врахування, за-
ставу (заклад), видачу або дарування, спад-
щину або іншу угоду, результат якої —
майнове право на вексель. [111]

Acquiring a bill of exchange — obtaining a
bill of exchange to one’s ownership through
buying it, receiving it as a debt settlement,
collateral (pledge), receiving it free of charge
or as a gift, inheritance or by means of any
other agreement, the result of which is the ti-
tle to the bill of exchange. [111]

1297 Призовий фонд — 1) грошова сума, що
підлягає виплаті переможцям лотереї відпо-
відно до оприлюднених умов її випуску та
проведення, зменшена на розмір джек-поту,
не забезпеченого сплатою участі у лотереї
[37]; 2) сукупність призів, які підлягають
виплаті переможцям лотереї відповідно до
оприлюднених умов її проведення. [192]

Prize fund — 1) a sum of money due to be
paid to lottery winners in accordance with the
announced terms of its issue and procedure,
reduced by the amount of the jackpot which
is not secured by participation fees [37]; 2) a
number of prizes due to be paid to the lottery
winners in accordance with the terms of
holding it. [192]

1298 Приймальний пункт спеціалізованого або
спеціалізованого металургійного перероб-
ного підприємства — виробничий підроз-
діл спеціалізованого або спеціалізованого
металургійного переробного підприємства,
на базі якого проводяться операції із заго-

Turn-in point of a specialized or special-
ized metallurgical processing enterprise —
a production division of a specialized or spe-
cialized metallurgical processing enterprise
which is the basis for operations of storing
and treating scrap metal. Each turn-in point is
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тівлі та переробки металобрухту. Кожний
приймальний пункт повинен мати вагове,
брухтопереробне, вантажопідйомне облад-
нання, а також відповідну ділянку з твердим
покриттям, площа якої визначається його
виробничими потребами відповідно до за-
кону. [182]

supposed to have weighing machines, equip-
ment for treating metal, loading equipment,
as well as a certain area with hard surface the
size of which is determined by its production
requirements in accordance with the law.
[182]

1299 Прилюдна пропозиція — повідомлення
про відкритий продаж цінних паперів, зроб-
лене у засобах масової інформації або ін-
шим чином та звернене до невизначеної кі-
лькості осіб. [176]

Public offer — an announcement about sell-
ing securities to the public made in the mass
media or in another way and aimed at an un-
limited number of people. [176]

1300 Примірник векселя — один з векселів, які
в сукупності становлять комплект переказ-
ного векселя. Усі примірники мають іденти-
чний зміст і самостійний обіг, разом з тим
усі примірники становлять одне вексельне
зобов’язання. У тексті примірника векселя
зазначається його порядковий номер: пер-
ший (прима), другий (секунда), третій (тер-
ція) тощо; в іншому разі кожний примірник
є самостійним векселем. Примірники виго-
товляються трасантом. [111]

Copy of a bill of exchange — one of the
bills which together constitute a set of a bill
of exchange. All the copies have the same
value and their own circulation, however all
these copies together refer to one liability un-
der the bill of exchange. The text of a copy
contains its number: the first (prime), the sec-
ond (secunda), the third (tertia) etc.; in an-
other case each copy is an independent bill of
exchange. Copies are issued by the drawer.
[111]

1301 Примірник відеограми — копія відеограми
на відповідному матеріальному носії, яка
виконана безпосередньо чи опосередковано
із цієї відеограми і містить усі зафіксовані
на ній рухомі зображення чи їх частину (як
із звуковим супроводом, так і без нього).
[152]

Copy of a vidiogram — a copy of a vidio-
gram on a corresponding medium made di-
rectly or indirectly from this videogram and
containing all the moving images or a part of
them recorded on this medium (with a sound
track or without it). [152]

1302 Примірник твору — копія твору, виконана
у будь-якій матеріальній формі. [152]

Copy of a work of art — a copy of a work
of art made in any physical form. [152]

1303 Примірник фонограми — копія фонограми
на відповідному матеріальному носії, яка
виконана безпосередньо чи опосередковано
із цієї фонограми і містить усі зафіксовані
на ній звуки чи їх частину. [152]

Copy of a phonogram — a copy of a pho-
nogram on a corresponding medium made di-
rectly or indirectly from this phonogram and
containing all the sounds recorded on it or
part of them. [152]

1304 Примітки до фінансових звітів — сукуп-
ність показників і пояснень, які забезпечу-
ють деталізацію і обґрунтованість статей
фінансових звітів, а також інша інформація,
розкриття якої передбачено відповідними
положеннями (стандартами). [63]

Notes to financial statements — a set of in-
dicators and explanations which provide de-
tails and grounds for items in financial state-
ments, as well as other information the
disclosure of which is stipulated by corre-
sponding provisions (standards). [63]

1305 Приміщення — частина внутрішнього об’єму
будівлі, обмежена будівельними елементами, з
можливістю входу і виходу. [60]

Premises — a part of the interior of a build-
ing limited by construction elements with the
possibility of entering and leaving it. [60]
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1306 Примусове стягнення — звернення стяг-
нення на активи платника податків у раху-
нок погашення його податкового боргу, без
попереднього узгодження його суми таким
платником податків. [203]

Forced collection of tax debt — collecting a
taxpayer’s outstanding tax by charging his as-
sets without prior agreement of the taxpayer.
[203]

1307 Принцип бухгалтерського обліку — пра-
вило, яким слід керуватись при вимірюван-
ні, оцінці та реєстрації господарських опе-
рацій і при відображенні їх результатів у
фінансовій звітності. [63]

Accounting principle — a rule which must
be followed in the process of measuring, as-
sessing, and recording economic transactions
and in entering their results in financial
statements. [63]

1308 Принципал — основна особа (боржник) у
борговому зобов’язанні. [111]

Principal — the main person (debtor) in the
relations connected with a liability to pay
one’s debts. [111]

1309 Принципи оцінки — покладені в основу
методичних підходів основні правила оцін-
ки майна, які відображають соціально-
економічні фактори та закономірності фор-
мування вартості майна. [59]

Valuation principles — the main rules of
valuating assets used as the basis of valuation
techniques, which reflect socio-economic
factors and regularities in the formation of
prices of assets. [59]

1310 Пріоритет — переважне право однієї особи
відносно права іншої особи на те ж саме не-
рухоме майно. [177]

Priority — a priority right of one person over
another person’s right to own the same prop-
erty. [177]

1311 Пріоритет заявки (пріоритет) — першість
у поданні заявки. [194]

Priority of an application (priority) — a
priority in making an application. [194]

1312 Пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні — науково, економічно і со-
ціально обґрунтовані та законодавчо визна-
чені напрями інноваційної діяльності, спря-
мовані на забезпечення потреб суспільства у
високотехнологічній конкурентоспромож-
ній, екологічно чистій продукції, високоякіс-
них послугах та збільшення експортного по-
тенціалу держави. [208]

Priority directions in innovative activities
in Ukraine — the directions of innovative
activities which have solid scientific, eco-
nomic and legal grounds and are aimed at
satisfying the society’s requirements for high
technology, competitive, ecological products,
high quality services and the country’s in-
creased export potential. [208]

1313 Провідний управлінський персонал —
персонал, відповідальний за керування,
планування та контролювання діяльності
підприємства. [84]

Top managerial staff — the staff responsi-
ble for managing, planning and controlling
the operation of an enterprise. [84]

1314 Проголошені цінні папери інститутів спі-
льного інвестування — цінні папери ін-
ститутів спільного інвестування, на які про-
понується відкрита підписка. [176]

Securities of collective investment institu-
tions offered for subscription — securities
issued by collective investment institutions
and offered to subscribers. [176]

1315 Програми виплат за участю кількох праце-
давців — недержавні програми з визначе-
ним внеском або з визначеною виплатою,

Employees’ remuneration schemes uniting
several employers — non — government
schemes with a specified contribution or a
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які використовують сукупність унесених різ-
ними підприємствами активів, що не пере-
бувають під спільним контролем, для здійс-
нення виплат працівникам більше ніж одно-
го підприємства. [86]

specified payment using combined assets
contributed by different enterprises and not
subject to joint supervision, for paying remu-
neration to employees of more than one en-
terprise. [86]

1316 Програми виплат інструментами власно-
го капіталу підприємства — угоди, за яки-
ми підприємство здійснює виплати праців-
никам підприємства інструментами власно-
го капіталу. [86]

Schemes of paying remuneration by the in-
struments of an enterprise’s equity —
agreements under which an enterprise makes
payments to its employees by the instruments
of the owner’s capital. [86]

1317 Програми виплат по закінченні трудової
діяльності — угоди, за якими підприємство
здійснює виплати працівникам по закінчен-
ні ними трудової діяльності. [86]

Schemes of retirement benefits — agree-
ments under which an enterprise makes pay-
ments to employees on their retirement. [86]

1318 Програми з визначеним внеском — про-
грами виплат по закінченні трудової діяль-
ності, за якими підприємство сплачує ви-
значені відрахування фонду і не матиме
зобов’язання сплачувати подальші внески,
якщо фонд не матиме достатньо активів для
сплати всіх виплат працівникам, пов’язаних
з виконанням ними робіт у звітному та по-
передніх періодах. [86]

Schemes with specified contributions —
schemes of retirement benefits under which
an enterprise pays definite sums of deduc-
tions from the fund and is not liable for
making further contributions if the fund is
short of resources for making all payments to
the employees for their work in the current
and previous periods. [86]

1319 Програми з визначеною виплатою — усі
програми виплат по закінченні трудової дія-
льності, крім програм з визначеним внес-
ком. [86]

Schemes with specified payment — all
schemes of retirement benefits except for
schemes with specified contributions. [86]

1320 Продавець — суб’єкт господарювання, який
згідно з договором реалізує споживачеві то-
вари або пропонує їх до реалізації. [159]

Seller — an economic entity which, in con-
formity with an agreement, sells goods to
consumers or offers goods for sale. [159]

1321 Продаж — передача майна однією особою у
власність або користування та (або) у воло-
діння та (або) у розпорядження іншій особі,
зокрема, передача згідно з угодами купівлі-
продажу, оренди майна, іншими цивільно-
правовими угодами, а також у разі заміни
одного зобов’язання іншим або зміни умов
виконання зобов’язань. [172]

Sale — a transfer of possessions from one
person to another for ownership or use and
(or) possession and (or) disposal, in particu-
lar, transferring possessions under sale-and-
purchase agreements, lease agreements, other
civil contracts, as well as in the case of ex-
changing one type of a liability for another
one or changing the terms of meeting one’s
commitments. [172]

1322 Продаж результатів робіт (послуг) —
будь-які операції цивільно-правового харак-
теру з надання результатів робіт (послуг), з
надання права на користування або на роз-
поряджання товарами, у тому числі немате-
ріальними активами та іншими, ніж товари,

Sales of the results of doing work (offering
services) — any civil transactions of deliv-
ering the results of work (providing services),
granting the right of using or disposal of
goods, including intangible assets and other
items of possession different from goods, in
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об’єктами власності за компенсацію, а та-
кож операції з безоплатного надання ре-
зультатів робіт (послуг). [192]

return for compensation, as well as transac-
tions of delivering the results of work (pro-
viding services) free of charge. [192]

1323 Продаж товарів — будь-які операції, що
здійснюються згідно з договорами купівлі-
продажу, міни, поставки та іншими цивіль-
но-правовими договорами, які передбача-
ють передачу прав власності на такі товари
за плату або компенсацію, незалежно від
строків її надання, а також операції з без-
оплатного надання товарів. [192]

Sale of goods — any transactions conducted
under sale-and-purchase agreements, agree-
ments of exchange, delivery and other civil
agreements providing for transferring the
rights of ownership of such goods for pay-
ment or compensation, irrespective of the
time of making payment or providing com-
pensation, as well as transactions of provid-
ing goods free of charge. [192]

1324 Продуктивні витрати — витрати, що пе-
редбачені раціональною організацією та
технологією виробництва. [51]

Productive expenses — expenses anticipated
as part of efficient organization and technol-
ogy of production. [51]

1325 Продукція — будь-які виріб (товар), робота
чи послуга, що виготовляються, виконують-
ся чи надаються для задоволення суспільних
потреб. [4; 159]

Products — any item (product), job or serv-
ice which is made, produced, or offered for
satisfying public needs. [4; 159]

1326 Продюсер аудіовізуального твору — особа,
яка організовує або організовує та фінансує
створення аудіовізуального твору. [152]

Producer of an audio-visual work of art —
a person who arranges or arranges and fi-
nances the process of creating an audio-visual
work of art. [152]

1327 Проект бюджету — проект плану форму-
вання та використання фінансових ресурсів
для забезпечення завдань і функцій, що
здійснюються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки
Крим та органами місцевого самоврядуван-
ня протягом бюджетного періоду, який є не-
від’ємною частиною проекту закону про
державний бюджет або проекту рішення
відповідної ради про місцевий бюджет. [1]

Draft budget — a draft plan aimed at raising
and using financial resources for meeting the
targets and performing the functions of the
bodies of the state power, the authorities of
the Autonomous Republic of Crimea and lo-
cal self-government bodies within the budget
period, which is an inseparable part of the
draft law on the state budget or the draft deci-
sion of a corresponding council concerning
the local budget. [1]

1328 Проектна документація — текстові та
графічні матеріали, затверджені в установ-
леному порядку, якими визначаються місто-
будівні, об’ємно-планувальні, архітектурні,
конструктивні, технічні та технологічні рі-
шення, а також кошториси об’єкта будівни-
цтва. [7]

Project documentation — materials con-
taining texts and graphs approved in an es-
tablished way, which determine decisions
concerning construction, planning, architec-
ture, structural, technical and technological
problems as well as budgets of a construction
project. [7]

1329 Прожитковий мінімум для сім’ї — визна-
чена для кожної сім’ї залежно від її складу
сума прожиткових мінімумів, розрахованих
і затверджених відповідно до Закону Украї-
ни «Про прожитковий мінімум» для осіб, які

Survival minimum for a family — a sum of
minimum survival amounts of money deter-
mined for each family depending on its com-
position, calculated and approved in accor-
dance with the Law of Ukraine «On the
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належать до основних соціальних і демо-
графічних груп населення. [164]

Survival Minimum» for the people who be-
long to the main social and demographic
groups of the population. [164]

1330 Промисловий металобрухт — непридатні
для прямого використання в промисловості
та інших галузях економіки вироби або час-
тини цих виробів, які містять у собі чорні
або кольорові метали чи їх сплави і які за
рішенням власника втратили експлуатацій-
ну цінність унаслідок фізичного або мора-
льного зносу, а також вироби з металу, що
мають непоправний брак, залишки чорних і
кольорових металів і їх сплавів. [182]

Industrial scrap metal — items or parts of
these items not suitable for direct use in pro-
duction and other sectors of the economy
containing ferrous or non-ferrous metals or
their alloys and which, according to their
owner’s decision, have lost their useful value
in consequence of wear and tear or obsoles-
cence, as well as metal items that have irrepa-
rable defects, waste of ferrous and non-
ferrous metals and their alloys. [182]

1331 Проміжні рахунки — рахунки за виконані
роботи за будівельним контрактом, передані
замовнику для оплати. [79]

Interim accounts — accounts of the work
done under a construction contract handed
over to the customer for payment. [79]

1332 Пропозиція (зауваження) — звернення гро-
мадян, де висловлюються порада, рекомен-
дація щодо діяльності органів державної
влади і місцевого самоврядування, депутатів
усіх рівнів, посадових осіб, а також вислов-
люються думки щодо врегулювання суспі-
льних відносин та умов життя громадян,
вдосконалення правової основи державного
і громадського життя, соціально-культурної
та інших сфер діяльності держави і суспіль-
ства. [173]

Proposal (comment) — an appeal of citizens
expressing advice, recommendation con-
cerning the activities of government authori-
ties and local government, deputies of all lev-
els, officials; as well as ideas relating to
regulating social relations and living condi-
tions of citizens, improving the legal frame-
work of the government system and public
life, social, cultural and other spheres of ac-
tivity of the state and society. [173]

1333 Пропуск товарів і транспортних засобів
через митний кордон України — дозвіл
митного органу на переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон
України з урахуванням заявленої мети тако-
го переміщення після проведення митних
процедур. [58]

Allowing goods and vehicles to cross the
customs border of Ukraine — permission of
customs authorities to move goods and vehi-
cles across the customs border of Ukraine
taking into consideration the declared pur-
pose of such movement after conducting
customs procedures. [58]

1334 Проспект емісії цінних паперів — доку-
мент, який містить інформацію про відкрите
(публічне) розміщення цінних паперів. [219]

Prospectus published in connection with
the issue of shares — a document containing
information concerning a public issue of se-
curities. [219]

1335 Проспект емісії цінних паперів інститутів
спільного інвестування — документ, який
містить інформацію про відкриту підписку
на цінні папери інститутів спільного інвес-
тування. [176]

Prospectus published in connection with the
issue of securities by collective investment in-
stitutions — a document containing information
concerning public subscription for securities is-
sued by collective investment institutions. [176]

1336 Прострочена дебіторська заборгованість
— заборгованість, що виникає на 30-й день

Outstanding debts — debts arising on the
30-th day after the expiry of the deadline of a
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після закінчення терміну обов’язкового пла-
тежу згідно з укладеними договорами, або
якщо дата платежу не визначена після випи-
сування рахунку на оплату. [10]

compulsory payment in conformity with the
contracts made, or in the situation when the
date of settlement is not specified after issu-
ing an invoice (bill). [10]

1337 Прострочена заборгованість — заборгова-
ність, яка не погашена в термін (строк),
установлений договором. [8]

Outstanding liability — a liability which is
not settled within the term specified by the
contract. [8]

1338 Протест — офіційно засвідчена вимога що-
до здійснення встановлених законодавством
про вексельний обіг дій за векселем і свід-
чення про їх невиконання. Протест є фак-
том, що свідчить про ухиляння від законо-
давчо встановленого порядку обігу векселя і
про настання певних правових наслідків.
[111]

Protest — officially certified request con-
cerning taking legally established actions re-
garding the circulation of bills of exchange
and evidence of failure to take these actions
in connection with a particular bill. The pro-
test is the evidence of avoiding legally estab-
lished rules concerning the circulation of bills
of exchange and the necessity of certain legal
consequences. [111]

1339 Професійна діяльність на фондовому рин-
ку — діяльність юридичних осіб з надання
фінансових та інших послуг у сфері розмі-
щення та обігу цінних паперів, обліку прав
за цінними паперами, управління активами
інституційних інвесторів, що відповідає ви-
могам, установленим до такої діяльності
цим Законом та законодавством. [219]

Professional activities on the stock ex-
change — the activities of legal persons con-
cerned with offering financial and other
services in the sphere of issuing and circula-
tion of securities, accounting for the title to
securities, managing the assets of institutional
investors, which correspond to the require-
ments to such activities established by this
Law and the legislation. [219]

1340 Професійна оціночна діяльність — діяль-
ність оцінювачів та суб’єктів оціночної дія-
льності, визнаних такими відповідно до по-
ложень цього Закону, яка полягає в
організаційному, методичному та практич-
ному забезпеченні проведення оцінки май-
на, розгляді та підготовці висновків щодо
вартості майна. [196]

Professional valuation activities — the ac-
tivities of valuers and entities to be valued,
recognized as such in conformity with the
provisions of this Law, include providing an
organizational, methodical and practical sup-
port in valuating property, analyzing and pre-
paring conclusions concerning the value of
property. [196]

1341 Професійна таємниця — матеріали, доку-
менти, інші відомості, якими користуються
в процесі та у зв’язку з виконанням своїх
посадових обов’язків посадові особи держав-
них органів, що здійснюють регулювання
ринків фінансових послуг, та особи, які за-
лучаються до здійснення цих функцій, і які
забороняється розголошувати у будь-якій
формі до моменту прийняття рішення від-
повідним уповноваженим державним орга-
ном. [217]

Professional secret — materials, documents,
other information used in the process and in
connection with exercising their official du-
ties by officials of state bodies who are en-
gaged in regulating financial services markets
and people who are involved in performing
these functions, which are prohibited to be
made public in any form before a decision is
taken by an authorized state body. [217]

1342 Професійний творчий працівник — фізи-
чна особа, творча діяльність якої становить

Professional engaged in creative activities
— a physical person whose creative activities
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її основне заняття, що завершується ство-
ренням і оприлюдненням творів або їх ін-
терпретацією в галузі культури та мистецтва
і є головним джерелом її доходів незалежно
від того, має вона чи не має будь-які юри-
дично оформлені трудові відносини. [34]

are his or her main occupation, which is usu-
ally crowned by creating works of art and
making them public, or their interpretation in
the field of culture and art and is the main
source of their income irrespective of whether
he or she has any legalized employment rela-
tions. [34]

1343 Професійні учасники фондового ринку —
юридичні особи, які на підставі ліцензії, ви-
даної Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, провадять на фондово-
му ринку професійну діяльність, види якої
визначені законами України. [219]

Professional stock market participants —
legal entities which, on the basis of a license
issued by the State Securities and Stock Mar-
ket Commission, are engaged in the stock
market professional activities the types of
which are determined by the laws of Ukraine.
[219]

1344 Профіцит бюджету — перевищення дохо-
дів бюджету над його видатками. [1]

Budget surplus — the excess of budget
revenue over its expenditure. [1]

1345 Профспілка — добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує грома-
дян, пов’язаних спільними інтересами за
родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання). [34]

Trade union — a voluntary non-profit public
organization uniting citizens with common
interests connected with their professional
(labour) activities (education). [34]

1346 Проценти — 1) дохiд, який сплачується
(нараховується) позичальником на користь
кредитора у вигляді плати за використання
залучених на визначений строк коштів або
майна [192]; 2) плата за використання гро-
шових коштів, їх еквівалентів або сум, що
заборговані підприємству. [76]

Interest — 1) interest which is paid (ac-
crued) by the borrower for the benefit of the
creditor in the form of payment for using
funds or assets. [192]; 2) payment for using
cash, its equivalents or amounts owed to an
enterprise. [76]

1347 Процентний ощадний (депозитний) сер-
тифікат — ощадний (депозитний) сертифі-
кат, який випущений банком з визначеною
процентною ставкою. [112]

Interest savings (deposit) certificate — a
savings (deposit) certificate issued by a bank
with a specified interest rate. [112]

1348 Процесинг — діяльність, яка включає в се-
бе виконання авторизації, моніторинг, збір,
оброблення, зберігання й надання членам
системи та розрахунковому банку платіж-
них повідомлень за операціями з платіжни-
ми картками. [109]

Processing — a type of activity which in-
cludes carrying out authorization, monitoring,
collecting, sorting, analyzing, storing and
sending advice notes concerning transactions
with pay cards to members of the system and
to the settlement bank. [109]

1349 Процесинговий центр — юридична особа
— учасник платіжної системи, яка здійснює
процесинг. [109]

Processing centre — a legal entity — par-
ticipant of a settlement system who carries
out processing. [109]

1350 Пряма інвестиція — господарська опера-
ція, яка передбачає внесення коштів або
майна до статутного фонду юридичної осо-

Direct investment — an economic transac-
tion which involves contributing cash or as-
sets to the authorized fund of a legal entity in
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би в обмін на корпоративні права, емітовані
такою юридичною особою. [192]

exchange for corporate rights issued by this
legal entity. [192]

1351 Прямі витрати — витрати, що можуть бути
віднесені безпосередньо до конкретного
об’єкта витрат економічно доцільним шля-
хом. [51; 77]

Direct expenses — expenses which can be
referred directly to a particular item of ex-
penditure in an economically acceptable way.
[51; 77]

1352 Прямі збитки — поточна вартість витрат на
відтворення, заміщення або відшкодування
ринкової вартості об’єкта оцінки без ураху-
вання нестриманих майбутніх вигод. [59]

Direct losses — current value of expenditure
for reproduction, replacement, or compensa-
tion of the market value of an item being val-
ued without taking into account unlimited
future benefits. [59]

1353 Прямі інвестиції — господарська операція,
яка передбачає внесення коштів до статут-
ного фонду юридичної особи в обмін на ко-
рпоративні права, емітовані такою юридич-
ною особою. [19]

Direct investments — an economic transac-
tion which involves contributing cash to the
authorized fund of a legal entity in exchange
for corporate rights issued by this legal entity.
[19]

1354 Псевдонім — вигадане ім’я, вибране авто-
ром чи виконавцем для позначення свого
авторства. [152]

Pseudonym — an imaginary name chosen by
an author or a performer to identify his or her
authorship. [152]

1355 Публічна демонстрація аудіовізуального
твору, відеограми — публічне одноразове
чи багаторазове представлення публіці за
згодою суб’єктів авторського права і (або)
суміжних прав у приміщенні, в якому мо-
жуть бути присутніми особи, які не нале-
жать до кола сім’ї або близьких знайомих
цієї сім’ї, аудіовізуального твору чи зафік-
сованого у відеограмі виконання або будь-
яких рухомих зображень. [152]

Public demonstration of an audio-visual
work of art, videogram — a single or multi-
ple public presentation of an audio-visual
work of art, or performance recorded on a
videogram, or any moving images to the
audience with the consent of copyright hold-
ers or holders of neighbouring rights on the
premises where some people not belonging to
the family or family friends may be present.
[152]

1356 Публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів — їх відчуження на підставі опуб-
лікування в засобах масової інформації або
оголошення будь-яким іншим способом по-
відомлення про продаж цінних паперів, звер-
неного до заздалегідь не визначеної кількос-
ті осіб. [219]

Public issue of securities — offering them
for sale on the grounds of publishing in the
mass media or announcing in any other way
information about selling securities, targeting
an indefinite number of people. [219]

1357 Публічне виконання — подання за згодою
суб’єктів авторського права і (або) суміж-
них прав творів, виконань, фонограм, пере-
дач організацій мовлення шляхом деклама-
ції, гри, співу, танцю та іншим способом як
безпосередньо (у живому виконанні), так і
за допомогою будь-яких пристроїв і проце-
сів (за винятком передачі в ефір чи по кабе-
лях) у місцях, де присутні чи можуть бути

Performance in front of an audience —
presenting, with the consent of copyright
holders and (or) holders of contiguous rights,
works of art, performances, sound tracks,
presentations in the form of reciting, playing,
dancing, and in other ways both directly
(live) and with the help of some devices and
processes (excluding air or cable transmis-
sion) in places where some people who do
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присутніми особи, які не належать до кола
сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, неза-
лежно від того, чи присутні вони в одному
місці і в один і той самий час або в різних
місцях і в різний час. [152]

not belong to the family or friends of this
family are present or can be present, regard-
less of whether they are present in the same
place at the same time or in different places at
different time periods. [152]

1358 Публічне сповіщення (доведення до за-
гального відома) — передача за згодою
суб’єктів авторського права і (або) суміж-
них прав в ефір за допомогою радіохвиль (а
також лазерних променів, гамма-променів
тощо), у тому числі з використанням супут-
ників, чи передача на віддаль за допомогою
проводів або будь-якого виду наземного чи
підземного (підводного) кабелю (провідни-
кового, оптоволоконного та інших видів)
творів, виконань, будь-яких звуків і (або)
зображень, їх записів у фонограмах і відео-
грамах, програм організацій мовлення тощо,
коли зазначена передача може бути сприй-
нята необмеженою кількістю осіб у різних
місцях, віддаленість яких від місця передачі
є такою, що без зазначеної передачі зобра-
ження чи звуки не можуть бути сприйняті.
[152]

Presentation to the public (making some
information available to the people) — the
transmission, with the consent of copyright
holders and (or) holders of contiguous rights,
to the air with the help of radio waves (as
well as laser beams, gamma rays etc), in-
cluding satellite broadcasting or long-range
transmission via wires or any type of land or
subterranean (underwater) cable (wire cable,
fiber-optic cable and other types) of works of
art, performances, any sounds and (or) im-
ages, their recordings in the form of sound
tracks, videograms, programs, etc. when a
certain program (broadcast) can be perceived
by an unlimited number of people in different
places located at such a distance from the
place of transmission that images or sounds
cannot be received without the above-
mentioned transmission. [152]

1359 Публічний показ — будь-яка демонстрація
оригіналу або примірника твору, виконання,
фонограми, відеограми, передачі організації
мовлення за згодою суб’єктів авторського
права і (або) суміжних прав безпосередньо
або на екрані за допомогою плівки, слайда,
телевізійного кадру тощо (за винятком пе-
редачі в ефір чи по кабелях) або за допомо-
гою інших пристроїв чи процесів у місцях,
де присутні чи можуть бути присутніми
особи, які не належать до кола сім’ї чи бли-
зьких знайомих цієї сім’ї особи, яка здійс-
нює показ, незалежно від того, чи присутні
вони в одному місці і в один і той самий час
або в різних місцях і в різний час (публіч-
ний показ аудіовізуального твору чи відео-
грами означає також демонстрацію окремих
кадрів аудіовізуального твору чи відеограми
без дотримання їх послідовності). [152]

Show to the public — any presentation of an
original work of art or its copy, a perform-
ance, a sound track, videogram, program, etc.
with the consent of copyright holders or
holders of contiguous rights, directly or on
the screen with the help of a film, a transpar-
ency, a television frame, etc. (with the excep-
tion of air or cable transmission) or with the
help of other devices or processes in places
where some people not belonging to the fam-
ily or friends of the person arranging the
show are present or can be present, regardless
of whether they are in the same place at the
same time or in different places at different
time periods (the public presentation of an
audio-visual work of art or a videogram also
means the presentation of certain frames of
an audio-visual work of art or a videogram
without following their order). [152]

1360 Пункт обміну іноземної валюти банку (фі-
нансової установи) — складова частина
власного операційного залу банку (фінансо-
вої установи), де здійснюються валютно-
обмінні операції з іноземною валютою і до-
рожніми чеками для фізичних осіб — рези-

Foreign exchange outlet of a bank (a finan-
cial institution) — a component part of a
customer service area of a bank (a financial in-
stitution) where foreign exchange transactions
and transactions involving traveller’s cheques
for physical persons, both residents and non-
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дентів і нерезидентів з дотриманням вимог
нормативно-правових актів Національного
банку України. [28]

residents, are carried out in accordance with
the requirements of normative and legal acts of
the National Bank of Ukraine. [28]

1361 Пункт обміну іноземної валюти, що пра-
цює на підставі агентського договору —
складова частина власного операційного за-
лу банку (фінансової установи) або примі-
щення, що на правах власності або оренди
належить агенту, у якому юридична особа
— резидент, що уклала агентський договір з
банком (фінансовою установою) згідно з за-
конодавством України, здійснює валютно-
обмінні операції з іноземною валютою для
фізичних осіб — резидентів і нерезидентів.
[28]

Foreign exchange outlet operating under
an agency agreement — a component part
of a bank’s (a financial institution’s) own
customer service area or some premises
which belong to the agent as his own property
or under a lease agreement, in which a legal
person — resident who has concluded an
agency agreement with the bank (financial in-
stitution) in conformity with the legislation of
Ukraine — conducts foreign exchange trans-
actions for physical persons — residents and
non-residents. [28]

1362 Пусковий комплекс — сукупність об’єктів
(або їх частин) основного, підсобного та об-
слуговуючого призначення, енергетичного,
транспортного і складського господарства,
зв’язку, інженерних комунікацій, охорони
навколишнього природного середовища, бла-
гоустрою, що забезпечують випуск продукції
або надання послуг, передбачених проектом
(робочим проектом) для даного пускового
комплексу, та санітарно-побутові умови пра-
ці згідно з чинними нормами. [127]

Start-up complex — a set of facilities (or
their component parts) comprising primary,
ancillary, supporting and maintenance facili-
ties, power producing, transport or ware-
housing units, communications, engineering
services, facilities responsible for environ-
mental protection, public services and ameni-
ties, which provide the production of goods
or offering services stipulated by the project
(working project) for this start-up complex
and sanitary and living conditions of work in
conformity with the existing standards. [127]

Ð

1363 Ранжоване значення показника — це пе-
ретворений внаслідок реалізації передбаче-
них цим блоком розрахункових дій конкре-
тний чинник, який завдяки цій реалізації
може зіставлятися з іншим і у якому перед-
бачена визначена вагомість. [42]

Rank-ordered values of an index — a par-
ticular factor transformed as a result of con-
ducting settlement operations this complex is
designed for, which, due to these operations
can be compared to another factor and which
has a predetermined value. [42]

1364 Рахунки для обліку операцій з фінансу-
вання бюджетів — рахунки, які відкрива-
ються для обліку операцій з фінансування
бюджетів, передбачених Законом України
про Державний бюджет України на відповід-
ний рік. [130]

Accounts for recording budget financing
— accounts which are opened to record
transactions conducted to provide funds for
the budget stipulated by the Law of Ukraine
on the State Budget of Ukraine for a certain
year. [130]
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1365 Рахунки одержувачів коштів — рахунки,
що відкриваються в органах Державного ка-
значейства України одержувачам коштів бю-
джету за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків для обліку операцій з
виконання плану використання бюджетних
коштів. [10]

Accounts of entities receiving funds — ac-
counts opened by the bodies of the State
Treasury of Ukraine for entities which are to
receive budget funds according to corre-
sponding codes of budget classification of
expenditure for recording transactions relat-
ing to the plan of utilizing budget funds. [10]

1366 Рахунки у цінних паперах — рахунки, що
ведуться зберігачами для власників цінних
паперів та депозитаріями для зберігачів що-
до обслуговування операцій з цінними па-
перами. [188]

Accounts related to securities — accounts
kept by savings institutions for holders of se-
curities and by depositories for savings insti-
tutions for servicing transactions involving
securities. [188]

1367 Реалізація — діяльність суб’єктів господа-
рювання з продажу товарів (робіт, послуг).
[159]

Selling — the activities of economic entities
aimed at selling goods (jobs, services). [159]

1368 Реальна ставка дисконту — ставка дискон-
ту, що застосовується для визначення поточ-
ної вартості реального грошового потоку. [61]

Real discount rate — a discount rate used
for determining the current value of an actual
cash flow. [61]

1369 Реальний власник — суб’єкт господарю-
вання, який за рахунок контролю над учас-
ником конкурсу буде мати вирішальний
вплив на господарську діяльність відкрито-
го акціонерного товариства, створеного на
базі підприємства, що має стратегічне зна-
чення для економіки і безпеки держави, у
разі придбання учасником конкурсу контро-
льного пакета акцій цього товариства. [128]

Real owner — an economic entity which, on
account of its control over a competition par-
ticipant, will have a decisive influence on the
economic activity of a public limited com-
pany formed on the basis of an enterprise
having a strategic importance for the econ-
omy and security of the state, provided the
competition participant purchases the con-
trolling stock of this limited company. [128]

1370 Реальний грошовий потік — грошовий
потік у цінах, фіксованих на дату оцінки,
без урахування прогнозного рівня інфляції.
[61]

Real cash flow — cash flow in terms of
prices fixed on the date of valuation without
taking account of the forecast inflation rate.
[61]

1371 Реверс — письмове зобов’язання пред’яв-
ника викупити векселі до настання їх строку
та/або в разі настання (ненастання) певних
обставин. [111]

Reverse — a written commitment of a bearer
to repurchase bills before their maturity
and/or provided certain circumstances arise.
[111]

1372 Реверсія — очікувана вартість земельної
ділянки в період, що настає за прогнозним.
[41]

Reversal — anticipated value of a plot of
land in the period following the forecast pe-
riod. [41]

1373 Ревізія — метод документального контро-
лю за фінансово-господарською діяльністю
органу Фонду, страхувальника в частині на-
рахування та витрачання коштів Фонду, до-
стовірністю обліку та звітності; спосіб до-
кументального установлення правомірності

Review (revision) — a method of documen-
tary control over the financial and economic
activities of a body of the Fund, the insured in
relation to calculating and spending the
Fund’s money, fairness of accounting and re-
porting; a method of establishing, through
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дотримання нормативних актів Фонду орга-
нами Фонду, страхувальниками та іншими
отримувачами коштів Фонду. За наслідками
ревізії складається акт ревізії. [29]

checking documents, of whether the bodies of
the Fund, the insured and other recipients of
the Fund’s benefits abide by the normative
acts of the Fund. A report is usually prepared
on the results of the review. [29]

1374 Регламент інститутів спільного інвесту-
вання — документ, який визначає особли-
вості діяльності інститутів спільного інвес-
тування. [176]

Regulations of collective investment insti-
tutions — a document determining the pecu-
liarities of activities of collective investment
institutions. [176]

1375 Регламент постійно діючого третейського
суду — документ, яким визначаються поря-
док та правила вирішення спорів у третей-
ському суді, правила звернення до третей-
ського суду, порядок формування складу
третейського суду, інші питання, пов’язані з
вирішенням спорів третейським судом.
[214]

Rules of the permanent Arbitration Court
— a document which determines the proce-
dure and rules of settling disputes in the Ar-
bitration Court, the rules of applying to the
Arbitration Court, the procedure of forming
the Arbitration Court, other issues connected
with settling disputes by the Arbitration
Court. [214]

1376 Регресант — юридична або фізична особа,
яка пред’являє зворотну вимогу до іншої
особи щодо відшкодування збитків, яких
перша особа зазнала на користь другої (на-
приклад, здійснила оплату векселя). [111]

A person entitled to recourse — a legal or
natural person that makes a return claim to
another entity for refunding the losses, which
the former entity incurred for the benefit of
the latter (for example, paid a bill). [111]

1377 Регулярна інформація про емітента — рі-
чна та квартальна звітна інформація про ре-
зультати фінансово-господарської діяльнос-
ті емітента, яка подається Державній комісії
з цінних паперів та фондового ринку (в тому
числі в електронному вигляді). [219]

Regular information about an issuer —
annual and quarterly information concerning
the results of financial and business activity
of the issuer, which is submitted to the State
Securities and Stock Market Commission (in-
cluding the electronic version). [219]

1378 Регулярні пасажирські перевезення —
перевезення пасажирів на автобусному мар-
шруті загального користування за умовами,
визначеними паспортом маршруту, затвер-
дженим в установленому порядку органами
виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування або уповноваженими органа-
ми Договірних Сторін у разі міжнародних
перевезень. [151]

Regular passenger transportation — car-
rying passengers on the public bus route ac-
cording to the requirements stated in the route
card and approved in the established order by
the executive bodies and local authorities or
representative bodies of the parties to a con-
tract for international transportation of pas-
sengers. [151]

1379 Регулярні спеціальні пасажирські переве-
зення — перевезення певних категорій па-
сажирів (працівників підприємств, школя-
рів, студентів, туристів, екскурсантів та
інших) на автобусному маршруті за умова-
ми, визначеними паспортом маршруту, за-
твердженим в установленому порядку замов-
ником транспортних послуг або уповнова-
женими органами Договірних Сторін у разі
міжнародних перевезень. [151]

Regular special passenger transportation
— carrying special categories of passengers
(workers, schoolchildren, students, tourists,
and others) on the bus route according to the
requirements stated in the route card and ap-
proved in accordance with the established or-
der by the customer of the transport services
or representative bodies of the parties to a
contract for international transportation of
passengers. [151]
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1380 Реекспорт — митний режим, відповідно до
якого товари, що походять з інших країн, не
пізніше ніж у встановлений законодавством
строк з моменту їх ввезення на митну тери-
торію України вивозяться з цієї території в
режимі експорту. [58]

Re-export — a customs procedure according
to which goods of foreign origin are to be ex-
ported from this territory, within the period
established by the law from the date of their
being imported to the customs territory of
Ukraine. [58]

1381 Реєстр власників іменних цінних паперів
— складений реєстратором на певну дату
список власників іменних цінних паперів та
номінальних утримувачів. [188]

Register of owners of registered securities
— a list of owners of registered securities and
nominal shareholders made by the registrar
for the determined date. [188]

1382 Реєстр вантажно-митних декларацій —
реєстр увізних або вивізних вантажних мит-
них декларацій, на підставі яких продукція,
що експортується (імпортується, передаєть-
ся в лізинг), перетнула митний кордон Ук-
раїни. Реєстр отримується банком від відпо-
відного митного органу в порядку, установ-
леному чинним законодавством України. [25]

Register of customs declarations — the
register of inward or outward customs decla-
rations, on the basis of which the goods for
export (import, lease) crossed the customs
border of Ukraine. The register is received by
the bank from the customs in accordance with
the legislation in force. [25]

1383 Реєстратор — юридична особа — суб’єкт
підприємницької діяльності, який одержав у
встановленому порядку ліцензію на ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів.
[188]

Registrar — a legal entity — economic en-
tity which has received the license for keep-
ing registers of the owners of registered secu-
rities in the set order. [188]

1384 Реєстратор розрахункових операцій —
пристрій або програмно-технічний комплекс,
в якому реалізовані фіскальні функції і який
призначений для реєстрації розрахункових
операцій при продажу товарів (наданні по-
слуг), операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти та/або реєстрації кількості проданих
товарів (наданих послуг). До реєстраторів
розрахункових операцій відносяться: елект-
ронний контрольно-касовий апарат, елект-
ронний контрольно-касовий реєстратор, ком-
п’ютерно-касова система, електронний так-
сометр, автомат з продажу товарів (послуг)
тощо. [93; 170]

Cash register — a device or technical facil-
ity that performs fiscal functions. It is appli-
cable for recording settlement transactions in
the course of selling goods (providing serv-
ices), currency exchange operations and/or
recording the number of the goods sold
(services furnished). The cash register con-
tains an electronic cash desk, an electronic
monitoring-cash register, a computer-cash
system, a slot machine (services) and so on.
[93; 170]

1385 Реєстраційна картка — документ встанов-
леного зразка, який підтверджує волевияв-
лення особи щодо внесення відповідних за-
писів до Єдиного державного реєстру. [166]

Registration card — a document of a stan-
dard form, which confirms the wish of a per-
son as to making appropriate entries to the
Single State Register. [166]

1386 Реєстраційна справа — папка організацій-
но-облікового типу з документами або ком-
п’ютерними файлами для постійного збері-
гання, що подаються державному реєстра-
тору відповідно до закону. [166]

Registration folder — a folder containing
accounting documents or PC files that are
submitted to the state registrar in compliance
with the law. [166]
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1387 Реєстраційні рахунки — рахунки, які
відкриваються в органах Державного каз-
начейства розпорядникам бюджетних ко-
штів за відповідними кодами бюджетної
класифікації видатків для обліку операцій
з виконання загального фонду коштори-
сів. [10]

Registration accounts — accounts opened
with the State Treasury for managers of
budgetary funds according to the codes of
budgetary classification of expenses to ac-
count transactions related to the execution of
the general fund of budgets. [10]

1388 Режим зони митного контролю — вста-
новлені законодавством України з питань
митної справи приписи, заборони та обме-
ження щодо перебування товарів, транспор-
тних засобів та громадян, умови розташу-
вання будівель та споруд, а також прове-
дення господарських робіт у зоні митного
контролю. [58]

Customs control procedure — as deter-
mined by the Ukrainian legislation on cus-
toms, a set of norms related to orders, prohi-
bitions and limitations concerning citizens
staying in the zone of the customs control, as
well as keeping goods and vehicles there, the
conditions regulating the location of build-
ings and structures, as well as conducting
business activity in the zone of the customs
control. [58]

1389 Резиденти — фізичні особи — громадяни
України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, які мають постійне місце про-
живання на території України, у тому числі
ті, які тимчасово перебувають за кордоном;
юридичні особи, об’єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної
особи (філії, представництва тощо), з місце-
знаходженням на території України, які здійс-
нюють свою діяльність на підставі законів
України; дипломатичні, консульські, торго-
вельні та інші офіційні представництва Ук-
раїни за кордоном, які користуються імуні-
тетом і дипломатичними привілеями, а та-
кож філії та представництва підприємств і
організацій України за кордоном, що не
здійснюють підприємницької діяльності.
[18; 20; 131; 192]

Residents — legal entities — citizens of
Ukraine, foreigners, stateless individuals,
whose place of permanent residence is
Ukraine, including people who are temporar-
ily abroad; legal persons, business entities of
Ukraine, which do not have the status of a le-
gal person (branches, representative offices,
etc.), located on the territory of Ukraine
which carry out their activity in accordance
with the laws of Ukraine; diplomatic repre-
sentatives, consulates, trade and other
Ukrainian official representatives abroad,
which enjoy immunity and diplomatic privi-
leges, including branches and representative
offices of Ukrainian enterprises and organi-
zations abroad, which do not conduct any
business activity. [18; 20; 131; 192]

1390 Реімпорт — митний режим, відповідно до
якого товари, що походять з України та ви-
везені за межі митної території України згід-
но з митним режимом експорту, не пізніше
ніж у встановлений законодавством строк
ввозяться на митну територію України для
вільного обігу на цій території. [58]

Re-import — the customs procedure under
which goods made in Ukraine and exported
from the customs territory of Ukraine in ac-
cordance with the customs export procedure,
are imported back into the customs territory
of Ukraine within the period specified by the
law for the purposes of free circulation on
this territory. [58]

1391 Реінвестиція — господарська операція, яка
передбачає здійснення капітальних або фі-
нансових інвестицій за рахунок доходу
(прибутку), отриманого від інвестиційних
операцій. [19; 192]

Reinvestment — business activity, which
implies making capital or financial invest-
ments from the profit (income) gained as a
result of investment operations. [19; 192]
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1392 Реквізити векселя — обов’язкові відомос-
ті, що має містити вексель відповідно до
Уніфікованого закону про переказні векселі
та прості векселі. [111]

Bill requisites — obligatory information the
bill of exchange contains in accordance with
the Unified Law on Bills of Exchange and
Promissory Notes. [111]

1393 Реконсиляція — процедура контролю, яка
полягає в ідентифікації та перевірці виконання
кожного переказу за допомогою щонайменше
трьох показників, визначених платіжною сис-
темою. [198]

Reconciliation — a procedure of control,
which envisages identifying and checking
each transfer by means of at least three indi-
cators, determined by the payment system.
[198]

1394 Ремітент — перший векселедержатель пе-
реказного векселя, особа, на користь якої
виданий переказний вексель. [111]

Payee — the first holder of the bill of ex-
change, for whose benefit the bill of ex-
change is issued. [111]

1395 Ремонт — комплекс операцій щодо віднов-
лення справності або роботоздатності виро-
бів та відновлення ресурсів виробів чи їхніх
складових частин. [126; 149]

Repair — a set of operations aimed at the re-
newal of serviceability of products, prolong-
ing the operating cycle of products or their
components. [126; 149]

1396 Рентний дохід — дохід, що його можна
отримати з землі як фактора сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського виробництва
залежно від її якості та місця розташування
земельної ділянки. [41; 60; 195]

Rental income — an income that can be
earned from land as a factor of agricultural
and forestry production depending on its
quality and the place of location of the plot.
[41; 60; 195]

1397 Репрографічне відтворення (репродуку-
вання) — факсимільне відтворення у будь-
якому розмірі (у тому числі збільшеному чи
зменшеному) оригіналу письмового чи ін-
шого графічного твору або його примірника
шляхом фотокопіювання або іншими подіб-
ними способами, крім запису в електронній
(у тому числі цифровій), оптичній чи іншій
формі, яку зчитує комп’ютер. [152]

Regraphic recreation (reproduction) — a
facsimile recreation of any size (both magni-
fied and diminished) of the written and other
graphic original work or its copy by photo-
copying or using other similar methods, ex-
cept for recording in electronic (digital), opti-
cal or other form which is read by a
computer. [152]

1398 Реструктуризація підприємства — здійснен-
ня організаційно-господарських, фінансово-еко-
номічних, правових, технічних заходів, спря-
мованих на реорганізацію підприємства, зок-
рема шляхом його поділу з переходом борго-
вих зобов’язань до юридичної особи, що не
підлягає санації, якщо це передбачено планом
санації, на зміну форми власності, управління,
організаційно-правової форми, що сприятиме
фінансовому оздоровленню підприємства, збіль-
шенню обсягів випуску конкурентоспроможної
продукції, підвищенню ефективності виробниц-
тва та задоволенню вимог кредиторів. [157]

Enterprise restructuring — organizational,
economic, financial, legal and technical ef-
forts aimed at restructuring an enterprise, in
particular, by dividing it and transferring its
debt instruments to a legal entity, which is
not subject to reorganization unless it is
stipulated by the reorganization plan, at
changing the form of ownership, manage-
ment, organizational legal form, that will fa-
cilitate financial soundness of the enterprise,
the growth of the volume of competitive pro-
duction, effectiveness of the production and
satisfaction of creditors` demands. [157]

1399 Реструктуризація податкового боргу —
відстрочення або розстрочення сплати пода-

Tax debt restructuring — a postponement
or restructuring tax debt payment accumu-
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ткового боргу, накопиченого платником по-
датків станом на встановлену цим Законом
дату, а також його часткове списання. [203]

lated by a tax payer as at the fixed by this
Law date, and its partial writing off. [203]

1400 Ресурс — сумарне напрацювання виробу з
початку його експлуатації чи поновлення
експлуатації після ремонту певного виду до
переходу в граничний стан. [126]

Operating period — a total lifelength of a
product from the beginning of its exploitation
or renewal its exploitation after repair to its
transformation into the state of wear and tear.
[126]

1401 Ресурси — матеріальні ресурси, транспорт-
ні засоби, будівельні машини та робоча си-
ла, що використовуються для виконання ро-
біт. [7]

Assets — material resources, vehicles, con-
struction facilities and labour force used for
fulfillment of works. [7]

1402 Реципієнт — бюджетна установа, яка без-
посередньо одержує міжнародну технічну
допомогу згідно з проектом (програмою).
[131]

Recipient — a budget institution which di-
rectly receives international technical assis-
tance according to the project (program).
[131]

1403 Ризик грошового потоку — імовірність
зміни величини майбутнього грошового по-
току, пов’язаного з монетарним фінансовим
інструментом. [74]

Risk of money flow — a probability of change
in the volume of future money flow related to
the monetary financial instrument. [74]

1404 Ризик ліквідності — імовірність втрат вна-
слідок неспроможності виконати свої зо-
бов’язання у зв’язку з неможливістю реалі-
зувати фінансові активи за справедливою
вартістю. [74]

Risk of liquidity — a probability of losses
because of a failure to fulfill the obligations
due to impossibility to realize financial assets
at a fair value. [74]

1405 Ринки фінансових послуг — сфера діяль-
ності учасників ринків фінансових послуг з
метою надання та споживання певних фі-
нансових послуг. До ринків фінансових по-
слуг належать професійні послуги на ринках
банківських послуг, страхових послуг, інвес-
тиційних послуг, операцій з цінними папе-
рами та інших видах ринків, що забезпечу-
ють обіг фінансових активів. [217]

Financial service markets — a sphere of ac-
tivity of financial service market participants for
the purpose of rendering and consuming par-
ticular financial services. Financial service mar-
kets include professional services at the bank
service markets, insurance and investment
services, operations with securities and other
types of markets which ensure a financial assets
conversion cycle. [217]

1406 Ринкова вартість — вартість, за яку можли-
ве відчуження об’єкта оцінки на ринку подіб-
ного майна на дату оцінки за угодою, укла-
деною між покупцем та продавцем, після
проведення відповідного маркетингу за умо-
ви, що кожна із сторін діяла із знанням спра-
ви, розсудливо і без примусу. [52; 59; 204]

Market value — a possible value of the dis-
posal of the object of valuation at the market of
similar property at the valuation date under the
contract between the seller and the buyer after
conducting marketing research, provided that
each of the parties has acted knowingly, rea-
sonably and freely. [52; 59; 204]

1407 Ринкова вартість фінансової інвестиції —
сума, яку можна отримати від продажу фінан-
сової інвестиції на активному ринку. [73]

Market value of financial investment — a
sum which can be acquired from the sale of the
financial investment at the active market. [73]
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1408 Ринковий ризик — імовірність того, що
вартість фінансового інструмента буде змі-
нюватися внаслідок змін ринкових цін неза-
лежно від того, чи спричинені ці зміни фак-
торами, які притаманні конкретному типу
цінних паперів чи їх емітенту, або фактора-
ми, які впливають на вартість всіх цінних
паперів в обігу на ринку. [74]

Market risk — a probability that the value of
the financial instrument will change due to
market prices changes regardless of whether
these changes are caused by factors, inherent
in the particular type of securities or their is-
suer, or by factors which affect the market
value of all securities in circulation. [74]

1409 Ринок товарів (робіт, послуг) — сфера
обігу товарів (робіт, послуг), яка визнача-
ється виходячи з можливості покупця (про-
давця) реально і без значних додаткових ви-
трат придбати (продати) товар (роботу,
послугу) на найближчій стосовно будь-якої
із сторін договору території. [192]

Market of goods (works, services) — a
sphere of turnover of goods (works and serv-
ices), which is determined by customer’s
(seller’s) real possibilities and without any
considerable additional expenses for buying
(selling) goods (works, services) on the near-
est territory related to any party to the con-
tract. [192]

1410 Річна декларація про майновий стан і до-
ходи (податкова декларація) — документ,
що подається платником податку, який: зо-
бов’язаний подавати таку декларацію згідно
з нормами Закону або інших законів; має
право подати таку декларацію для отриман-
ня податкового кредиту. [26]

Annual tax return on personal property
and income (tax declaration) — a document
submitted by a taxpayer who is obliged to fill
in a declaration according to the Law and
other laws and has the right to submit it to be
granted a tax credit. [26]

1411 Рішення про застосування штрафних (фі-
нансових) санкцій — рішення керівника
органу державної податкової служби (його
заступника) щодо виявленого порушення
(крім порушення правил оподаткування),
яке приймається відповідно до законодав-
чих актів, якими надано право органам дер-
жавної податкової служби застосовувати
штрафні (фінансові) санкції. [24]

Decision on imposing penalty (financial)
sanctions — a decision made by the head of
the State Tax Administration (his deputy) as
to the revealed violations (except for the vio-
lation of tax regulations) made in compliance
with legislation, which entrusts the State Tax
Administration to impose penalty (financial)
sanctions. [24]

1412 Рішення про місцевий бюджет — норма-
тивно-правовий акт Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим чи відповідної ра-
ди, виданий в установленому законодав-
ством України порядку, що містить затвер-
джені повноваження відповідно Раді мініст-
рів Автономної Республіки Крим, місцевій
державній адміністрації або виконавчому
органу місцевого самоврядування здійсню-
вати виконання місцевого бюджету протя-
гом бюджетного періоду. [1]

Decree on the local budget — a regulatory
legal act adopted by the Verkhovna Rada of
the Autonomous Republic of Crimea or rele-
vant local rada in accordance with the proce-
dure set by the legislation of Ukraine that
contains approved powers of the Council of
Ministers of the Autonomous Republic of
Crimea, the local state administration, or the
executive body of the local rada to execute
the local budget within the budget period. [1]

1413 Робота — діяльність виконавця, результа-
том якої є виготовлення товару або зміна
його властивостей за індивідуальним замов-
ленням споживача для задоволення його
особистих потреб. [159]

Work — activity of a performer, the result of
which is making a commodity or changing its
attributes on the consumer’s order for satis-
faction of his personal needs. [159]
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1414 Робота, виконана працівником — вико-
нання обов’язків працівником відповідно до
угоди з підприємством. [86]

Work done by a performer — fulfillment of
duties by a performer according to the con-
tract with the enterprise. [86]

1415 Роботоздатний стан (роботоздатність) —
стан виробу, в якому значення усіх пара-
метрів, які характеризують здатність вико-
нувати задані функції, відповідають вимо-
гам нормативно-технічної і (або) конструк-
торської документації. [126]

Working order — the state of a unit, where
all the parameters showing the capacity of the
unit to perform its functions are in compli-
ance with technical and design documenta-
tion. [126]

1416 Робоча зона — сукупність розкривних, ви-
добувних та відвальних уступів, на яких од-
ночасно проводяться гірничі роботи. [119]

Working area — the total of opened, mined
and molded ledges where extraction works
are conducted. [119]

1417 Робочий капітал — вартість оборотних ак-
тивів цілісного майнового комплексу, що
зменшена на величину його короткостроко-
вих (поточних) зобов’язань. [61]

Working capital — the value of liquid assets
of an integral property complex diminished to
the volume of short-term (current) obliga-
tions. [61]

1418 Розбавляюча потенційна проста акція —
фінансовий інструмент або інша угода, кон-
вертація яких у прості акції приведе до
зменшення чистого прибутку (збільшення
чистого збитку) на одну просту акцію від
звичайної діяльності у майбутньому. [85]

Diluted potential ordinary share — a fi-
nancial instrument or other agreement, con-
vertibility of which into ordinary shares will
result in the decrease in net income (increase
in net loss) per ordinary share when con-
ducting regular activity in the future. [85]

1419 Розбронювання матеріальних цінностей
державного резерву — відпуск матеріаль-
них цінностей з державного резерву без на-
ступного їх повернення. [163]

Release of material values of state reserves
— disposal of material values of the state re-
serves without further returning. [163]

1420 Розкриття — надання інформації, яка є суттє-
вою для користувачів фінансової звітності. [63]

Disclosure — providing information which is es-
sential for users of financial statements. [63]

1421 Розмінні монети — монети національної
валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп.,
10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують
функції розміну банкнот і обігових монет та
законного платіжного засобу. [17]

Small coins — coins of the national currency
with a face value of 1 kop, 2 kop, 5 kop,
10 kop, 25 kop and 50 kop, which execute the
functions of bank-notes exchange, current
coins and legal tender. [17]

1422 Розміщені цінні папери — цінні папери ін-
ститутів спільного інвестування, придбані
інвесторами під час розміщення. [176]

Allocated securities — securities of collec-
tive investment institutions acquired by in-
vestors in the course of allocation. [176]

1423 Розміщення цінних паперів — відчуження
цінних паперів емітентом або андеррайте-
ром шляхом укладення цивільно-правового
договору з першим власником. [176; 219]

Allocation of securities — disposal of secu-
rities by a issuer or underwriter by conclud-
ing a civil contract with the first owner. [176;
219]

1424 Розповсюдження об’єктів авторського
права і (або) суміжних прав — будь-яка

Distribution of objects of copyright and
(or) contiguous rights — any action by
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дія, за допомогою якої об’єкти авторського
права і (або) суміжних прав безпосередньо
чи опосередковано пропонуються публіці, в
тому числі доведення цих об’єктів до відома
публіки таким чином, що її представники
можуть здійснити доступ до цих об’єктів з
будь-якого місця і в будь-який час за влас-
ним вибором. [152]

which objects of copyright and (or) contigu-
ous rights are directly or indirectly offered
and made available to the general public to
ensure easy access to these objects from any
place and at any time at one`s own choice.
[152]

1425 Розповсюджувачі — фізичні або юридичні
особи, які на підставі укладеного з операто-
ром договору здійснюють розповсюдження
білетів лотереї та/або прийняття через елек-
тронну систему сплат участі у лотереї, що
проводиться оператором, а також здійсню-
ють виплату переможцям лотереї належних
їм виграшів (призів). [37; 138]

Distributors — persons or legal entities, who
under the agreement with an operator can
distribute lottery tickets and/or accept pay-
ments for taking part in the lottery, conducted
by the operator, through the electronic sys-
tem, and also award the winners of the lot-
tery. [37; 138]

1426 Розподільчий баланс підприємства — ба-
ланс, що складається під час відокремлення
(виділення) об’єктів із цілісного майнового
комплексу. [43]

Distribution balance of an enterprise — a
balance that is prepared in the process of dis-
posal (detachment) of units out of integral
property complex. [43]

1427 Розпорядження майном боржника — сис-
тема заходів щодо нагляду та контролю за
управлінням та розпорядженням майном
боржника, з метою забезпечення збережен-
ня та ефективного використання майнових
активів боржника та проведення аналізу йо-
го фінансового становища. [157]

Debtor property management — a system
of measures concerning supervision and con-
trol over debtor property management, aimed
at ensuring preservation and efficient use of
debtor property assets and analyzing its fi-
nancial situation. [157]

1428 Розпорядник майна — фізична особа, на
яку у встановленому цим Законом порядку
покладаються повноваження щодо нагляду
та контролю за управлінням та розпоря-
дженням майном боржника на період про-
вадження у справі про банкрутство в поряд-
ку, встановленому цим Законом. [157]

Property manager — a natural person, who
is, in accordance with stipulated by the Law
procedure, empowered to supervise and con-
trol the debtor property management in the
course of bankruptcy proceedings in accor-
dance with the Law. [157]

1429 Розпорядники бюджетних коштів — бю-
джетні установи в особі їх керівників, упов-
новажені на отримання бюджетних асигну-
вань, взяття бюджетних зобов’язань та
здійснення видатків з бюджету. [1]

Managers of budget funds — budget enti-
ties and organizations empowered in the per-
son of their managers to obtain budget allo-
cations, undertake budget obligations, and
execute payments from the budget. [1]

1430 Розпорядники державних коштів — орга-
ни державної влади, органи влади Автоном-
ної Республіки Крим, органи місцевого са-
моврядування, інші органи, установи, орга-
нізації, визначені Конституцією України та
законодавством України, а також підприєм-
ства, установи чи організації, створені в

Managers of state funds — state bodies,
state bodies of the Autonomous Republic of
Crimea, local authorities, other authorities,
establishments, organizations, defined by the
Constitution of Ukraine and by the Ukrainian
legislation, and also enterprises, establish-
ments or organizations, which are created in
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установленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Респуб-
ліки Крим чи органами місцевого самовря-
дування та уповноважені на отримання дер-
жавних коштів, взяття за ними зобов’язань
та здійснення платежів. [169]

accordance with the established procedure by
state bodies, state bodies of the Autonomous
Republic of Crimea or local authorities, and
authorized to obtain state funds, to assume
obligations and make payments. [169]

1431 Розрахункова квитанція — розрахунковий
документ (крім касового чека) або його бланк,
що визначений Положенням про форму та
зміст розрахункових документів. [138]

Receipt — a settlement document (except for
cash check) or its slip, which is defined by
the regulations on manner and matter of set-
tlement documents. [138]

1432 Розрахункова книжка — належним чином
зброшурована та прошнурована книжка, за-
реєстрована в органах державної податкової
служби України, що містить номерні розра-
хункові квитанції, які видаються покупцям у
визначених цим Законом випадках, коли не
застосовуються реєстратори розрахункових
операцій. [93; 170]

Pay book — a properly stitched and tied
book, registered with the State Tax Admini-
stration of Ukraine, which contains numbered
settlement receipts which are given to buyers
in stipulated by this Law cases, when cash
registers are not used. [93; 170]

1433 Розрахункова операція — приймання від
покупця готівкових коштів, платіжних кар-
ток, платіжних чеків, жетонів тощо за міс-
цем реалізації товарів (послуг), видача го-
тівкових коштів за повернутий покупцем
товар (ненадану послугу), а у разі застосу-
вання банківської платіжної картки — офор-
млення відповідного розрахункового доку-
мента щодо оплати в безготівковій формі
товару (послуги) банком покупця або, у разі
повернення товару (відмови від послуги),
оформлення розрахункових документів що-
до перерахування коштів у банк покупця.
[170]

Settlement operation — cash, charge cards,
pay checks, etc. received from a buyer at the
place of realization of commodities (serv-
ices), delivery of available money for the
commodity (unprovided service) returned by
a buyer, and in the case of application of the
bank charge card — drawing up a relevant
settlement document as to cashless payment
for the commodity (services) by the bank of
the buyer or, in the case of returning the
commodity (rejected service), execution of
settlement documents, in relation to fund
transference to the bank of a buyer. [170]

1434 Розрахунковий банк — 1) банк, з яким де-
позитарій уклав договір про грошові розра-
хунки за угодами щодо цінних паперів
[188]; 2) уповноважений платіжною органі-
зацією відповідної платіжної системи банк,
що відкриває рахунки членам платіжної си-
стеми та бере участь у проведенні взаємо-
розрахунків між ними. [198]

Settlement bank — 1) a bank with which a
depositary has concluded the agreement on
settlement payments according to the
agreements on securities [188]; 2) a bank,
empowered by a settlement organization of
the relevant payment system, which opens
accounts for payment system members and
takes part in mutual settlements of ac-
counts. [198]

1435 Розрахунковий документ — 1) документ
встановлених форми та змісту (касовий чек,
товарний чек, розрахункова квитанція, проїз-
ний документ тощо), що підтверджує факт
продажу (повернення) товарів, надання по-
слуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-

Settlement document — 1) a document of
the set manner and matter (cash check, com-
modity check, settlement receipt, travel
document, etc.), that confirms the fact of sale
(return) of commodities, granting services,
receipt (return) of money, purchase-sale of
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продажу іноземної валюти, надрукований у
випадках, передбачених Законом України
«Про застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг», і зареєстрований у
встановленому порядку реєстратором розра-
хункових операцій або заповнений вручну [93;
170]; 2) документ на паперовому носії, що міс-
тить доручення та (або) вимогу про перераху-
вання коштів з рахунку платника на рахунок
отримувача. [15; 198]

foreign currency. It is issued in the estab-
lished order by the Law of Ukraine «On ap-
plication of cash registers in the sphere of
trade, catering and services», and registered
in the set order by the cash register or filled
by hand [93; 170]; 2) a paper settlement
document, which contains a proxy and (or) a
claim to effect funds transfers from the
payer’s own account onto payee’s account.
[198]

1436 Розрахунковий чек — розрахунковий до-
кумент, що містить нічим не обумовлене
письмове розпорядження власника рахунку
(чекодавця) банку-емітенту, у якому відкри-
то його рахунок, про сплату чекодержателю
зазначеної в чеку суми коштів. [15; 198]

Settlement cheque — a paper settlement
cheque, which contains an unconditional
written instruction of a payer of the issuing
bank, which serves him, to transfer a sum of
money stated in it. [15; 198]

1437 Розрахунково-касове обслуговування —
надання банком клієнту на підставі укладе-
ного між ними договору послуг, які по-
в’язані з переказом коштів з (на) рахун-
ку(ок) цього клієнта, видачею йому коштів у
готівковій формі, а також здійсненням ін-
ших операцій, передбачених договором, фор-
му та зміст якого банк розробляє самостій-
но. [15; 198]

Cash service settlement — rendering under
the contract, bank services that allow to trans-
fer funds to (from) the account of the client in
cash form, and exercise other transactions,
stipulated in the contract, the manner and
matter of which are worked out by the bank.
[15; 198]

1438 Розрахунково-клірингова діяльність —
діяльність з визначення взаємних зобов’я-
зань за договорами щодо цінних паперів і
розрахунків за ними. [219]

Clearing and settlement activity — an ac-
tivity connected with setting up and dis-
charging mutual obligations under securities
contracts. [219]

1439 Розробка — застосуванням підприємством ре-
зультатів досліджень та інших знань для плану-
вання і проектування нових або значно вдоско-
налених матеріалів, приладів, продуктів, проце-
сів систем або послуг до початку їхнього серій-
ного виробництва чи використання. [69]

Development — implementation of the re-
sults of research and other skills to plan and
design new and significantly improved mate-
rials, devices, products, process systems and
services before their repetition work or ex-
ploitation. [69]

1440 Розряд лісових такс — класифікаційна
одиниця диференціації лісових такс залежно
від відстані вивезення деревини. [41]

Rank of forest rates — a classified unit of
forest rates differentiation depending on the
distance of transporting timber. [41]

1441 Розрядна лотерея — лотерея, умови випус-
ку та проведення якої передбачають при-
дбання гравцем лотерейного білета (чека
гравця, ігрового білета тощо) з попередньо
надрукованим порядковим номером, а та-
кож визначення переможця в разі збігу та-
кого номера з результатами прилюдного ро-
зігрування тиражу. [37]

Rank lottery — the lottery the terms of is-
suing and holding of which envisage buying
tickets (players’ checks) with printed ordinal
numbers, in case these numbers coincide with
numbers of the lottery tickets of public
drawing, a winner is announced. [37]
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1442 Розстрочення податкових зобов’язань —
надання платнику податків бюджетного кре-
диту на основну суму його податкових зо-
бов’язань без урахування сум пені на умо-
вах податкового кредиту, за якими основна
сума кредиту та нараховані на неї проценти
погашаються рівними частками, починаючи
з податкового періоду, наступного за періо-
дом надання такого кредиту. [141]

Crediting tax liabilities — granting a tax-
payer a budget credit to the amount of the
principal of his tax liabilities less penalty, un-
der the tax credit contract, according to which
the principal and calculated interests are re-
deemed by installments, starting from the
taxable period after granting the credit. [141]

1443 Роялті — платежі будь-якого виду, одержа-
ні як винагорода за користування або за на-
дання права на користування будь-яким ав-
торським правом на літературні твори,
твори мистецтва або науки, включаючи
комп’ютерні програми, інші записи на носі-
ях інформації, відео — або аудіокасети, кі-
нематографічні фільми або плівки для радіо
— чи телевізійного мовлення; за придбання
будь-якого патенту, зареєстрованого знака
на товари і послуги чи торгової марки, ди-
зайну, секретного креслення, моделі, фор-
мули, процесу, права на інформацію щодо
промислового, комерційного або наукового
досвіду (ноу-хау). [76; 192]

Royalty — payments of any kind, obtained
as fees for the use or the right to use copy-
rights to literary, art and science works, in-
cluding computer programs, other records on
physical media, video or audio records, films;
for purchasing any patent, a registered trade-
mark, a design, a secret drawing, a model
process, the right to information related to in-
dustrial, commercial or scientific experience
(know-how). [76; 192]

1444 Рух грошових коштів — надходження і
вибуття грошових коштів та їхніх еквіва-
лентів. [66]

Flow of funds — inflow or outflow of
monetary funds and their equivalents. [66]

1445 Рухоме майно — матеріальні об’єкти, які
можуть бути переміщеними без заподіяння
їм шкоди. [59; 199]

Personal estate — material objects which
can be moved without being damaged. [59;
199]

C

1446 САБ — система автоматизації банку, що
використовується банком (філією) для за-
безпечення внутрішньобанківської діяльно-
сті. [101]

BAS — a bank automation system that is
used to ensure the internal performance of the
bank. [101]

1447 Самовільне відчуження матеріальних
цінностей державного резерву — викорис-
тання або реалізація відповідальним збері-

Unauthorized disposal of material values
of the state reserve — utilization or disposal
of material values of the state reserve by the
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гачем матеріальних цінностей державного
резерву, що перебувають у нього на відпо-
відальному зберіганні, без відповідного рі-
шення на це центрального органу виконав-
чої влади, що здійснює управління держав-
ним резервом. [163]

chief custodian, that are in his responsible
custody, without an appropriate decision of
the local executive body that is in charge of
the state reserve. [163]

1448 Самозайнята особа — платник податку,
який є суб’єктом підприємницької діяльнос-
ті або здійснює незалежну професійну дія-
льність та не є найманою особою у межах
такої підприємницької діяльності. [199]

Self-employed person — a taxpayer, which
is an economic entity and/or undertakes an
independent professional activity, and is not a
hired person within the framework of this
entrepreneurial activity. [199]

1449 Саморегулівна організація — неприбутко-
ве об’єднання фінансових установ, створене
з метою захисту інтересів своїх членів та
інших учасників ринків фінансових послуг
та якому делегуються відповідними держав-
ними органами, що здійснюють регулюван-
ня ринків фінансових послуг, повноваження
щодо розроблення і впровадження правил
поведінки на риках фінансових послуг та
(або) сертифікації фахівців ринку фінансо-
вих послуг. [217]

Self-regulated organization — a non-profit
association of financial institutions, estab-
lished for the purpose of the protection of in-
terests of its members and other participants
of financial service markets, and empowered
by state bodies, that regulate financial service
market, to work out and introduce the code of
conduct at the financial service markets,
and/or certify participants of financial service
markets as qualified specialists. [217]

1450 Саморегулівна організація професійних
учасників фондового ринку — неприбут-
кове об’єднання учасників фондового рин-
ку, що провадять професійну діяльність на
фондовому ринку з торгівлі цінними папе-
рами, управління активами інституційних
інвесторів, депозитарну діяльність (діяль-
ність реєстраторів та зберігачів), утворене
відповідно до критеріїв та вимог, установ-
лених Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. [219]

Self-regulated organization of the stock
market professional participants — a non-
profit association of the stock market partici-
pants professionally trading in securities on
the stock market, and carrying out assets ad-
ministration of institutional investors as well
as depository activity (activity of registrars
and depositories), set up in compliance with
the criteria and requirements set by the Na-
tional Commission on Securities and Stock
Market. [219]

1451 Санація — система заходів, що здійснюються
під час провадження у справі про банкрутство
з метою запобігання визнанню боржника бан-
крутом та його ліквідації, спрямована на оздо-
ровлення фінансово-господарського станови-
ща боржника, а також задоволення в повному
обсязі або частково вимог кредиторів шляхом
кредитування, реструктуризації підприємства,
боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-
правової та виробничої структури боржника.
[157]

Readjustment — a system of efforts, made
in the course of bankruptcy proceedings in
order to prevent filing a petition for bank-
ruptcy and liquidation of the entity, directed
at improving debtor’s economic and financial
position as well as meeting fully or partially
creditors’ demands by crediting, restructuring
an enterprise, debts and capital, and (or) reor-
ganizing a legal and production structure of a
debtor. [157]

1452 Свідоцтво — свідоцтво України на знак для
товарів і послуг. [194]

Certificate for trademark — a certificate
for a trademark of goods and services issued
in Ukraine. [194]
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1453 Свідоцтво про державну реєстрацію —
документ встановленого зразка, який засвід-
чує факт внесення до Єдиного державного
реєстру запису про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи-
підприємця. [166]

Certificate for state registration — a
document of the established type that certifies
the fact that a legal entity or natural person-
entrepreneur has been registered with the
Single State Register. [166]

1454 Сезонне технічне обслуговування — тех-
нічне обслуговування, яке виконується для
підготовки виробу до використанні в осін-
ньо-зимових чи весняно-літніх умовах. [126]

Seasonal maintenance service — technical
maintenance which is performed to be pre-
pared to utilize equipment during autumn-
winter or spring-summer seasons. [126]

1455 Сервісне обслуговування — комплекс по-
слуг щодо введення в експлуатацію, техніч-
ного обслуговування, гарантійного та після-
гарантійного ремонту реєстраторів розра-
хункових операцій. [138]

Servicing — a range of services provided to
put into operation, to maintain, to give main-
tenance guarantee and after-guarantee service
of the cash registers. [138]

1456 Середньозважений валютний курс — ре-
зультат ділення суми добутків величин ва-
лютних курсів Національного банку Украї-
ни та кількості днів їх дії у звітному місяці
(кварталі, році) на кількість календарних
днів у цьому місяці (кварталі, році). [131]

Average-weighted exchange rate — the re-
sult of division of the sum of products of the
National Bank of Ukraine’s exchange rates
and the number of days of their validity in the
accounting period (quarter, year) by the num-
ber of calendar days in this month (quarter,
year). [131]

1457 Середньомісячний сукупний дохід сім’ї —
обчислений у середньому за місяці дохід
усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень
протягом шести місяців, що передують мі-
сяцю звернення за призначенням державної
соціальної допомоги. [164]

Monthly average aggregate family income
— a monthly calculated average income
earned from all sources by all members of the
family during 6 months before the month of
the application for state social benefits. [164]

1458 Середньорічна кількість простих акцій —
середньозважена кількість простих акцій,
які перебували в обігу протягом звітного
року. [85]

Average annual quantity of ordinary
shares — average weighted quantity of ordi-
nary shares which were in circulation during
a financial year. [85]

1459 Середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності — розраховані на
реалізацію протягом найближчих трьох-
п’яти років напрями інноваційного онов-
лення промислового, сільськогосподарсько-
го виробництва та сфери послуг щодо осво-
єння випуску нових наукоємних товарів та
послуг з високою конкурентоспроможністю
на внутрішньому та (або) зовнішньому рин-
ках. [208]

Medium-term guidelines of the innovative
activity — considered to be implemented
during 3-5 coming years, guidelines for the
innovative renewal of production, agricultural
and service industries related to the launch of
new, high-tech products and services, which
will be of competitive capacity at domestic
and overseas markets. [208]

1460 Сертифікат — бланк цінного папера, який
видається власнику цінного папера (цінних
паперів) і містить визначені законодавством

Certificate — a blank form of a security is-
sued to the security (securities) holder, which
contains requisites and the name of a security
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реквізити та назву виду цінного папера (ак-
ція, облігація тощо) або найменування «сер-
тифікат акцій (облігацій тощо)» і засвідчує
право власності на цінний папір (цінні папе-
ри). [188]

(share, bond, etc.), defined by the law or
bears the title «certificate for shares (bonds,
etc)», and ascertains the title deed to the secu-
rity (securities). [188]

1461 Сертифікат фонду операцій з нерухоміс-
тю — інвестиційний сертифікат, що засвід-
чує право його власника на отримання до-
ходу від інвестування в операції з нерухо-
містю відповідно до закону. [192; 218]

Certificate of real estate fund operations
— an investment certificate that attests the
right of its owner to receive income from in-
vesting in real estate according to the Law.
[192; 218]

1462 Сертифікат якості цінних паперів у до-
кументарній формі — документ, який за-
свідчує ступінь технічного захисту виготов-
лених у документарній формі цінних
паперів, що надається виробником сертифі-
катів цінних паперів емітенту для забезпе-
чення можливості їх перевірки у процесі
обігу на справжність (автентичність) та від-
повідність міжнародним стандартам якості.
[188]

Documentary securities quality certificate
— a document, certifying the level of techni-
cal protection of securities, which is issued by
the security certificate producer to an issuer
for verification of their validity (authenticity)
and for compliance with international quality
standards. [188]

1463 Система «кабінетний аудит» — технологія
діяльності податкової служби, яка передба-
чає: запобігання порушенню платником по-
датків податкового законодавства за постій-
ного надання консультаційних послуг та
моніторингу діяльності платника податків
шляхом проведення електронної перевірки
податкової звітності клієнтів за результата-
ми проведеної оцінки податкових ризиків з
використанням інформації з внутрішніх та
зовнішніх (відповідно до статей 38 та 44 За-
кону України від 02.10.92 № 2657-ХІІ «Про
інформацію») джерел. [47]

 «Desk audit» system — a tax service tech-
nology, which includes: prevention of the tax
law violation by a taxpayer in permanently
provided advisory services and monitoring
taxpayers` activity by e-checking the custom-
ers` tax accounts by the results of the evalua-
tion of tax risks using information from inter-
nal and external sources (in accordance with
Articles 38 and 44 of the Law of Ukraine
dated 02.10.92 N 2657-XII «On informa-
tion»). [47]

1464 Система електронної торгівлі (комерції)
— сукупність програмно-технічних засобів,
процедур і правил, використання яких дає
змогу споживачу здійснити віддалений до-
ступ до прейскурантів торговців, виконати
замовлення на поставку та оплату замовле-
них товарів (послуг). [109]

E-trade (e-commerce) — a combination of
software and hardware, procedures and rules
that allow a consumer to get remote access to
the vendors` price lists and fulfill delivery or-
ders, and make payments for the ordered
goods (services). [109]

1465 Система технічного обслуговування та
ремонту техніки — сукупність взаємо-
зв’язаних засобів, документації технічно-
го обслуговування і ремонту та виконав-
ців, які потрібні для підтримування і
відновлення якості виробів, що входять у
цю систему. [126]

Equipment maintenance and repair system
— a combination of interrelated efforts,
documentation and specialists, who are
needed, for maintaining and restoring the
quality of products which are included in this
system. [126]
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1466 Сільськогосподарська діяльність — про-
цес управління біологічними перетворення-
ми з метою отримання сільськогосподарсь-
кої продукції та (або) додаткових біоло-
гічних активів. [90]

Agricultural activity — a process of bio-
logical transformations management for the
purpose of obtaining agricultural products
and/or additional biological assets. [90]

1467 Сільськогосподарська кооперація — сис-
тема сільськогосподарських кооперативів,
об’єднань, створених з метою задоволення
економічних потреб членів кооперативу.
[211]

Agricultural cooperation — a system of ag-
ricultural cooperatives, associations, created
to meet economic needs of the members of
the cooperative society. [211]

1468 Сільськогосподарська продукція — ак-
тив, одержаний в результаті відокремлення
від біологічного активу, призначений для
продажу, переробки або внутрішньогоспо-
дарського споживання. [90]

Agricultural product — a product obtained
as a result of separation from biological asset
intended for sale, processing or internal con-
sumption. [90]

1469 Сільськогосподарська техніка — причіп-
не та навісне сільськогосподарське облад-
нання. [146]

Agricultural machinery — a traction-type
equipment. [146]

1470 Сільськогосподарський виробничий коо-
ператив — юридична особа, утворена шля-
хом об’єднання фізичних осіб, які є сільсь-
когосподарськими товаровиробниками, для
спільного виробництва продукції сільсько-
го, рибного і лісового господарства на заса-
дах обов’язкової трудової участі у процесі
виробництва. [34; 211]

Agricultural production cooperative — a
legal entity, formed by individuals making
agricultural products, for collective agricul-
tural, fishery and forestry production on the
basis of compulsory labor participation in the
production process. [34; 211]

1471 Сільськогосподарський кооператив —
юридична особа, утворена фізичними та
(або) юридичними особами, що є сільсько-
господарськими товаровиробниками, на за-
садах добровільного членства та об’єднання
майнових пайових внесків для спільної ви-
робничої діяльності у сільському господарс-
тві та обслуговування переважно членів ко-
оперативу. [34; 211]

Agricultural cooperative — a legal entity
formed by individuals and/or legal entities,
making agricultural products, on the basis of
a voluntary membership and by pooling their
shares of property to carry out collective pro-
duction activity and provide services mainly
for the members of the cooperative. [34; 211]

1472 Сільськогосподарський обслуговуючий коо-
ператив — кооператив, створений для на-
дання послуг переважно членам кооперати-
ву та іншим особам з метою провадження їх
сільськогосподарської діяльності. [34; 211]

Agricultural service cooperative — a coop-
erative, established to provide services pri-
marily for the members of the cooperative
and others to enable them to carry out agri-
cultural activity. [34; 211]

1473 Сільськогосподарський товаровиробник
— фізична або юридична особа незалежно
від форми власності та господарювання, в
якої валовий дохід, отриманий від операцій
з реалізації сільськогосподарської продукції

Agricultural producer — a natural person
or legal entity independent of the form of
ownership and economic activity, whose
gross income obtained from sales of his own
farm products or products he processes, if
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власного виробництва та продуктів її пере-
робки, за наявності сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторіч-
них насаджень тощо) та (або) поголів’я
сільськогосподарських тварин у власності,
користуванні, в тому числі й на умовах орен-
ди, за попередній звітний (податковий) рік
перевищує 75 відсотків загальної суми ва-
лового доходу. Це обмеження не поширю-
ється на осіб, які ведуть особисте селянське
господарство. [211]

there are farm lands (tillage, hayfield, pasture
and perennial plants) and/or livestock in his
own possession or in leasing, exceeds 75 per
cent of the total gross income in the account-
ing period. This restriction doesn’t concern
people who are engaged in household farm-
ing. [211]

1474 Сімейне підприємство — підприємство,
засноване на власності та праці громадян
України — членів однієї сім’ї, які прожива-
ють разом. [34]

Family business — an enterprise based on
the property and labour of Ukrainian citizens-
members of one family who live together.
[34]

1475 Скарга — звернення з вимогою про понов-
лення прав і захист законних інтересів гро-
мадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій, об’єднань громадян, поса-
дових осіб. [173]

Complaint — an appeal that contains a claim
to restore rights and protect legal interests of
citizens, which were violated through actions
(inactions), decisions of state agencies, local
government bodies, enterprises, institutions,
organizations, collective unions and officials.
[173]

1476 Склад третейського суду — персональний
склад третейського суду, що розглядає кон-
кретну справу. [214]

Composition of arbitral tribunal — a per-
sonal composition of the arbitral tribunal that
examines specified types of cases. [214]

1477 Складний фінансовий інструмент — фі-
нансовий інструмент, що містить компонент
фінансового зобов’язання і компонент ін-
струмента власного капіталу. [74]

Complex financial instrument — a finan-
cial instrument which contains a financial
obligation component and an instrument
component of equity capital. [74]

1478 Скоригована середньорічна кількість
простих акцій — середньорічна кількість
простих акцій в обігу, скоригована на кіль-
кість потенційних простих акцій. [85]

Adjusted average annual quantity of ordi-
nary shares — an average annual quantity of
ordinary shares in circulation, adjusted to the
number of potential ordinary shares. [85]

1479 Скоригований чистий прибуток (збиток)
— чистий прибуток (збиток) після вираху-
вання дивідендів на привілейовані акції,
скоригований на вплив розбавляючих прос-
тих акцій. [85]

Adjusted net income (loss) — net income
(loss) after deduction of dividends on prefer-
ence shares, which is adjusted to the influ-
ence of diluted ordinary shares. [85]

1480 Скорочення програми з визначеною ви-
платою — дія підприємства, що призводить
до суттєвого скорочення кількості праців-
ників, охоплених програмою, або до змін
умов програми з визначеною виплатою,
унаслідок яких виконання робіт теперішні-
ми працівниками в майбутньому не врахо-

Сutback of specified payment scheme —
an action of the enterprise which brings about
substantial staff reduction, involved in the
scheme, or changes in the terms of the speci-
fied payment scheme, the result of which is
that the fulfillment of future works by current
workers will not be counted in the process of
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вуватиметься під час визначення виплат або
враховуватиметься лише при визначенні
зменшення таких виплат. [86]

defining payments, or will be counted in the
process of defining payments cut. [86]

1481 Сліп — паперовий документ, який підтвер-
джує здійснення операції з використанням
платіжної картки й містить набір даних що-
до цієї операції та реквізити платіжної карт-
ки. [109]

Slip — a paper document which confirms the
operation with a charge card and contains a
set of data in relation to this operation and
requisites of a charge card. [109]

1482 Службовий твір — твір, створений автором
у порядку виконання службових обов’язків
відповідно до службового завдання чи тру-
дового договору (контракту) між ним і ро-
ботодавцем. [152]

Executive report — a report prepared by an
executive in the course of performing duties
connected with his assignment, or the em-
ployment contract between him and his em-
ployer. [152]

1483 Смарт-картка — пластикова картка з вла-
штованим мікропроцесором, який містить
інформацію про суму грошових коштів у
файлі на рахунку. [10]

Smart-card — a plastic card with a built-in
microprocessor which contains information
on the amount of money in the account in the
file. [10]

1484 Собівартість будівельно-монтажних робіт
— виробничі витрати будівельної організа-
ції, пов’язані з виконанням будівельно-
монтажних робіт. [51]

Prime cost of construction works — pro-
duction costs of a construction company,
connected with construction works. [51]

1485 Собівартість кваліфікаційного активу —
витрати на придбання, будівництво, ство-
рення, виготовлення, виробництво, вирощу-
вання і доведення кваліфікаційного активу
до стану, у якому він придатний для вико-
ристання із запланованою метою або про-
дажу. [91]

Prime cost of qualifying asset — expenses
on purchasing, construction, creation, mak-
ing, production, growing of the qualifying as-
set and transformation of it to the state, in
which it is suitable for purposeful use or sale.
[91]

1486 Собівартість об’єкта будівництва — вироб-
ничі витрати будівельної організації, пов’язані
з виконанням будівельно-монтажних робіт на
конкретному об’єкті будівництва за весь період
його будівництва. [51]

Construction project costs — production
costs of a construction company connected
with the fulfillment of construction works on
the particular construction site during the
whole period of construction. [51]

1487 Собівартість окремих видів будівельно-
монтажних робіт — виробничі витрати бу-
дівельної організації, пов’язані з виконан-
ням окремих видів будівельно-монтажних
робіт на одному або декількох об’єктах бу-
дівництва, за одним або декількома догово-
рами підряду на їх спорудження. [51]

Costs of specific types of construction
works — production costs of a construction
company connected with the fulfillment of
specific types of construction works on one
or more construction sites under one or more
subcontracts. [51]

1488 Спеціалізоване майно — майно, що, як
правило, не буває самостійним об’єктом
продажу на ринку і має найбільшу корис-
ність та цінність у складі цілісного майно-
вого комплексу. [59]

Specialized property — property, that as a
rule, is not an independent object of sale at
the market but has a great value as part of in-
tegral property complex. [59]
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1489 Спеціалізоване програмне забезпечення
— програмне забезпечення системи елект-
ронних переказів, призначене для ручного
введення початкових платежів та друку від-
повідних платежів залученого банку в разі
тимчасового нефункціонування його систе-
ми автоматизації банку в особливий період.
[101]

Specialized software — software of the
electronic transfers system, designed for
manual input of initial payments, and printing
relevant payments of an involved bank, pro-
vided the bank automation system temporar-
ily fails to operate within a particular period.
[101]

1490 Спеціалізований друкований засіб масо-
вої інформації — видання спеціально упов-
новаженого органу з питань державної ре-
єстрації, в якому відповідно до цього Закону
публікуються відомості з Єдиного держав-
ного реєстру. [166]

Specialized publications of mass media —
a bulletin of a specially authorized body on
state registration, which, according to this
law, from the Single State Registrar contains
imformation. [166]

1491 Спеціалізовані металургійні переробні
підприємства — підприємства, які відпові-
дають вимогам, що ставляться цим Законом
до спеціалізованого підприємства, мають у
власності виробниче обладнання, яке забез-
печує технологію металургійної переробки
металобрухту, пов’язану зі зміною структу-
ри металу, його хімічного складу відповідно
до стандартів, та пройшли атестацію в по-
рядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади з питань промислової по-
літики. [182]

Specialized metallurgical processing en-
terprises — enterprises, which are in accor-
dance with the requirements for a specialized
enterprise, set by this Law, own production
equipment, which provides metallurgical
scrap processing technology related to the
changes in the metal structure, its chemical
composition in accordance with standards,
and which were certified in compliance with
the established procedure by the central body
of the executive power on industrial policy.
[182]

1492 Спеціалізовані підприємства — такі, які
здійснюють операції з металобрухтом, ма-
ють у власності або закріплене за підприєм-
ствами на праві господарського відання ва-
гове, брухтопереробне та вантажопідйомне
обладнання, забезпечують згідно із законо-
давством пожежну, вибухову, екологічну і
радіаційну безпеку та отримали відповідні
ліцензії. [182]

Specialized enterprises — enterprises,
which carry out operations with scrap-metal,
own weigh, scrap processing and lifting
equipment or have it attached to the enter-
prise under the economic agreements, ensure
fire, explosive, ecological and radiation
safety in compliance with the legislation and
have obtained proper licenses. [182]

1493 Спеціальна вартість — сума ринкової вар-
тості та надбавки до неї, яка формується за
наявності нетипової мотивації чи особливої
заінтересованості потенційного покупця
(користувача) в об’єкті оцінки. [59]

Special value — the total of the market value
and premium, which is formed if there is a
non-typical motivation or particular interest
of potential customer (user) in the object of
valuation. [59]

1494 Спеціальна митна зона — митний режим,
відповідно до якого до товарів, які ввозяться
на території відповідних типів спеціальних
(вільних) економічних зон з-за меж митної
території України, а також до товарів, які
вивозяться з територій зазначених зон за
межі митної території України, не застосо-

Special customs zone — a customs proce-
dure, under which goods, imported to the ter-
ritory of special (free) economic zones from
the customs territory of Ukraine as well as
goods exported from the territories of the
above mentioned zones outside the customs
territory of Ukraine — shall not be subject to
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вуються заходи тарифного і нетарифного
регулювання, якщо інше не передбачено за-
коном. [58]

tariff and non-tariff regulations unless other-
wise stated by the Law. [58]

1495 Спеціальний платіжний засіб (платіжна
картка тощо) — платіжний інструмент, що
виконує функцію засобу ідентифікації, за
допомогою якого держателем цього інстру-
мента ініціюється переказ коштів з відповід-
ного рахунка платника або банку, а також
здійснюються інші операції, передбачені
відповідним договором. [198]

Special means of payment (charge card) —
a payment instrument, which serves as a
means of identification, whereby the holder
of the instrument can initiate funds transfer
from the corresponding account of the payer
or the bank as well as ensure the fulfillment
of other transactions, stipulated in the con-
tract. [198]

1496 Спеціальний режим — спеціальний право-
вий режим економічної діяльності СЕЗ і
ТПР, який передбачає введення податкових,
митних та інших пільг, запровадження ре-
жиму спеціальної митної зони. [136]

Special regime — special legal regulations
of economic activity of Free Economic
Zones and Priority Development Areas,
which envisage the application of tax, cus-
toms and other preferences as well as the
introduction of a special customs zone pro-
cedure. [136]

1497 Спеціальні реєстраційні рахунки — рахун-
ки, які відкриваються в органах Державного
казначейства розпорядникам бюджетних кош-
тів за відповідними кодами бюджетної класи-
фікації видатків для обліку операцій з вико-
нання спеціального фонду кошторисів. [10]

Special registration accounts — accounts,
opened with the bodies of the State Treasury
for budgetary funds managers according to
the respective codes of budget expenditures
classification of accounting transactions on
fulfillment of special funds of estimates. [10]

1498 Спеціально виготовлене сховище (тай-
ник) — сховище, виготовлене з метою не-
законного переміщення товарів через мит-
ний кордон України, а також обладнані і
пристосовані з цією ж метою конструктивні
ємності та предмети, які попередньо підда-
валися розбиранню, монтажу тощо. [58]

Specially constructed (secret) hiding-place
— a hiding-place constructed for illegal tran-
sit of goods through the customs border of
Ukraine, as well as constructional containers
and items equipped or modified for this pur-
pose previously disassembled or mounted etc.
[58]

1499 Спеціально уповноважений орган з пи-
тань дозвільної системи у сфері господар-
ської діяльності — центральний орган ви-
конавчої влади, який забезпечує реалізацію
державної політики у сфері підприємництва.
[167]

Specially authorized body on license-
issuing matters in the sphere of economic
activity — a central executive body that en-
sures the implementation of the state policy
in the sphere of entrepreneurship. [167]

1500 Списання договірне — списання банком з
рахунка клієнта коштів без подання клієн-
том платіжного доручення, що здійснюється
банком у порядку, передбаченому в догово-
рі, укладеному між ним і клієнтом. [15; 198]

Contractual charge-off — charging off by a
bank the funds from the customer’s account
without customer’s payment order, exercised
by a bank in accordance with the procedure,
stipulated by the contract, signed between the
customer and the bank. [15; 198]

1501 Списання примусове — списання коштів,
що здійснюється стягувачем без згоди плат-

Compulsory charge-off — charging off
funds, exercised by a collector without a
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ника на підставі встановлених законом ви-
конавчих документів у випадках, передба-
чених законом. [15; 198]

payer’s consent in accordance with executive
documents, set by the Law. [15; 198]

1502 Спілка об’єднань громадян — об’єднання
громадян, які мають право на добровільних
засадах засновувати або вступати між собою
в спілки (союзи, асоціації тощо), утворюва-
ти блоки та коаліції, укладати між собою
угоди про співробітництво та взаємодопо-
могу. Засновниками спілок об’єднань гро-
мадян є об’єднання громадян. [34]

Union of citizens associations — citizens as-
sociations which have the right to set up or
create unions (associations etc.), to form
blocks and coalitions, conclude agreements
on cooperation and mutual assistance on a
voluntary basis. Citizens associations are
founders of unions of citizens associations.
[34]

1503 Спільна діяльність — господарська діяль-
ність зі створенням або без створення юри-
дичної особи, яка є об’єктом спільного кон-
тролю двох або більше сторін відповідно до
письмової угоди між ними. [73]

Joint activity — an economic activity with
or without creation of a legal entity, which is
subject to joint control of two or more parties
in accordance with a written agreement be-
tween them. [73]

1504 Спільне інвестування — діяльність, яка
здійснюється в інтересах і за рахунок засно-
вників та учасників інвестиційного фонду
шляхом випуску інвестиційних сертифікатів
та проведення комерційної діяльності з цін-
ними паперами. [99]

Collective investment — an activity per-
formed on behalf and at the expense of the
founders and participants of an investment
fund, through the issue of investment certifi-
cates and commercial operations with securi-
ties. [99]

1505 Спільне підприємство — підприємство, за-
сноване на базі об’єднання майна різних
власників. У числі засновників спільного
підприємства відповідно до законодавства
України можуть бути юридичні особи та
громадяни України, союзних республік, ін-
ших держав. [34]

Joint venture — an enterprise, founded on
the basis of pooling property of different
owners. According to the Ukrainian legisla-
tion, legal entities, citizens of Ukraine and
citizens of other countries can be founders of
a joint venture. [34]

1506 Спільний контроль — розподіл контролю
за господарською діяльністю відповідно до
угоди про ведення спільної діяльності. [73]

Joint control — sharing in control over
business activity, according to an agreement
on joint activity. [73]

1507 Сплата участі у лотереї — кошти, сплачені
для одноразової участі в лотереї, сума яких
фіксується відповідно до умов випуску та
проведення лотереї. [37]

Lottery participation fee — money, paid for
one-time participation in a lottery, the sum is
set according to the terms of the drawing.
[37]

1508 Споживач — фізична особа, яка придбаває,
замовляє, використовує або має намір при-
дбати чи замовити продукцію для особистих
потреб, безпосередньо не пов’язаних з під-
приємницькою діяльністю або виконанням
обов’язків найманого працівника. [4; 159]

Consumer — a natural person, who pur-
chases, orders, utilizes or has an intention to
purchase or order a product for personal
needs, not linked directly to the business ac-
tivity or employee’s responsibilities. [4; 159]

1509 Споживче товариство (спілка) — само-
врядна організація громадян, які на основі

Consumer society (union) — a self-
governing organization of citizens, who,
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добровільності членства, майнової участі та
взаємодопомоги об’єднуються для спільної
господарської діяльності з метою колектив-
ного організованого забезпечення своїх еко-
номічних і соціальних інтересів. Кожний
член споживчого товариства має свою част-
ку в його майні. [34]

based on a voluntary membership, property
participation, and mutual assistance unites for
collective business activity with a view of
collective guarantee of their economic and
social interests. Each member of a consumer
society has a share in its property. [34]

1510 Споживчий кооператив — споживчий
кооператив (споживче товариство) — коо-
ператив, який утворюється шляхом об’єд-
нання фізичних та (або) юридичних осіб
для організації торговельного обслугову-
вання, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продук-
ції та надання інших послуг з метою задо-
волення споживчих потреб його членів.
[34]

Consumer cooperative (consumer society)
— a cooperative that is established through
joining individuals and (or) legal entities for
providing trade services, storing agricultural
products, raw materials, producing goods and
rendering other services, aimed at satisfaction
of needs of its members. [34]

1511 Споживчий кредит — кошти, що надають-
ся кредитодавцем (банком або іншою фі-
нансовою установою) споживачеві на при-
дбання продукції. [159]

Consumer credit — funds that are granted
by a creditor (a bank or another financial in-
stitution) to a consumer for the purchase of
goods. [159]

1512 Споруди — 1) земельні поліпшення, що не
належать до будівель та приміщень, призна-
чені для виконання спеціальних технічних
функцій (дамби, тонелі, естакади, мости то-
що) [60]; 2) це будівельні системи, пов’язані
з землею, які створені з будівельних матері-
алів, напівфабрикатів, устаткування та об-
ладнання в результаті виконання різних бу-
дівельно-монтажних робіт. [3]

Structures — 1) land improvements that do
not belong to buildings and premises, and de-
signed to perform special technical functions
(dikes, tunnels, overhead roads, bridges etc.)
[60]; 2) construction systems, connected with
land, that are made of building materials, in-
termediates, and equipment, as a result of ful-
fillment of different construction works. [3]

1513 Справедлива вартість — вартість, за якою
може бути здійснений продаж чи обмін
об’єкта, або плата зобов’язання в результаті
операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами. [52; 80; 204]

Fair value — the value of sale or exchange
of an object or payment of liabilities, between
informed, interested and independent parties.
[52; 80; 204]

1514 Справедлива ринкова ціна — ціна, за
якою товари (роботи, послуги) передаються
іншому власнику за умови, що продавець
бажає передати такі товари (роботи, послу-
ги), а покупець бажає їх отримати за відсут-
ності будь-якого примусу, обидві сторони є
взаємно незалежними юридично та фактич-
но, володіють достатньою інформацією про
такі товари (роботи, послуги), а також ціни,
які склалися на ринку ідентичних (а за їх
відсутності — однорідних) товарів (робіт,
послуг). [192]

Fair market price — a price at which goods
(works, services) are passed to another owner
under the condition, that the seller is willing
to transfer these goods (works, services), and
the buyer is willing to acquire them in the ab-
sence of any sort of enforcement; both parties
are mutually independent legally and actu-
ally, possess enough information about these
goods (works, services), and prices that are
set on the market of identical (or in their ab-
sence — homogenous) goods (works, serv-
ices). [192]
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1515 Справедливий залишковий термін служ-
би — термін служби, який дорівнює: різниці
між Справедливим і Фактичним термінами
служби об’єкта, в разі якщо Справедливий
термін служби менше Установленого, або
різниці між Справедливим і Установленим
термінами служби об’єкта, в разі якщо Спра-
ведливий термін служби більше Установле-
ного. [52; 204]

Fair residual serviceability — service life,
that equals: the difference between fair and
actual service life of an object, provided fair
service life is less than prescribed; or the dif-
ference between fair and prescribed service
life, in case the fair service life of an object is
more than prescribed. [52; 204]

1516 Справедливий термін служби — термін
служби об’єкта, визначений за результатами
обстеження його дійсного технічного стану.
[52; 204]

Fair serviceability — service life of an ob-
ject, determined by the examination of its
actual technical condition. [52; 204]

1517 Справжні банкноти (монети) — грошові
знаки, які виготовлені на замовлення банку-
емітента. [17]

Authentic banknotes (coins) — money,
made to order for an issuing bank. [17]

1518 Справний стан (справність) — стан виро-
бу, який відповідає усім вимогам норматив-
но-технічної і (або) конструкторської доку-
ментації. [126]

Working order (operability) — a state of a
product, that meets all requirements of tech-
nical and (or) design documentation. [126]

1519 Ставка відсотка на можливі позики орен-
даря — ставка відсотка, яку мав би сплачу-
вати орендар за подібну оренду або (якщо
цей показник визначити неможливо) ставка
відсотка за позиками для придбання подіб-
ного активу (на той самий термін та з подіб-
ною гарантією) на початку строку оренди.
[75]

Interest rate on possible leaseholder loans
— an interest rate, that a leaseholder would
have to pay for a similar lease or (if this index
can not be defined) an interest rate on loans
for the purchase of a similar asset (for the
same period and with a similar guarantee) at
the beginning of the lease period. [75]

1520 Ставка дисконту — коефіцієнт, що засто-
совується для визначення поточної вартості
виходячи з грошових потоків, які прогнозу-
ються на майбутнє, за умови їх зміни протя-
гом періодів прогнозування. [59]

Discount rate — a coefficient that is applied
for the purpose of determining the present
value of an object, which is based on future
cash flows, provided they can change within
a forecasting period. [59]

1521 Ставка капіталізації — коефіцієнт, що за-
стосовується для визначення вартості
об’єкта виходячи з очікуваного доходу від
його використання за умови, що дохід пе-
редбачається незмінним протягом визначе-
ного періоду в майбутньому. Ставка капіта-
лізації характеризує норму доходу на
інвестований капітал (власний та/або пози-
ковий) і норму його повернення. [41; 59]

Capitalization rate — a coefficient that is
used for the valuation of an object from fore-
seen income, derived from its use, provided
that the income is unchanged within set time
limits in the future. The capitalization rate
shows the rate of income on the invested
capital (owned and/or loan capital) and the
rate of its return. [41; 59]

1522 Стандарт — документ, що встановлює для
загального і багаторазового застосування
правила, загальні принципи або характерис-

Standard — a document that sets rules for
general and multiple use, general principles
and characteristics that refer to the activity or
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тики, які стосуються діяльності чи її резуль-
татів, з метою досягнення оптимального
ступеня впорядкованості у певній галузі,
розроблений у встановленому порядку на
основі консенсусу. [47]

its results, for the purpose of achieving the
optimal level of arrangement in a certain
sphere, developed in an established order
based on a consensus. [47]

1523 Стандартизована оцінка — оцінка, що здійс-
нюється самостійно державними органами
приватизації (органами, уповноваженими
управляти державним майном) з викорис-
танням стандартної методології та стандарт-
ного набору вихідних даних. [44]

Standardized valuation — valuation that is
carried out independently by state bodies of
privatization (bodies that are authorized to
perform the control over state property) by
using a standard methodology and a standard
set of initial data. [44]

1524 Стандартна фінансова операція — фінан-
сова операція, за якою ризик є незначним і
становить не більше 1 (одного) процента
суми заборгованості. [45]

Standard financial operation — a low risk
financial operation that makes up no more
than 1 (one) per cent of the total indebted-
ness. [45]

1525 Стандартні кредитні операції — операції,
за якими кредитний ризик є незначним і
становить один відсоток чистого кредитного
ризику. [121]

Standard credit operations — low risk
credit operations that make up one per cent of
the net credit risk. [121]

1526 Стаття — елемент фінансового звіту, який
відповідає критеріям, установленим цим
Положенням (стандартом). [63]

Item — a part of a financial statement that
meets the criteria set by this Standard. [63]

1527 Стоп-лист — список платіжних карток
(номерів платіжних карток), за якими забо-
ронено проведення операцій. Залежно від
правил платіжної системи стоп-лист може
бути електронним та паперовим. [109]

Stop-list — a list of charge cards (numbers of
charge cards), which stops carrying out trans-
actions. Depending on the rules of the pay-
ment system, a stop-list may be of two types:
electronic and paper. [109]

1528 Сторона заінтересована — будь-яка особа,
яка повідомила центральний орган виконавчої
влади з питань економічної політики про свою
заінтересованість в участі у антидемпінговому
розслідуванні відповідно до частини дванад-
цятої статті 12 цього Закону та яка бере актив-
ну участь в антидемпінговому розслідуванні
шляхом подання у письмовій формі доказів
або іншої інформації, достатньої для цілей
цього розслідування. Заінтересованими сторо-
нами можуть бути: іноземний виробник, екс-
портер або імпортер товару, що є об’єктом
розслідування, або об’єднання (асоціація), бі-
льшість членів якого становлять іноземні ви-
робники, експортери або імпортери товару,
що є об’єктом антидемпінгового розслідуван-
ня; компетентні органи країни експорту това-
ру, що є об’єктом розслідування; національ-
ний товаровиробник, виробник або оптовий

Interested party — any person, who has no-
tified the central body of the executive power
on economic policy of his or her personal in-
terest in taking part in anti-dumping investi-
gation under section 12, article 12 of this
Law, and who takes an active part in an anti-
dumping investigation through furnishing
written evidence or other information, that is
enough for the purpose of this investigation.
Among interested parties can be: a foreign
producer, an exporter or an importer of the
commodity, that is an object of the investiga-
tion or a union (association), the majority of
which comprise foreign producers, exporters
or importers of the commodity, that is an ob-
ject of the investigation; competent bodies of
an export-country of a commodity that is an
object of the investigation; a national pro-
ducer, a producer or a wholesaler of a similar
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продавець подібного товару в країні імпорту;
об’єднання (асоціація), більшість членів якого
виробляє або продає оптом подібний товар в
країні імпорту; професійна спілка, що
об’єднує працівників підприємств, які вироб-
ляють або продають оптом подібний товар в
країні імпорту; органи виконавчої влади в
країні імпорту в межах їх компетенції. [172]

commodity in the import-country; a union
(association) the majority of which produce
or sell the similar commodity to the import-
country wholesale; a trade union, that unites
workers of enterprises who produce or sell a
similar commodity to the import-country
wholesale; bodies of the executive power in
the import-country within their jurisdiction.
[172]

1529 Сторони антидемпінгового розслідування
— іноземний виробник, експортер, імпор-
тер, об’єднання (асоціація), компетентні ор-
гани країни експорту, національний товаро-
виробник тощо, які були в установленому
порядку повідомлені про порушення анти-
демпінгового розслідування. [172]

Anti-dumping investigation parties — a
foreign producer, an exporter, an importer, a
union (association), competent bodies of the
country of export, a national producer and
others, who were informed in the set order of
the violation of anti-dumping investigation.
[172]

1530 Сторони третейського розгляду — пози-
вач та відповідач. Позивачами є фізичні та
юридичні особи, що пред’явили позов про
захист своїх порушених чи оспорюваних
прав або охоронюваних законом інтересів.
Відповідачами є фізичні та юридичні особи,
яким пред’явлено позовні вимоги. [214]

Arbitration parties — a plaintiff and a de-
fendant. Plaintiffs are physical or legal enti-
ties who initiate a lawsuit on the defense of
their abused rights, or interests that are pro-
tected by the Law. Defendants are physical or
legal entities who are required to answer the
complaint of a plaintiff. [214]

1531 Сторони у справі про банкрутство — кре-
дитори (представник комітету кредиторів),
боржник (банкрут). [157]

Parties to bankruptcy proceedings —
creditors (a representative of the creditors`
committee), a debtor (a bankrupt). [157]

1532 Стратегічні потреби держави — потреби
держави в запасах сировинних, матеріально-
технічних та продовольчих ресурсів, необхід-
них для забезпечення національної безпеки
держави, стабілізації її економіки та виконан-
ня першочергових робіт під час ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій. [163]

Strategic needs of the state — needs of the
state for raw materials, technical and food-
stuff resources, which are of prime impor-
tance, for ensuring national security, for sta-
bilizing its economy and for performing ur-
gent operations in the emergency period.
[163]

1533 Стратегічні пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності — розраховані на тривалу
перспективу (не менше десяти років) най-
важливіші напрями інноваційної діяльності
щодо забезпечення соціально-економічного
зростання держави, розроблені на основі
науково-прогнозного аналізу світових тен-
денцій соціально-економічного та науково-
технологічного розвитку з урахуванням мож-
ливостей вітчизняного інноваційного поте-
нціалу. [208]

Strategic guidelines of innovative activity
— a long term activity (not less than 10
years) which is aimed at ensuring social and
economic growth of the state on the basis of
the scientific analysis of the world trends of
economic, social and technological develop-
ment, taking into account national innovative
potential. [208]

1534 Страхова виплата — грошова сума, яка
виплачується страховиком відповідно до

Insurance claim settlement — an amount of
money paid by an insurer under the insurance
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умов договору страхування при настанні
страхового випадку. [212]

contract upon the occurrence of the insured
accident. [212]

1535 Страхова оцінка розміру шкоди — визна-
чення розміру шкоди з метою виплати стра-
хового відшкодування. [190]

Extent of damage — determining the
amount of a loss to make payment on the
claim. [190]

1536 Страхова сума — грошова сума, в межах
якої страховик відповідно до умов страху-
вання зобов’язаний провести виплату при
настанні страхового випадку. [212]

Sum insured — an amount which is paid by
the insurer to the policyholder under the in-
surance contract upon the occurrence of an
insured accident. [212]

1537 Страхове відшкодування — страхова ви-
плата, яка здійснюється страховиком у ме-
жах страхової суми за договорами майново-
го страхування і страхування відповідаль-
ності при настанні страхового випадку.
[212]

Insurance indemnity — a payment which is
made within the bounds of the insured sum
under property and liability insurance con-
tracts upon the occurrence of the insured ac-
cident. [212]

1538 Страховий випадок — подія, передбачена
договором страхування або законодавством,
яка відбулася і з настанням якої виникає
обов’язок страховика здійснити виплату
страхової суми (страхового відшкодування)
страхувальнику, застрахованій або іншій
третій особі. [212]

Insured accident — an event covered by the
insurance contract or legislation, which has
taken place and causes the liability of the in-
surer to make payment on a claim to the in-
sured or a third party. [212]

1539 Страховий платіж (страховий внесок,
страхова премія) — плата за страхування,
яку страхувальник зобов’язаний внести
страховику згідно з договором страхування.
[26; 212]

Insurance premium — an amount of money
stipulated in the insurance contract, within
which the insured shall make payments to the
insurer. [26; 212]

1540 Страховий ризик — певна подія, на випа-
док якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настан-
ня. [212]

Insurance risk — occurrence of an event,
against which the insurance contract is con-
cluded and which is likely to happen. [212]

1541 Страховий тариф — ставка страхового
внеску з одиниці страхової суми за визначе-
ний період страхування. [212]

Insurance rate — the rate of an insurance
premium as per unit of the insurance sum for
a specified insurance period. [212]

1542 Страховий фонд — фонд, призначений для
погашення платіжною організацією або роз-
рахунковим банком заборгованості члена
платіжної системи в разі його неплатоспро-
можності. [109]

Insurance fund — a fund, which is set up to
redeem a debt of a member of the payment
system in case of his insolvency by payment
organization or bank of settlements. 109]

1543 Страховики — 1) страхові організації, що
мають право на здійснення обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних за-

Insurers — 1) insurance organizations,
which have the right to obligatory insurance
of civil liability of proprietors of land trans-
port vehicles in accordance with the require-
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собів відповідно до вимог, встановлених
цим Законом та Законом України «Про
страхування» [190]; 2) фінансові установи,
які створені у формі акціонерних, повних,
командитних товариств або товариств з до-
датковою відповідальністю згідно з Законом
України «Про господарські товариства» з
урахуванням особливостей, передбачених
цим Законом, а також одержали у встанов-
леному порядку ліцензію на здійснення
страхової діяльності. Учасників страховика
повинно бути не менше трьох. Страхова ді-
яльність в Україні здійснюється виключ-
но страховиками — резидентами України.
[212]

ments set by this Law and by the Law of
Ukraine «On insurance». [190]; 2) financial
institutions in the form of joint stock, com-
mandite companies or companies with addi-
tional responsibility according to the Law of
Ukraine «On Business Partnerships» taking
into account peculiarities stipulated by this
law, and which also have the license to carry
out insurance activities. There should be no
more than three participants. The insurance
activity is carried out by insurers — residents
of Ukraine. [212]

1544 Страхові агенти — громадяни або юриди-
чні особи, які діють від імені та за доручен-
ням страховика і виконують частину його
страхової діяльності, а саме: укладають до-
говори страхування, одержують страхові
платежі, виконують роботи, пов’язані із
здійсненням страхових виплат та страхових
відшкодувань. Страхові агенти є представ-
никами страховика і діють в його інтересах
за винагороду на підставі договору дору-
чення із страховиком. [212]

Insurance agents — individuals or legal en-
tities who act on behalf and by order of the
insurer and carry out their part of the insur-
ance activity such as: concluding insurance
contracts, receiving insurance premiums,
executing insurance payments operations and
insurance indemnity. Insurance agents are
representatives of an insurer and act in his
interests for remuneration according to the
power of attorney contract with an insurer.
[212]

1545 Страхові брокери — юридичні особи або
громадяни, які зареєстровані у встановле-
ному порядку як суб’єкти підприємницької
діяльності та здійснюють за винагороду по-
середницьку діяльність у страхуванні від
свого імені на підставі брокерської угоди з
особою, яка має потребу у страхуванні як
страхувальник. Страхові брокери — грома-
дяни, які зареєстровані у встановленому по-
рядку як суб’єкти підприємницької діяльно-
сті, не мають права отримувати та пере-
раховувати страхові платежі, страхові ви-
плати та виплати страхового відшкодуван-
ня. [212]

Insurance brokers — legal entities or indi-
viduals, registered in a set order as business
entities, fulfill an intermediary activity for
remuneration on their own behalf, under the
broker agreement with the person, who needs
insurance cover, as an insurer. Insurance bro-
kers are legal entities registered in a set order
as business entities, have no right to obtain
and recalculate insurance premiums, insur-
ance payments and insurance claims. [212]

1546 Страхувальники — юридичні особи та діє-
здатні громадяни, які уклали із страховика-
ми договори страхування або є страхуваль-
никами відповідно до законодавства Ук-
раїни. [190; 212]

Policyholders — legal entities and able-
bodied individuals, who concluded insurance
contracts with an insurer, or are policyholders
according to the Ukrainian legislation. [190;
212]

1547 Страхування — вид цивільно-правових
відносин щодо захисту майнових інтересів
громадян та юридичних осіб у разі настання

Insurance — the type of civil law relations
as to the protection of property interests of
individuals and legal entities upon occurrence
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певних подій (страхових випадків), визна-
чених договором страхування або чинним
законодавством, за рахунок грошових фон-
дів, що формуються шляхом сплати грома-
дянами та юридичними особами страхових
платежів (страхових внесків, страхових
премій) та доходів від розміщення коштів
цих фондів. [26; 212]

of an accident (insured accidents) stipulated
by the insurance contract or applicable legis-
lation at the expense of monetary funds,
formed on the basis of insurance payments
(premiums) made by individuals and legal
entities, and revenues from the allocation of
these funds. [212]

1548 Страхування життя — вид особистого стра-
хування, який передбачає обов’язок страхо-
вика здійснити страхову виплату згідно з
договором страхування у разі смерті застра-
хованої особи, а також, якщо це передбаче-
но договором страхування, у разі дожиття
застрахованої особи до закінчення строку
дії договору страхування та (або) досягнен-
ня застрахованою особою визначеного до-
говором віку. Умови договору страхування
життя можуть також передбачати обов’язок
страховика здійснити страхову виплату у
разі нещасного випадку, що стався із за-
страхованою особою, та (або) хвороби за-
страхованої особи. У разі, якщо при настан-
ні страхового випадку передбачено регу-
лярні послідовні довічні страхові виплати
(страхування довічної пенсії), обов’язковим
є передбачення у договорі страхування ри-
зику смерті застрахованої особи протягом
періоду між початком дії договору страху-
вання та першою страховою виплатою з чи-
сла довічних страхових виплат. В інших ви-
падках передбачення ризику смерті
застрахованої особи є обов’язковим протя-
гом всього строку дії договору страхування
життя. [26; 212]

Life assurance — a kind of personal insur-
ance whereby an insurer undertakes the obli-
gation to make payment under the insurance
contract, if the insured dies, or, if stipulated
by the insurance contract, reaches the expiry
date of the contract and/or reaches the age
stipulated by the contract. Insurance contract
terms may also envisage insurer’s obligations
to make insurance payment in case the in-
sured has an accident and/or illness. If the
contract stipulates regular consecutive, sin-
gle-life insurance payments (a single-life
pension insurance) upon the occurrence of an
insured accident, it is compulsory to include
in the insurance contract the death risk clause
for the period of time when the insurance
contract comes into force and the first insur-
ance payment from the date of the single life
insurance payment. In some other cases the
death risk clause is compulsory for the whole
period of the validity of the insurance con-
tract. [212]

1549 Строк (термін) придатності — строк (тер-
мін), визначений нормативно-правовими ак-
тами, нормативними документами, умовами
договору, протягом якого у разі додержання
відповідних умов зберігання та/або експлуата-
ції чи споживання продукції її якісні показни-
ки і показники безпеки повинні відповідати
вимогам нормативно-правових актів, норма-
тивних документів та умовам договору. [159]

Durability — an effective period (term), set
by regulatory legal and statutory acts, terms
of the contract, during which, provided that
all necessary conditions of storage, exploita-
tion and consumption of the product are met
products` quality and safety factors, must be
in compliance with regulatory legal and
statutory acts and terms of the contract. [159]

1550 Строк дії тендерної (цінової) пропозиції
— встановлений замовником у тендерній
документації (запиті щодо цінових пропо-
зицій) строк, що діє до укладення договору
про закупівлю, протягом якого учасник не

Valid bidding period — a period set by the
customer in bid documents (in the request as
to the price offers), which is in force before
the procurement contract is concluded, during
which a participant has no right to change his
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має права змінювати свою тендерну (цінову)
пропозицію (крім цінової зміни при прове-
денні процедури редукціону). [169]

bid (except for a price change during the pro-
cedure of reduction). [169]

1551 Строк економічного життя земельних по-
ліпшень — період, протягом якого дохід,
що отримується або передбачається отрима-
ти від земельних поліпшень, перевищує
операційні витрати, пов’язані з отриманням
цього доходу. [60]

Effective period of land improvements — a
period, during which an earned or expected
income from land improvements exceeds op-
erating costs connected with gaining this in-
come. [60]

1552 Строк експозиції — строк, протягом якого
об’єкт оцінки може бути виставлений для
продажу на ринку з метою забезпечення йо-
го відчуження за найвищою ціною і трива-
лість якого залежить від співвідношення
попиту та пропонування на подібне майно,
кількості потенційних покупців, їх купіве-
льної спроможності та інших факторів. [59]

Period of display — a period during which
the object of valuation may be put on sale for
the purpose of the disposal of it at the highest
price; this period depends on the correlation
of demand for and supply of the similar prop-
erty, quantity of future buyers, their purchas-
ing power and other factors. [59]

1553 Строк корисного використання (експлуата-
ції) — очікуваний період часу, протягом якого
необоротні активи будуть використовуватися
підприємством або з їх використанням буде ви-
готовлено (виконано) очікуваний підприємст-
вом обсяг продукції (робіт, послуг). [68]

Service life (exploitation) — an expected pe-
riod of time during which an enterprise will
use non-current assets, or expected volume of
products (works, services) which an enter-
prise will produce by using non-current as-
sets. [68]

1554 Строк оренди — період дії невідмовної
орендної угоди, а також період продовжен-
ня цієї угоди, обумовлений на початку стро-
ку оренди. [75]

Lease period — an effective period of a
lease contract as well as an extended period
of this contract stipulated at the beginning of
a lease period. [75]

1555 Строк служби — календарний строк вико-
ристання продукції за призначенням, почи-
наючи від введення в обіг чи після ремонту,
протягом якого виробник (виконавець) га-
рантує її безпеку та несе відповідальність за
істотні недоліки, що виникли з його вини.
[159]

Effective period — a calendar period of the
purposeful use of the product from its launch
and after its repair during which a producer
guarantees its safety and bears responsibility
for its defects through his fault. [159]

1556 Стягувач — особа, яка може бути ініціато-
ром переказу коштів з рахунка платника на
підставі виконавчих документів, визначених
законом. [198]

Collector — a person who can initiate money
transfer from a payer’s account according to
executive documents set by the law. [198]

1557 Субвенції — міжбюджетні трансферти для
використання на певну мету в порядку, ви-
значеному тим органом, який прийняв рі-
шення про надання субвенції. [1]

Subvention — interbudgetary transfers for
the purposeful use in the order set by the
body which made a decision on granting sub-
vention. [1]

1558 Суб’єкт банкрутства — боржник, неспро-
можність якого виконати свої грошові зо-

Insolvent entity — a debtor whose failure to
meet the liabilities is stated by the economic
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бов’язання встановлена господарським су-
дом. Суб’єктами банкрутства не можуть бу-
ти відокремлені структурні підрозділи юри-
дичної особи (філії, представництва, відді-
лення тощо). [157]

court. Detached structural units of a legal en-
tity (branches, representative offices and etc.)
can not be subject to bankruptcy. [157]

1559 Суб’єкт господарювання — зареєстрована
в установленому законодавством порядку
юридична особа незалежно від організацій-
но-правової форми та форми власності, а
також фізична особа — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, яка провадить господар-
ську діяльність (у тому числі з надання по-
слуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального ко-
ристування). [38]

Economic entity — a legal entity registered
in the set order, independent of the type of
business organization and ownership as well
as a natural person who undertakes economic
activity (including the provision of passenger
transportation services and carriage of car-
goes by public motor transport). [38]

1560 Суб’єкти вкладних (депозитних) операцій
— банки і власники грошових коштів або
банківських металів. [112]

Deposit operations entities — banks and
owners of funds and bank metals. [112]

1561 Суб’єкти господарювання — 1) вироб-
ники, представництва іноземних фірм, під-
приємства торгівлі (продавці), підприємст-
ва, що здійснюють технічне обслуговування
і ремонт технічно складних побутових това-
рів, які зобов’язані використовувати бланки
форми «гарант» [48]; 2) учасники господар-
ських відносин, які здійснюють господарсь-
ку діяльність, реалізуючи господарську ком-
петенцію (сукупність господарських прав та
обов’язків), мають відокремлене майно і не-
суть відповідальність за свої зобов’язання в
межах цього майна, крім випадків, передба-
чених законодавством [34]; 3) юридичні
особи — резиденти, їх відокремлені підроз-
діли, фізичні особи — підприємці. [22]

Economic entities — 1) producers, foreign
representatives, sales organizations (sellers),
home appliances maintenance centres which
are obliged to use forms «guarantee» [48];
2) participants in economic relations, which
undertake economic activity, realizing eco-
nomic competence (a combination of eco-
nomic rights and obligations), have detached
property and bear responsibility within prop-
erty liabilities except for cases set by the leg-
islation [34]; 3) legal entities — residents,
their detached units, individuals — entrepre-
neurs. [22]

1562 Суб’єкти господарювання державного се-
ктора економіки — суб’єкти, що діють на
основі лише державної власності, а також
суб’єкти, державна частка у статутному фон-
ді яких перевищує п’ятдесят відсотків чи
становить величину, яка забезпечує державі
право вирішального впливу на господарську
діяльність цих суб’єктів. [34]

State economic entities — state-owned enti-
ties as well as entities with more than 50  %
of a state share in the authorized fund or
those whose share has a decisive influence on
their economic activity. [34]

1563 Суб’єкти господарювання комунального
сектора економіки — суб’єкти, що діють
на основі лише комунальної власності, а та-
кож суб’єкти, у статутному фонді яких час-
тка комунальної власності перевищує п’ят-

Municipal economic entities — munici-
pal-owned entities or entities with more
than 50 % of municipal share in the
authorized fund or those whose share pro-
vides local self-governing bodies with the
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десят відсотків чи становить величину, яка
забезпечує органам місцевого самовряду-
вання право вирішального впливу на госпо-
дарську діяльність цих суб’єктів. [34]

right to significantly influence their eco-
nomic activity. [34]

1564 Суб’єкти права власності — Український
народ та інші учасники цивільних відносин:
фізичні та юридичні особи, держава Украї-
на, Автономна Республіка Крим, територі-
альні громади, іноземні держави та інші
суб’єкти публічного права. Усі суб’єкти
права власності є рівними перед законом
(ЦКУ, ст. 2, 318). [35]

Property rights entities — the Ukrainian
people or other participants in civil relation-
ship: legal entities or individuals, the state
Ukraine, the Autonomous Republic of Cri-
mea, territorial communities, foreign states
and others. All property rights entities are
equal in the eyes of the law (CCU, art. 2,
138). [35]

1565 Сублізинг — вид піднайму предмета лізин-
гу, згідно з яким лізингоодержувач за дого-
вором лізингу передає третім особам (лізин-
гоодержувачам за договором сублізингу) у
користування за плату на погоджений строк
відповідно до умов договору сублізингу
предмет лізингу, отриманий раніше від лі-
зингодавця за договором лізингу. [216]

Derivative leasing — a kind of derivative
leasing of the leased object according to
which the lessee passes to the third persons
(lessees under the derivative leasing contract)
for the use for the set period and for payment
the leased object earlier acquired from the
lessor on a contractual basis. [216]

1566 Суборенда — угода про передачу оренда-
рем орендованого ним об’єкта в оренду тре-
тій особі. [75]

Sublease — an agreement on transferring the
leased object by the lessee to a third party.
[75]

1567 Субпідрядник — підрядник, який в поряд-
ку, визначеному договором підряду, та на
підставі договору субпідряду, укладеному з
генеральним підрядником, залучається до
виконання робіт. [7]

Subcontractor — a contractor who in the set
order and under the subcontract, concluded
with a general contractor, is assigned to per-
form contractual works. [7]

1568 Субстандартні кредитні операції — опе-
рації, за якими кредитний ризик є значним,
надалі може збільшуватись і становити 20
відсотків чистого кредитного ризику, а та-
кож є ймовірність несвоєчасного погашення
заборгованості в повній сумі та в строки, що
передбачені кредитним договором. [121]

Substandard credit operations — high
credit risk operations, the risk of which may
keep growing and amount to 20  % of the net
credit risk. There is a probability of late re-
payment in full amount and within the time
stipulated by the credit contract. [121]

1569 Судно каботажного плавання — судно,
яке без заходу до портів інших держав здій-
снює каботажні перевезення між портами
України, а також судно флоту рибного гос-
подарства, яке здійснює рибогосподарську
діяльність у межах Азово-Чорноморського
бассейну. [58]

Coasting vessel ship — a vessel which per-
forms coastal fright operations between the
ports of Ukraine without port calls into other
states, as well as a fishery vessel which is en-
gaged in fishery within the Azov-Black Sea
basin. [58]

1570 Сукупна вартість цілісного майнового
комплексу — сума вартості активів підпри-
ємства, що відображені у його передаваль-
ному балансі. [44]

Total value of the integral property com-
plex — an amount of assets value, recorded
in the transmitting balance of the company.
[44]
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1571 Сума векселя повна — сума, яка підлягає
сплаті за векселем, з врахуванням обумов-
лених у тексті векселя відсотків. [111]

Full amount of a bill — an amount to be
settled taking into account interests specified
in the bill. [111]

1572 Сума очікуваного відшкодування активу
— найбільша з двох оцінок: чиста вартість
реалізації активу або теперішня вартість
майбутніх чистих грошових надходжень від
активу. [88]

Expected recoverable amount of assets —
the larger of the two estimates: net value of
the asset realization or the present value of
future net revenues from the asset. [88]

1573 Сума очікуваного відшкодування необо-
ротного активу — найбільша з двох оці-
нок: чиста вартість реалізації або теперішня
вартість майбутніх чистих грошових надхо-
джень від використання необоротного акти-
ву, включаючи його ліквідаційну вартість.
[68]

Expected recoverable amount of non-
working assets — the larger of the two esti-
mates: net value of assets realization or the
present value of the future net revenues from
the use of nonworking assets, including their
liquidity value.

1574 Сума переказу — відповідна сума коштів,
яка в результаті переказу має бути зарахо-
вана на рахунок отримувача або видана йо-
му в готівковій формі. [15; 198]

Transfer amount — a relevant amount of
funds, which as a result of the transfer should
be credited to the account of the recipient or
issued to him in cash. [15; 198]

1575 Сума погашення — недисконтована сума
грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як
очікується, буде сплачена для погашення
зобов’язання в процесі звичайної діяльності
підприємства. [72]

Redemption value — an undiscounted
amount of the cash or cash equivalents, which
is expected to be redeemed in the course of
the business operations of the company. [72]

1576 Сумнівна заборгованість — заборгова-
ність, за якою в банку є сумнів щодо її по-
гашення. [8]

Doubtful indebtedness — debts, repayment
of which is doubted by the bank. [8]

1577 Сумнівна фінансова операція — фінансо-
ва операція, за якою виконання зобов’язань
з боку клієнта фінансової установи в повній
сумі (з урахуванням фінансового стану та
рівня забезпечення клієнта) під загрозою,
імовірність повного погашення заборгова-
ності низька та становить не більше 50
(п’ятдесяти) процентів від суми заборгова-
ності. [45]

Doubtful financial transaction — a finan-
cial transaction by which the fulfillment of
the liabilities by the customer of the financial
institution in full amount (including the fi-
nancial position and the level of the security
of the client) is under threat, the probability
of full repayment is low and does not exceed
50 (fifty) percent of the debt. [45]

1578 Сумнівний борг — поточна дебіторська за-
боргованість, щодо якої існує невпевненість
її погашення боржником. [71]

Doubtful debt — current accounts receiv-
ables repayment of which by the debtor is
doubted. [71]

1579 Сумнівні банкноти (монети) — банкноти
(монети), справжність або платіжність яких
викликає сумнів, а також ті, що мають озна-
ки підроблення, до проведення їх дослі-
дження та складання експертом Національ-
ного банку відповідного акта. [17]

Doubtful bank-notes (coins) — banknotes
(coins), authenticity or payment capacity of
which is doubtful, as well as those which
have the signs of forgery before they are ex-
amined and the appropriate act is prepared by
the expert of the National bank. [17]
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1580 Сумнівні кредитні операції — операції, за
якими виконання зобов’язань з боку пози-
чальника/контрагента банку в повній сумі (з
урахуванням фінансового стану позичаль-
ника та рівня забезпечення) під загрозою,
ймовірність повного погашення кредитної
заборгованості низька та становить 50 від-
сотків чистого кредитного ризику. [121]

Doubtful credit transactions — transactions
by which the fulfillment of liabilities by the
borrower / counterparty of the bank in full
amount (including the borrower`s financial
position and the level of security) is under
threat, the probability of full repayment of the
credit debt is low and amounts to 50 % of the
net credit risk. [121]

1581 Супровідні документи — документи, по-
дання яких разом із розрахунковим докумен-
том передбачене Інструкцією «Про безготі-
вкові розрахунки в Україні в національній
валюті» або договором, укладеним між бан-
ком та клієнтом. [15]

Accompanying documents — documents
filing of which togеther with settlement
documents is stipulated in the «Regulations
on cashless payments in Ukraine in the na-
tional currency» or in the agreement con-
cluded between the bank and the customer.
[15]

1582 Супутні послуги — послуги, вартість яких
включається відповідно до норм митного
законодавства до митної вартості товарів,
що експортуються або імпортуються. [200]

Related services — services, costs of which
are included in the customs value of exported
or imported goods in accordance with cus-
toms regulations. [200]

1583 Суспільне надбання — твори і об’єкти су-
міжних прав, строк дії авторського права і
(або) суміжних прав на які закінчився. [152]

Public acquisition — works and objects of
contiguous rights, the period of validity of
which for copyright and (or) contiguous
rights is expired. [152]

1584 Суттєва інформація — інформація, відсут-
ність якої може вплинути на рішення ко-
ристувачів фінансової звітності. Суттє-
вість інформації визначається відповідними
положеннями (стандартами) бухгалтерсько-
го обліку та керівництвом підприємства.
[63]

Core information — information, absence of
which may affect the decision of users of fi-
nancial statements. The core of information is
determined by the relevant provisions (stan-
dards) of accounting and by the management
of a company. [63]

1585 Суттєвий вплив — повноваження брати
участь у прийнятті рішень з фінансової, гос-
подарської та комерційної політики об’єкта
інвестування без здійснення контролю цієї
політики. [73]

Essencial influence — powers to participate
in a decision-making process on financial, in-
dustrial and commercial policy of the object
of investment without controlling this policy.
[73]

1586 Сучасна вартість придбання — вартість
придбання на дату оцінки (ринкова вартість)
нового об’єкта, або його сучасного аналога.
[52; 204]

Current acquisition value — the acquisition
value at the date of valuation (a market value)
of a new object, or its modern analog. [52;
204]

1587 Сховище цінностей — спеціально облад-
нане приміщення (сейф, депозитна система),
що використовується для зберігання готівки
та інших цінностей, технічний стан якого
відповідає нормативно-правовим актам. [17]

Vault of values — specially equipped prem-
ises (a safe, a depositary system), used to
store cash and other values, a technical con-
dition of which is in accordance with the
regulatory legal acts. [17]
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Ò

1588 Таємний архів — архівна установа, про іс-
нування якої не заявлено публічно. [186]

Secret archive — an archiving institution, exis-
tence of which is not declared in public. [186]

1589 Тарифні пільги (тарифні преференції) —
пільги, що надаються Україною у процесі
реалізації її зовнішньоекономічної політики
на умовах взаємності чи в односторонньому
порядку щодо товарів, які переміщуються
через митний кордон України, як звільнення
від справляння мита, зниження ставок мита
або встановлення тарифних квот на ввезен-
ня товарів. [58]

Tariff privileges (tariff preferences) —
privileges on tax exemptions, reduction of
duty rates or imposition of tariff quotas on
importation of goods, granted by Ukraine in
the process of implementation of its foreign
economic policy on reciprocal or unilateral
basis as to goods moving across the customs
border of Ukraine. [58]

1590 Тверда договірна ціна — договірна ціна,
визначена на основі твердого кошторису,
що може коригуватися лише в окремих ви-
падках за згодою сторін у порядку, визначе-
ному договором підряду. [7]

Fixed agreed price — an agreed price, de-
termined on the basis of the fixed estimate,
which is subject to adjustment only in par-
ticular cases by mutual agreement of the par-
ties under the subcontract. [7]

1591 Твердий контракт — контракт у письмовій
формі, що передбачає обмін визначеної кі-
лькості ресурсів за встановленою ціною на
конкретну майбутню дату (дати), має визна-
чений строк виконання, не містить відкла-
дальних або скасувальних умов, не може
бути розірваний і змінений в односторон-
ньому порядку, та передбачає забезпечення
виконання контракту. [74]

Fixed-price contract — a signed contract
that envisages the exchange of resources at a
set price at a predetermined time at the future
date (dates), with a set term of fulfillment,
and does not contain terms related to its post-
ponement or cancelation, can not be infringed
or changed by one party to a contract, and en-
sures a contract execution. [74]

1592 Твір архітектури — твір у галузі мистецтва
спорудження будівель і ландшафтних утво-
рень (креслення, ескізи, моделі, збудовані
будівлі та споруди, парки, плани населених
пунктів тощо). [152]

Work of architecture — a work of art on
designing buildings and landscape structures
(sketches, designs, models, buildings, parks,
plans of settlements, etc). [152]

1593 Твір образотворчого мистецтва — скуль-
птура, картина, малюнок, гравюра, літогра-
фія, твір художнього (у тому числі сценіч-
ного) дизайну тощо. [152]

Work of fine art — a sculpture, a picture, a
drawing, an engraving, a lithography, a work
of artistic (including stage) design, etc. [152]

1594 Твір ужиткового мистецтва — твір мисте-
цтва, в тому числі твір художнього промис-
лу, створений ручним або промисловим
способом для користування у побуті або пе-
ренесений на предмети такого користуван-
ня. [152]

Work of crafts — a work of art, including
handicraft work, made by hand or by indus-
trial method for everyday use or transferred
to the object of such use. [152]
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1595 Творча діяльність — індивідуальна чи ко-
лективна творчість професійних творчих
працівників, результатом якої є твір чи його
інтерпретація, що мають культурно-мис-
тецьку цінність. [34]

Creative activity — an individual or collec-
tive creative work of professional creative
workers, the result of which is a work or its
interpretation of cultural and artistic value.
[34]

1596 Творча спілка — добровільне об’єднання
професійних творчих працівників відповід-
ного фахового напрямку в галузі культури
та мистецтва, яке має фіксоване членство,
діє на підставі статуту. [34]

Union of creative workers — a voluntarily
association of professional creative workers
of the relevant professional activity in the
sphere of culture and arts, with a regular
membership, which operates on the basis of
the charter. [34]

1597 Тендерна документація — документація, що
готується замовником та передається учасни-
кам для підготовки ними тендерних пропози-
цій щодо предметa закупівлі, визначеного за-
мовником у порядку, встановленому спе-
ціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань координації закупі-
вель товарів, робіт і послуг. [169]

Tender documentation — documentation,
prepared by the customer and passed to the
bidders for the preparation of the bids as to
the article of purchase, determined by the
customer in the order set by a special author-
ized executive body, which coordinates the
process of purchasing of goods, works and
services. [169]

1598 Тендерна пропозиція — пропозиція щодо
певного предмета закупівлі, яка готується та
подається учасником замовнику відповідно
до вимог тендерної документації. [169]

Bid — a tender as to the article of purchase
which is made by a bidder to the customer in
accordance with the requirements of tender
documentation. [169]

1599 Тендерний комітет — група спеціалістів за-
мовника, призначена відповідальною за здійс-
нення процедур закупівлі згідно з положення-
ми Закону України «Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти». [169]

Tender committee — a group of specialists
of the customer, appointed responsible for the
procedure of purchase in obedience to the
Law of Ukraine «On the purchase of goods,
works and services funded by the state».
[169]

1600 Теперішня вартість — дисконтована сума
майбутніх платежів (за вирахуванням суми
очікуваного відшкодування), яка, як очіку-
ється, буде необхідна для погашення зо-
бов’язання в процесі звичайної діяльності
підприємства. [72]

Current value — a discounted amount of
future payments (less the amount of expected
compensation) which is likely to be needed
for redeeming liabilities in the process of a
regular business activity of an enterprise. [72]

1601 Теперішня вартість зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою — тепе-
рішня вартість (без вирахування активів
програми) очікуваних майбутніх платежів,
необхідних для погашення заборгованості,
що виникає в результаті виконання робіт
працівниками у звітному та попередніх пе-
ріодах. [86]

Current value of liabilities under the
scheme of specified payment — a current
value (without deduction of scheme assets) of
the foreseen future payments, needed for debt
settlement which arises as a result of the exe-
cution of works in preceding and accounting
periods. [86]

1602 Термін служби (Термін корисного вико-
ристання) — очікуваний термін, протягом

Period of exploitation (useful life) — an ex-
pected period during which the object will be
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якого об’єкт буде використовуватися під-
приємством або з його використанням буде
виготовлений (виконаний) очікуваний під-
приємством обсяг продукції (робіт, послуг).
[52; 204]

exploited by the enterprise, or expected vol-
umes of goods (works, services) will be pro-
duced (made) through its application. [52;
204]

1603 Технічне обслуговування — комплекс
операцій чи операція щодо підтримки робо-
тоздатності або справності виробу під час
використання за призначенням, зберігання
та транспортування. [126; 149]

Servicing — a set of operations or an opera-
tion related to maintenance of working and
serviceable conditions of the product in the
process of its exploitation, storage and trans-
portation. [126; 149]

1604 Технічний еквайр — юридична особа —
учасник платіжної системи, яка здійснює
технічний еквайринг. [109]

Technical acquire — a legal entity — par-
ticipant of the payment system which per-
forms technical acquiring. [109]

1605 Технічний еквайринг — діяльність юри-
дичної особи щодо технологічного, інфор-
маційного обслуговування торговців та/або
еквайрів за операціями, які здійснені із за-
стосуванням платіжних карток. [109]

Technical acquiring — an activity of a legal
entity related to the technological, informa-
tional service of merchants and/or acquires as
to operations which are carried out with the
application of charge cards. [109]

1606 Технічний стан — сукупність схильних до
зміни в процесі виробництва чи експлуатації
якостей виробу, яка характеризується в пев-
ний момент часу ознаками, встановленими
технічною документацією на цей виріб.
[126]

Technical condition — an aggregate of
product’s qualities, which tend to change in
the process of production or exploitation and
can be characterized at a certain moment of
time by specifications, set in the technical
document for this product. [126]

1607 Технічні засоби захисту — технічні при-
строї і (або) технологічні розробки, призна-
чені для створення технологічної перешко-
ди порушенню авторського права і (або)
суміжних прав при сприйнятті і (або) копі-
юванні захищених (закодованих) записів у
фонограмах (відеограмах) і передачах орга-
нізацій мовлення чи для контролю доступу
до використання об’єктів авторського права
і суміжних прав. [152]

Technical protection devices — technical
devices and (or) technological developments,
intended to prevent the copyright and (or)
contiguous rights infringement at perception
and (or) copying the protected (coded) rec-
ords of phonograms (videograms) and broad-
casting or for access control to the use of ob-
jects of copyright and contiguous rights.
[152]

1608 Технічно складні побутові товари — не-
продовольчі товари широкого вжитку (при-
лади, машини, устаткування та інші), які
складаються з вузлів, блоків, комплектую-
чих виробів, відповідають вимогам норма-
тивних документів, мають технічні характе-
ристики, супроводжуються експлуатацій-
ними документами і на які встановлено га-
рантійний термін. [48]

Technically complex household appliances
— nonfood consumer goods (devices, ma-
chines, appliances etc), that consist of units,
blocks, component parts, meet all require-
ments of standard documents, have specifica-
tions, are accompanied by maintenance
manuals and have a fixed guarantee period.
[48]

1609 Технологічний документ — графічний або
текстовий документ, який окремо чи разом з

Technological document — a graphic or text
document, which separately or together with
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іншими документами визначає технологіч-
ний процес чи операцію виготовлення виро-
бу, надання послуг. [149]

other documents, determines technological or
production processes of the product, or a
range of provided services. [149]

1610 Тимчасова різниця — різниця між оцінкою
активу або зобов’язання за даними фінансо-
вої звітності та податковою базою цього ак-
тиву або зобов’язання відповідно. [78]

Temporal tax difference — a difference
between the valuation of the asset or liability
according to the data of the financial report-
ing, and the tax base of this asset or liability
accordingly. [78]

1611 Тимчасова різниця, що підлягає вираху-
ванню — тимчасова різниця, що призво-
дить до зменшення податкового прибутку
(збільшення податкового збитку) у майбут-
ніх періодах. [78]

Temporal tax difference which is subject to
deduction — a temporal tax difference,
which results in diminishing of tax income
(increase of tax loss) in future periods. [78]

1612 Тимчасова різниця, що підлягає оподат-
куванню — тимчасова різниця, що включа-
ється до податкового прибутку (збитку) у
майбутніх періодах. [78]

Temporal difference which is subject to
taxation — a temporal tax difference, which
is included in a tax income (loss) in future pe-
riods. [78]

1613 Тираж — проміжок часу, що розпочинаєть-
ся від дати початку прийняття сплати участі
в лотереї на чергове розігрування лотереї і
завершується в останній день виплати ви-
грашів, встановлений відповідно до умов
випуску та проведення лотереї. Тираж
включає проведення операцій з прийняття
сплати участі в лотереї, прилюдне розігру-
вання лотереї, виплату виграшів за резуль-
татами такого розігрування. [37]

Drawing — a period of time, which starts
from the date of accepted fee for participation
in the lottery for the next drawing and ends
on the last day of payment of wins, deter-
mined according to the terms of issuing and
holding the lottery. The drawing includes
payment operations for participation in the
lottery, public drawing, prizes according to
the results of the drawing. [37]

1614 Товар — будь-яка продукція, інше нерухо-
ме та рухоме майно (у тому числі цінні па-
пери), роботи, послуги, права інтелектуаль-
ної власності, інші майнові та немайнові
права, призначені для продажу (оплатного
передавання). [105; 172]

Commodity — any product, other movables
or immovables (including securities), works,
services, intellectual property rights, other
property or non-property rights, intended for
sale (paid transfer). [105; 172]

1615 Товар з короткочасним промисловим цик-
лом — товар, який згідно з висновком Міні-
стерства та Міжвідомчої комісії з міжнаро-
дної торгівлі вважається таким, що застарів
у зв’язку з появою нових технологічних
розробок. [172]

Commodity with a short industrial cycle —
a commodity, which is in obedience to the
conclusions of the Ministry and joint com-
mittee on international trade, is considered as
such which has become obsolete due to the
appearance of new technological develop-
ments. [172]

1616 Товар подібний — ідентичний товар, тобто
схожий за всіма характеристиками на товар,
що є об’єктом розслідування, або, у разі від-
сутності цього товару, інший товар, що не є
схожим за всіма характеристиками, але має

Similar commodity — an identical com-
modity, that possesses all attributes of the
commodity which is the object of investiga-
tion, or, in the absence of this commodity,
other commodity which is not alike in all its
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показові ознаки, що є дуже подібними до
характерних ознак товару, що є об’єктом
розслідування. [172]

attributes, but has model signs, which are
very similar to the attributes of the commod-
ity, which is the object of investigation. [172]

1617 Товар, який є об’єктом розслідування —
товар, імпорт якого в країну імпорту є
об’єктом антидемпінгового розслідування
та який визначається таким у відповідному
повідомленні про порушення та проведення
цього розслідування. [172]

Commodity which is the object of investi-
gation — a commodity, import of which to
the country of import is the object of anti-
dumping investigation, and which is deter-
mined as such in the relevant report on com-
mencing and carrying out this investigation.
[172]

1618 Товари — 1) будь-яке рухоме майно (в то-
му числі транспортні засоби), що закупову-
ється за рахунок коштів міжнародних фінан-
сових організацій для провадження діяль-
ності, пов’язаної з використанням довго-
строкових договорів з метою реалізації ін-
вестиційних проектів у рамках міжнародних
договорів України з міжнародними фінан-
совими організаціями [135]; 2) матеріальні
та нематеріальні активи, а також цінні папе-
ри та деривативи, що використовуються у
будь-яких операціях, крім операцій з їх ви-
пуску (емісії) та погашення [192]; 3) продук-
ція будь-якого виду та призначення, у тому
числі сировина, вироби, устаткування, тех-
нології, предмети у твердому, рідкому, га-
зоподібному стані, включаючи електроенер-
гію, а також послуги, пов’язані з поставкою
товарів, якщо їх вартість не перевищує вар-
тості самих товарів. [169]

Goods — 1) any movables (including vehi-
cles), purchased at the expense of the inter-
national financial organizations for perform-
ing the activity according to the long-term
agreements for the purpose of realization of
investment projects within the framework of
the international agreements of Ukraine with
international financial organizations [135];
2) tangible and intangible assets, and also se-
curities and derivates which are used in any
operations, except for operations of their is-
sue (emission) and redemption [192]; 3) pro-
duct of any kind and use, including raw mate-
rials, wares, equipment, technologies, articles
in a firm, liquid, gas conditions, including
electric power, and also services, related to
supplying commodities, if their value does
not exceed the value of commodities them-
selves. [169]

1619 Товари, які підлягають гарантійному ре-
монту (обслуговуванню) або гарантійній
заміні — товари, визначені у Переліку груп
технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту (обслуго-
вуванню) або гарантійній заміні. [48]

Goods, which are subject to guarantee
servicing or guarantee replacement —
goods, which are included in the list of tech-
nically complex household appliances and
subject to guarantee servicing or guarantee
replacement. [48]

1620 Товариство з додатковою відповідаль-
ністю — товариство, статутний фонд якого
поділено на частки визначених установчими
документами розмірів. Учасники такого то-
вариства відповідають за його боргами свої-
ми внесками до статутного фонду, а за не-
достатністю цих сум — додатково належ-
ним їм майном в однаковому для всіх учас-
ників кратному розмірі до внеску кожного
учасника. Граничний розмір відповідально-
сті учасників передбачається в установчих
документах. [34]

Company with additional liability — a
company, authorized fund of which is divided
into shares, determined by statutory docu-
ments. The participants of such a company
are liable for their debts to the amount of
their contributions to the authorized fund and
additionally by their property in equal multi-
ple shares for all participants to the amount of
their contributions if these sums are insuffi-
cient. The maximum amount of liability of
participants is stated in statutory documents.
[34]
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1621 Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю — господарське товариство, що має ста-
тутний фонд, поділений на частки, розмір
яких визначається установчими документа-
ми, і несе відповідальність за своїми зо-
бов’язаннями тільки своїм майном. Учасни-
ки товариства, які повністю сплатили свої
вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з
діяльністю товариства, у межах своїх вкла-
дів. [34]

Limited liability company — an economic
entity with an authorized fund, divided into
shares, the amount of each share is deter-
mined by statutory documents. It bears liabil-
ity for obligations only by its property. The
participants, who fully paid out their contri-
butions, incur the risk of losses, related to
their activity within the amount of their con-
tributions. [34]

1622 Товарна біржа — особливий суб’єкт гос-
подарювання, який надає послуги в укла-
данні біржових угод, виявленні попиту і
пропозицій на товари, товарних цін, вивчає,
упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним
з ним торговельним операціям. Товарна
біржа є юридичною особою, діє на засадах
самоврядування і господарської самостійно-
сті, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банку, печатку
зі своїм найменуванням. Товарна біржа ство-
рюється на основі добровільного об’єднання
заінтересованих суб’єктів господарювання.
Засновниками і членами товарної біржі не
можуть бути органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, а також
державні і комунальні підприємства, уста-
нови та організації, що повністю або част-
ково утримуються за рахунок Державного
бюджету України або місцевих бюджетів.
[34]

Commodity exchange — a special economic
entity, which provides services in conclusion
of exchange agreements, studies the demand
and supply on the commodity exchange,
commodity prices, arranges commodity turn-
over and facilitates sales transactions. A
commodity exchange is a legal entity, oper-
ated on the principles of self-governing and
economic independence, has an alienated, in-
dependent balance, accounts with banks and a
seal bearing its name. A commodity ex-
change is created on the basis of voluntarily
association of the interested economic enti-
ties. Founders and members of the commod-
ity exchange can not be public authorities and
bodies of local self-government, as well as
state and municipal enterprises, institutions
and organizations, which fully or partly
funded from the State budget of Ukraine or
local budgets. [34]

1623 Товарна сільськогосподарська продукція
— продукція сільськогосподарського вироб-
ництва, призначена для реалізації. [215]

Saleable agricultural produce — agricul-
tural produce intended for sale. [215]

1624 Товарний дериватив — стандартний до-
кумент, який засвідчує право продати та/або
купити біржовий товар (крім цінних папе-
рів) на обумовлених стандартних умовах у
майбутньому. Правила випуску та обігу то-
варних деривативів установлюються орга-
ном, на який покладаються функції регулю-
вання товарного біржового ринку. [192]

Commodity derivative — a standard docu-
ment which certifies the right to sell and/or to
purchase a commodity on the exchange
commodity (except for securities) on the con-
ditioned standard terms in the future. Regula-
tions of the issue and circulation of commod-
ity derivatives are set by the regulatory body
of the commodity exchange market. [192]

1625 Товарний кредит — товари, які переда-
ються резидентом або нерезидентом у влас-
ність юридичним чи фізичним особам на
умовах угоди, що передбачає відстрочення
кінцевого розрахунку на визначений строк
та під процент. [192]

Commodity credit — commodities, trans-
ferred by a resident or non-resident in an
ownership of individuals or legal entities on
the terms of the agreement, that allows post-
ponement of final settlement at a predeter-
mined period and at interest. [192]
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1626 Товаророзпорядчі цінні папери — цінні
папери, які надають їхньому держателю
право розпоряджатися майном, вказаним у
цих документах. [219]

Managed securities — securities, which
provide their owner with the right to dispose
of the property set in these documents. [219]

1627 Торги (тендер) — здійснення конкурентно-
го відбору учасників з метою визначення
переможця торгів (тендера) згідно з процеду-
рами (крім процедури закупівлі в одного
постачальника). [169]

Auctions (tender) — a competitive selection
of participants with a view to determine a
winner of auctions (tender) in obedience to
procedures (except for procedure of purchase
from one supplier). [169]

1628 Торгівля у розстрочку — господарська
операція, яка передбачає продаж резиден-
том або нерезидентом товарів фізичним чи
юридичним особам на умовах розстрочення
кінцевого розрахунку, на визначений строк
та під процент. [192]

Installment trade — an economic operation
which envisages sales of goods by a resident
or non-resident to individuals or legal entities
on the terms of arranging final installment
settlement at a predetermined time and at in-
terest. [192]

1629 Торговельна країна [країна договору
(контракту)] — країна, на території якої за-
реєстрована юридична або фізична особа, з
якою вітчизняна особа уклала договір (кон-
тракт). [23]

Trading country (a country to the agree-
ment (contract) — a country on the territory
of which an individual or legal entity is reg-
istered and with whom the national entity has
concluded the contract. [23]

1630 Торговельне приміщення — майновий ком-
плекс, який займає окрему споруду (офісне
приміщення) або який розміщено у спеціально
призначеній та обладнаній для торгівлі спору-
ді, де суб’єкт господарювання здійснює діяль-
ність з реалізації товару. [159]

Point-of-sale premises — a property com-
plex which occupies a separate building (of-
fice premises) or which is located in a build-
ing specially intended and equipped for trade,
where the economic entity carries out the ac-
tivity on commodity sales. [159]

1631 Торговець — суб’єкт підприємницької дія-
льності, який відповідно до договору з ек-
вайром або платіжною організацією при-
ймає до обслуговування платіжні інстру-
менти з метою проведення оплати вартості
товарів чи послуг (уключаючи послуги з ви-
дачі грошей у готівковій формі). [93; 198]

Trader — business entity, which according
to the agreement with an acquirer or settle-
ment organization accepts to service payment
instruments for the purpose of making pay-
ment for goods or services (including services
on cash payments). [93; 198]

1632 Точка розповсюдження лотерейних біле-
тів — спеціально обладнане та оформлене
місце для розповсюдження білетів лотерей з
додержанням вимог до розповсюдження і
порядку виплати призів (виграшів) гравцям
у лотереї. [37]

Point of distribution of lottery tickets — a
specially equipped and designed place for
distribution of lottery tickets, according to the
requirements related to the procedure of prize
drawing. [37]

1633 Точка розподілу — місце передачі послуги
від однієї особи до іншої, облаштоване за-
собами обліку та регулювання. [168]

Point of distribution — a place of transfer-
ring services from one person to another
equipped with accounting and regulation fa-
cilities. [168]

1634 Транзит — митний режим, відповідно до
якого товари і транспортні засоби перемі-

Transit — a customs procedure when goods
and vehicles are transferred between two
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щуються під митним контролем між двома
митними органами або в межах зони діяль-
ності одного митного органу без будь-якого
використання таких товарів і транспортних
засобів на митній території України. [58]

customs authorities or within the same cus-
toms zone without using these goods and ve-
hicles in the customs territory of Ukraine.
[58]

1635 Транзит вантажів — перевезення транспо-
ртними засобами транзиту транзитних ван-
тажів під митним контролем через терито-
рію України між двома пунктами або в
межах одного пункту пропуску через дер-
жавний кордон України. [213]

Cargo transit — carriage of transit freights
by vehicles across the territory of Ukraine
under customs control, between two points or
within the boundaries of one checkpoint
through the state border of Ukraine. [213]

1636 Транзитні послуги (роботи) — безпосеред-
ньо пов’язана з транзитом вантажів підпри-
ємницька діяльність учасників транзиту, що
здійснюється в межах договорів (контрак-
тів) перевезення, транспортного експедиру-
вання, доручення, агентських угод тощо.
[213]

Transit services (works) — business activity
of transit participants directly involved in
cargo transit being carried out under agree-
ments (contracts) on carriage, forwarding
agency and agent agreement etc. [213]

1637 Транспортний документ — документ, від-
повідно до якого здійснюється міжнародне
перевезення товарів або здійснюється пере-
везення до митного кордону (при вивезенні
товарів) та від митного кордону до місця
призначення (при ввезенні товарів). [23]

Transport document — the document ac-
cording to which international carriage of
cargoes or transportation of cargoes to the
customs border (when goods are exported)
and from the customs border to the place of
destination (when goods are imported) is per-
formed. [23]

1638 Транспортний засіб загального призначен-
ня — транспортний засіб, не обладнаний спе-
ціальним устаткуванням і призначений для
перевезення пасажирів або вантажів (автобус,
легковий автомобіль, вантажний автомобіль,
причіп, напівпричіп з бортовою платформою
відкритого або закритого типу). [151]

Public motor vehicle — any motor vehicle
which does not equipped with any special fa-
cilities and assigned for transportation of pas-
sengers or cargoes (a bus, a motor car, a
truck, a trailer, a semi-trailer equipped with
open or covered goods truck). [151]

1639 Транспортний засіб спеціалізованого
призначення — транспортний засіб, який
призначений для перевезення певних кате-
горій пасажирів чи вантажів (автобус для
перевезення дітей, інвалідів, пасажирів пев-
них професій, самоскид, цистерна, сідель-
ний тягач, фургон, швидка медична допомо-
га, автомобіль інкасації, ритуальний
автомобіль тощо) та має спеціальне облад-
нання (таксі, броньований, обладнаний спе-
ціальними світловими звуковими сигналь-
ними пристроями тощо). [151]

Motor vehicle of special purpose — any
motor vehicle assigned for transportation of
certain categories of passengers or cargoes (a
bus for transportation of children, disabled
persons, passengers of certain professions, a
dump truck, a tank, a van, a medical emer-
gency, a motor vehicle for money collection,
a ritual automobile, etc.) which has special
equipment (a taxicab, an armored motor ve-
hicle equipped with special lights and audible
signal devices, etc.). [151]

1640 Транспортні засоби — будь-які засоби
авіаційного, водного, залізничного, автомо-

Means of transport — any means of trans-
port such as aircrafts, vessels, railroads or
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більного транспорту, що використовується
виключно для перевезення пасажирів і това-
рів через митний кордон України. [58]

motor vehicles used exclusively for trans-
portation of passengers and goods through the
customs border of Ukraine. [58]

1641 Транспортно-експедиторські послуги —
послуги, пов’язані з підготовкою та відпра-
вленням вантажів, організацією та забезпе-
ченням перевезень, контролем за прохо-
дженням і одержанням вантажів, проведен-
ням взаєморозрахунків. [151]

Transport and dispatch services — any
services related to the preparation and dis-
patch of cargoes, arrangement and provision
of transportation, control over passage, re-
ceiving cargoes and settlement of mutual
payments. [151]

1642 Трансферти — кошти, одержані від інших
органів державної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування, інших держав або між-
народних організацій на безоплатній та без-
поворотній основі. [1]

Transfers — non-redeemable and non-
repayable funds obtained from other bodies
of state power, bodies of power of the
Autonomous Republic of Crimea, local self-
governmental bodies, other states or interna-
tional organizations. [1]

1643 Трасант — векселедавець переказного век-
селя. [111]

Drawer — a person who writes down a
cheque in favor of some other person, the
drawee. [111]

1644 Трасування — видача переказного векселя
на трасата. [111]

Drawing — writing down a cheque in favor
of some other person, the drawee. [111]

1645 Третейська палата України — постійно
діючий орган самоврядування третейських
суддів. [214]

Arbitration Chamber of Ukraine — a con-
stantly operating body of self-government of
arbitrators. [214]

1646 Третейська угода — угода сторін про пе-
редачу спору на вирішення третейським су-
дом. [214]

Arbitration agreement — an agreement of
counterparties on bringing the dispute to the
court of arbitration. [214]

1647 Третейський розгляд — процес вирішення
спору і прийняття рішення третейським су-
дом. [214]

Arbitration hearing — a procedure of set-
tlement of disputes and making decisions by
the arbitration court. [214]

1648 Третейський суд — недержавний незалеж-
ний орган, що утворюється за угодою або
відповідним рішенням заінтересованих фі-
зичних та/або юридичних осіб у порядку,
встановленому цим Законом, для вирішення
спорів, що виникають із цивільних та гос-
подарських правовідносин. [214]

Arbitration court — a non-state independ-
ent body, set up under the agreement or by a
relevant decision of interested individuals
and/or legal entities in the order, set by this
Law, for settlement of disputes which arise
out of civil and economic legal relationships.
[214]

1649 Третейський суддя — фізична особа, при-
значена чи обрана сторонами у погоджено-
му сторонами порядку або призначена чи
обрана відповідно до цього Закону для ви-
рішення спорів у третейському суді. [214]

Arbitrator — a physical person, appointed
or elected by the parties in an agreed order, or
appointed or elected in accordance with this
Law for settlement of disputes in the court of
arbitration. [214]

1650 Тривога — попередження про наявність не-
безпеки для життя, майна або довкілля. [13]

Alarm — a warning about the existence of the
threat to life, property or environment. [13]
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1651 Трудомісткість технічного обслуговуван-
ня (ремонту) — затрати праці на проведен-
ня одного технічного обслуговування (ре-
монту) даного виду. [126]

Labour intensiveness of servicing (repair)
— man-hours for conducting one servicing
(repair) of a particular kind. [126]

Ó

1652 Угоди, щодо яких є заінтересованість —
угоди, сторонами яких є заінтересовані осо-
би зі сторони боржника, керуючого санаці-
єю чи кредиторів. [157]

Agreements that arouse interest — agree-
ments, parties to which act on behalf of a
debtor, an administrator or creditors. [157]

1653 Українські виробники — виробники подіб-
ного або безпосередньо конкуруючого товару,
що виробляється в країні імпорту. [172]

Ukrainian producers — producers of a
similar or competitive commodity which is
produced in the country of import. [172]

1654 Унікальний документ — документ Націо-
нального архівного фонду, що становить
виняткову культурну цінність, має важливе
значення для формування національної са-
мосвідомості Українського народу і визна-
чає його вклад у всесвітню культурну спад-
щину. [186]

Unique document — a document of the Na-
tional archive fund which is of exceptional
cultural value, plays an important role in
forming national consciousness of the
Ukrainian people and determines their contri-
bution to the world cultural legacy. [186]

1655 Унітарне підприємство — створюється од-
ним засновником, який виділяє необхідне
для того майно, формує відповідно до зако-
ну статутний фонд, не поділений на частки
(паї), затверджує статут, розподіляє доходи,
безпосередньо або через керівника, який
ним призначається, керує підприємством і
формує його трудовий колектив на засадах
трудового найму, вирішує питання реорга-
нізації та ліквідації підприємства. Унітар-
ними є підприємства державні, комунальні,
підприємства, засновані на власності
об’єднання громадян, релігійної організації
або на приватній власності засновника. [34]

Unitary enterprise — created by one foun-
der, who invests property, raises authorized
capital in accordance with the law, not di-
vided into stakes (shares), approves statute,
distributes profits, directly or through a man-
ager appointed by him, runs the enterprise
and hires employees under the employment
contract, solves issues of reorganization and
liquidation of the enterprise. Unitary enter-
prises are state and communal enterprises,
based on the property of citizens` association,
religious organization, or on the private prop-
erty of the founder. [34]

1656 Уповноважена особа — особа, яка на під-
ставі договору або належно оформленого
доручення, виданого власником товарів і
транспортних засобів, наділена правом вчи-
няти дії, пов’язані з пред’явленням цих то-

Authorized person — a person who, under
the agreement or duly executed power of at-
torney, issued by the owner of goods and ve-
hicles, is authorized to take actions connected
with bringing goods and vehicles through the
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варів і транспортних засобів митним орга-
нам для митного контролю та митного оформ-
лення при переміщенні їх через митний
кордон України, або іншим чином розпоря-
джатися зазначеними товарами і транспорт-
ними засобами. [58]

customs for customs clearance and receiving
a certificate of clearance when they cross the
customs border of Ukraine, or who is author-
ized to dispose of goods and vehicles in an-
other manner. [58]

1657 Уповноважена установа — установа Націо-
нального банку, що визначена Національ-
ним банком для обслуговування кореспон-
дентських рахунків залучених банків. [101]

Authorized institution — an institution of
the National bank, which was assigned by the
National bank to service correspondent ac-
counts of the involved banks. [101]

1658 Уповноважена фінансова установа —
юридична особа, яка не є банком і відповід-
но до законодавства України надає одну чи
кілька фінансових послуг та внесена до від-
повідного реєстру і має генеральну ліцензію
Національного банку України на здійснення
операцій з валютними цінностями, а також
її філії, які мають право здійснювати опера-
ції з валютними цінностями згідно з поло-
женням цієї юридичної особи про філію та
за умови видачі їй фінансовою установою
— юридичною особою дозволу на здійснен-
ня визначених у цьому дозволі операцій з
валютними цінностями, погодженого тери-
торіальним управлінням Національного бан-
ку України. [28]

Authorized financial institution — a legal
entity, which is a non-bank institution, and
according to the Ukrainian legislation pro-
vides one or several financial services, en-
tered in the appropriate register, and has the
general license of the National bank of
Ukraine to perform currency values transac-
tions, and also its branches, which have the
right to carry out currency values transactions
according to the statutory documentation of
this entity on the branches, provided the li-
cense for carrying out listed currency values
transactions is issued by the financial institu-
tion — a legal entity — and approved by the
regional department of the National Bank of
Ukraine. [28]

1659 Уповноважений банк — 1) будь-який банк,
офіційно зареєстрований на території Украї-
ни, що має банківську ліцензію та отримав
письмовий дозвіл Національного банку
України на здійснення валютних операцій, а
також здійснює валютний контроль за опе-
раціями своїх клієнтів, та його філії, відді-
лення, які мають право здійснювати банків-
ські операції з валютними цінностями згідно
з внутрішньобанківським положенням про
філію, відділення та за умови видачі банком
— юридичною особою дозволу на здійснен-
ня визначених банківських операцій [18; 22;
28; 170]; 2) генеральний агент Державного
казначейства України, який на підставі
укладеної з Головним управлінням Держав-
ного казначейства угоди забезпечує органі-
зацію видачі, зберігання, здійснення індоса-
менту та погашення казначейських векселів.
[20]

Authorized bank — 1) a bank registered in
the territory of Ukraine, which has a license
and a written permit of the National bank of
Ukraine to carry out currency transactions, it
also carries out currency control over the
transactions of its customers and its branches,
which have the right to conduct bank cur-
rency values transactions according to the
bank internal regulations on branches and di-
visions, provided the bank has entitled a legal
entity to the right to carry out specified
banking operations [18; 22; 28; 170]; 2) the
general agent of the State Treasury of
Ukraine according to the agreement with the
main department of the State Treasury, en-
sures the transactions on issuing, keeping and
executing endorsement, and redeeming treas-
ury bills. [20]

1660 Уповноважений орган — спеціальний
уповноважений орган виконавчої влади у

Authorized body — a special authorized
body of the executive power in the sphere of
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сфері регулювання ринків фінансових по-
слуг. [190; 217]

market regulations of financial services. [190;
217]

1661 Уповноважений працівник банку — пра-
цівник банку, на якого відповідно до внут-
рішніх положень банку покладено обов’язок
відкривати рахунки клієнтам. [22]

Authorized employee of a bank — an em-
ployee of a bank, who is responsible for
opening accounts for customers according to
the internal regulations of the bank. [22]

1662 Управитель — 1) особа, яка за договором з
власником чи балансоутримувачем здійснює
управління будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинків і спо-
руд і забезпечує його належну експлуатацію
відповідно до закону та умов договору
[168]; 2) фінансова установа, яка від свого
імені діє в інтересах установників управлін-
ня майном і здійснює управління залучени-
ми коштами згідно із законодавством, Пра-
вилами фонду та отримала в установленому
порядку дозвіл/ліцензію. [178; 218]

Administrator — 1) a person, who under the
agreement with an owner or a holder of a bal-
ance account, administers a house, a building,
a residential complex or a complex of houses
and buildings, and provides their proper
maintenance in accordance with the law and
terms of the agreement [168]; 2) a financial
institution, that has obtained the license ac-
cording to the set order and operates on its
own behalf in the interests of the assets man-
agement holder and manages the raised funds
according to the law and regulations of the
fund. [178; 218]

1663 Управління іпотечними активами — ци-
вільно-правові відносини при здійсненні
юридичних і фактичних дій щодо розпоря-
дження платежами за іпотечними активами
від свого імені, за рахунок та в інтересах
установників управління майном. [178]

Mortgage assets management — civil legal
relationships in realization of juristic and ac-
tual acts as to the disposal of payments on
mortgage assets on its own behalf, at the ex-
pense and in the interests of assets manage-
ment holders. [178]

1664 Управління, на яке покладений контроль —
територіальне управління Національного банку
за місцезнаходженням (місцем проживання) (за
його наявності) власника ліцензії на території
України або територіальне управління Націо-
нального банку за місцезнаходженням уповно-
важеного банку власника ліцензії — якщо вла-
сник ліцензії не має місцезнаходження (місця
проживання) на території України. [105]

Authorized control department — a re-
gional department of the National Bank by
the location (residence) /if it is available/ of
the licensee in the territory of Ukraine or a
regional department of the National Bank by
the location of the authorized bank of the li-
censee — if the licensee has no location
(residence) in the territory of Ukraine. [105]

1665 Установа — організація, створена однією
або кількома особами (засновниками), які не
беруть участі в управлінні нею, шляхом
об’єднання (виділення) їхнього майна для
досягнення мети, визначеної засновниками,
за рахунок цього майна. [34; 152; 194]

Institution — an organization, created by
one or a few persons (founders) who do not
take part in its management, by pool-
ing(alienating) their property to achieve the
objective, determined by the founders at the
expense of this property. [34; 152; 194]

1666 Установлений (призначений) термін служ-
би — термін служби об’єкта, установлений
нормативною документацією. [52; 204]

Set (assigned) term of exploitation — an
operating term of the object set by normative
and technical documentation. [52; 204]

1667 Установник — власник іпотечних активів, які
він передає в управління управителю. [178]

Assets holder — an owner of mortgage assets trans-
ferred by him to a trustee for management. [178]
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1668 Установник управління майном — особа, яка
передає майно управителю в довірчу власність
на підставі договору управління майном. [218]

Assets management holder — a person who
transfers the property to a trustee under the
assets management agreement. [218]

1669 Утримання будинків і прибудинкових те-
риторій — господарська діяльність, спря-
мована на задоволення потреби фізичної чи
юридичної особи щодо забезпечення екс-
плуатації та/або ремонту жилих та нежилих
приміщень, будинків і споруд, комплексів
будинків і споруд, а також утримання при-
леглої до них (прибудинкової) території
відповідно до вимог нормативів, норм, стан-
дартів, порядків і правил згідно із законо-
давством. [168]

Maintenance of buildings and adjoining
territories — economic activity, directed at
satisfaction of necessities of a physical or le-
gal person as to the maintenance of the
working order and/or repair of the living and
other premises, houses and buildings, com-
plexes of buildings and structures, also
maintenance of adjoining territories, in ac-
cordance with the requirements of norms,
standards, orders and regulations in compli-
ance with the legislation. [168]

1670 Учасник конкурсу — юридична або фізич-
на особа, у якої орган приватизації зареєст-
рував конкурсну пропозицію і підтверджу-
ючі документи. [119; 128]

Tenderer — an individual or legal entity,
whose tender bid and relevant documents
were registered by the privatization bodies.
[119;128]

1671 Учасник платіжної системи — юридична
або фізична особа — суб’єкт відносин, що
виникають при проведенні переказу коштів,
ініційованого за допомогою платіжного ін-
струмента цієї платіжної системи. [198]

Participant in a payment system — a legal
entity or individual — a subject of relation-
ships, which arise in the course of assets
transfers, initiated by the payment instrument
of this payment system. [198]

1672 Учасник процедури закупівлі — фізична
особа, що проживає на території України,
чи юридична особа (резидент або нерези-
дент), що підтвердила намір взяти участь у
процедурі закупівлі та подає чи подала тен-
дерну пропозицію. [169]

Bidder — an individual, who lives in the ter-
ritory of Ukraine, or a legal entity (resident or
non-resident), which has confirmed the in-
tention to take part in a tender and makes or
has made a bid. [169]

1673 Учасники безготівкових розрахунків —
банки та їх філії, підприємства, фізичні осо-
би, з рахунків яких списуються або на раху-
нки яких зараховуються кошти. [15]

Participants in clearing transactions —
banks, their branches, enterprises, individu-
als, which accounts are debited and credited.
[15]

1674 Учасники відносин у сфері господарювання
— суб’єкти господарювання, споживачі, органи
державної влади та органи місцевого самовря-
дування, наділені господарською компетенці-
єю, а також громадяни, громадські та інші ор-
ганізації, які виступають засновниками суб’єк-
тів господарювання чи здійснюють щодо них
організаційно-господарські повноваження на
основі відносин власності. [34]

Participants in business relationship —
economic entities, customers, public authori-
ties and bodies of local self-government,
which are endowed with business compe-
tence, and also citizens, public and other or-
ganizations which are the founders of entities
or exercise organizational-economic powers
on the basis of property relationships. [34]

1675 Учасники Національної депозитарної сис-
теми — прямі учасники — депозитарії, збері-
гачі, реєстратори власників іменних цінних

Participants in the National depositary sys-
tem — direct participants — depositories,
keepers, registered securities registrators; —
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паперів; опосередковані учасники — організа-
тори торгівлі цінними паперами, банки, торгов-
ці цінними паперами та емітенти. [188]

indirect participants — market makers,
banks, dealers in securities and issuers. [188]

1676 Учасники провадження у справі про бан-
крутство — сторони, арбітражний керую-
чий (розпорядник майна, керуючий санаці-
єю, ліквідатор), власник майна (орган, упов-
новажений управляти майном) боржника, а
також у випадках, передбачених цим Зако-
ном, інші особи, які беруть участь у прова-
дженні у справі про банкрутство, Фонд
державного майна України, державний ор-
ган з питань банкрутства, представник орга-
ну місцевого самоврядування, представник
працівників боржника. [157]

Participants in bankruptcy proceedings —
parties, an arbitral manager (property man-
ager, receiver, liquidator), an owner of
debtor’s property (a body authorized to man-
age assets), and other persons, set by this
Law, who take part in receivership, the State
Property Fund of Ukraine, a state body on
bankruptcy issues, a representative of the lo-
cal government authority, a representative of
debtor’s employees. [157]

1677 Учасники ринків фінансових послуг —
юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти
підприємницької діяльності, які відповідно до
закону мають право здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг на території Ук-
раїни, та споживачі таких послуг. [217]

Participants in financial service markets
— individuals and legal persons — entities,
which according to the law have the right to
provide financial services in the territory of
Ukraine, and consumers of such services.
[217]

1678 Учасники транзиту — вантажовласники та
суб’єкти підприємницької діяльності (пере-
візники, порти, станції, експедитори, морсь-
кі агенти, декларанти та інші), які у вста-
новленому порядку надають (виконують)
транзитні послуги (роботи). [213]

Participants in transit — cargo owners and
business entities (ferrymen, ports, stations,
forwarders, sea agents and others), which in
the set order provide (perform) transit serv-
ices (works). [213]

1679 Учасники фондового ринку — емітенти,
інвестори, саморегулівні організації та про-
фесійні учасники фондового ринку. [219]

Stock market participants — issuers, inves-
tors, self-regulated organizations and profes-
sional participants on the stock market. [219]

1680 Участь у господарській діяльності обслу-
говуючого кооперативу — поставка (збут)
через кооператив продукції, сировини, при-
дбання товарів у кооперативі, користування
послугами кооперативу. [211]

Participation in business activity of a
service cooperative — the delivery (sales) of
products and raw materials through a coop-
erative, purchasing goods and using services
of the cooperative. [211]

Ô

1681 Ф’ючерсний контракт — стандартний до-
кумент, який засвідчує зобов’язання при-
дбати (продати) цінні папери, товари або

Futures contract — a standard document,
which certifies the obligation to purchase
(sell) securities, commodities or cash at a
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кошти у визначений час та на визначених
умовах у майбутньому, з фіксацією цін на
момент виконання зобов’язань сторонами
контракту. [192]

fixed time and under specified terms in the
future, at fixed prices in the course of fulfill-
ing obligations by the parties to the contract.
[192]

1682 Фактичний вік земельних поліпшень —
період від початку експлуатації земельних
поліпшень до дати оцінки. [60]

Life expectancy of land improvements —
the length of time from the beginning of land
improvements exploitation till the valuation
date. [60]

1683 Фактичний термін служби — термін служ-
би об’єкта з дати введення його в експлуа-
тацію до дати переоцінки. [52; 204]

Service life — the period of the project ex-
ploitation from the inception date till the date
of its revaluation. [52; 204]

1684 Факторинг — операція з переуступки пер-
шим кредитором прав вимоги боргу третьої
особи другому кредитору з попередньою
або наступною компенсацією вартості тако-
го боргу першому кредитору. [200]

Factoring — an operation on assignment of a
third party’s debt by the first creditor to an-
other creditor with preliminary or further
compensation for the value of the debt to the
first creditor. [200]

1685 Фактурна вартість (договірна, контракт-
на) — вартість товарів, яка фактично спла-
чена чи підлягає сплаті або має компенсува-
тися зустрічними поставками товарів та
зазначається в рахунку-фактурі (рахунку-
проформі — для договору міни) відповідно
до умов зовнішньоторговельного договору
(контракту) купівлі-продажу або міни. [23]

Invoice(d) value (negotiated, contractual)
— the cost of goods, which was actually paid,
or due to be paid, or should be compensated
by the counter deliveries of goods, and stated
in the invoice (pro forma invoice — for the
barter contracts) under the terms of foreign
trade purchase-sales contract or barter. [23]

1686 Фальсифікована продукція — продукція,
виготовлена з порушенням технології або
неправомірним використанням знака для
товарів та послуг, чи копіюванням форми,
упаковки, зовнішнього оформлення, а також
неправомірним відтворенням товару іншої
особи. [159]

Counterfeit products — products, made
with a breakdown of technology or illegal use
of a trademark, or by making a replica of the
shape, an external design, as well as by illegal
recreating the product which belongs to an-
other person. [159]

1687 Фермерське господарство — форма підпри-
ємницької діяльності громадян із створен-
ням юридичної особи, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську
продукцію, займатися її переробкою та реа-
лізацією з метою отримання прибутку на
земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства. [34]

Farm enterprise (farm economy) — a kind
of business activity of citizens who set up a
legal entity and showed a desire to produce
tradable agricultural produce for further proc-
essing and its sale with a view to profit from
land plots, which were granted to them. [34]

1688 Фізична особа — громадянин України, фі-
зична особа без громадянства або громадя-
нин іноземної держави. [199]

Individual — a citizen of Ukraine, a stateless
citizen or a citizen of a foreign country. [199]

1689 Фізичний знос — знос, зумовлений част-
ковою або повною втратою первісних тех-

Physical depreciation — depreciation, caused
by the partial or complete loss of original
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нічних та технологічних якостей об’єкта
оцінки. [59]

technical and technological qualities of the
object of valuation. [59]

1690 Фізичні особи — громадяни України, інозем-
ці, особи без громадянства, які не займаються
підприємницькою діяльністю. [15; 22]

Individuals — citizens of Ukraine, foreign-
ers, stateless citizens, who are not engaged in
the entrepreneur activity. [15; 22]

1691 Фізичні особи — нерезиденти — іноземці,
особи без громадянства, громадяни України,
які мають постійне місце проживання за
межами України, у тому числі ті, що тимча-
сово перебувають на території України. [22;
199]

Individuals — nonresidents — foreigners,
stateless citizens, citizens of Ukraine, who
have a permanent place of residence outside
Ukraine, including those, whose stay in the
territory of Ukraine is temporary. [22; 199]

1692 Фізичні особи—резиденти — громадяни
України, іноземці, особи без громадянства,
які мають постійне місце проживання на те-
риторії України, у тому числі ті, що тимча-
сово перебувають за кордоном. [22; 199]

Individuals—residents — citizens of
Ukraine, foreigners, stateless citizens, who
have a permanent place of residence in the
territory of Ukraine, including those, who
temporarily stay abroad. [22; 199]

1693 Фіксований сільськогосподарський пода-
ток — податок, який не змінюється протягом
визначеного цим Законом терміну і справля-
ється з одиниці земельної площі. [215]

Fixed agricultural tax — the tax that is not
to be changed within the period specified by
this Law and is imposed on a land area unit.
[215]

1694 Фіксовані умови конкурсу, аукціону —
вичерпний перелік зобов’язань, які є одна-
ковими і незмінними для всіх учасників та
публікуються в інформаційному повідом-
ленні. [119]

Set terms of tender, auction — a compre-
hensive list of obligations, which are equal
and unchangeable for all participants and are
published in the news bulletin. [119]

1695 Філія — відокремлений підрозділ юридич-
ної особи, що розташований поза її місце-
знаходженням та здійснює всі або частину її
функцій. Філії не є юридичною особою. [34]

Branch — a separate division of a legal en-
tity situated outside its location that performs
all or part of its functions. A branch is not a
legal entity. [34]

1696 Фінансова гарантія — передбачене конт-
рактом право позикодавця отримувати гро-
шові кошти від гаранта і відповідно зо-
бов’язання гаранта сплатити грошові кошти
позикодавцеві, якщо позичальник не вико-
нає своїх зобов’язань. [74]

Financial guarantee — stipulated in the
contract the right of the creditor to obtain
money from a guarantor and, accordingly,
obligations of the guarantor to repay money
to a creditor, if a borrower does not fulfill his
obligations. [74]

1697 Фінансова діяльність — діяльність, яка
призводить до змін розміру і складу власно-
го та позикового капіталу підприємства. [66]

Financial activity — an activity which
brings about a change in size and structure of
the enterprise’s own and loan capital. [66]

1698 Фінансова допомога — безповоротна фі-
нансова допомога або поворотна фінансова
допомога. [192]

Financial support — an irretrievable finan-
cial support or repayable financial support.
[192]

1699 Фінансова звітність — бухгалтерська звіт-
ність, що містить інформацію про фінансо-

Financial statement — an accounting report
containing information on the enterprise’s fi-
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вий стан, результати діяльності та рух гро-
шових коштів підприємства за звітний пе-
ріод. [63; 155]

nancial situation, trading results, and the flow
of funds within the accounting period. [63;
155]

1700 Фінансова інвестиція — господарська опе-
рація, яка передбачає придбання корпорати-
вних прав, цінних паперів, деривативів та
інших фінансових інструментів. [19; 192]

Financial investment — a business transac-
tion which envisages acquiring corporate
rights, securities, derivatives and other finan-
cial instruments. [19; 192]

1701 Фінансова оренда — оренда, що передба-
чає передачу орендарю всіх ризиків та вигід,
пов’язаних з правом користування та воло-
діння активом. Оренда вважається фінансо-
вою за наявності хоча б однієї з наведених
нижче ознак: орендар набуває права власно-
сті на орендований актив після закінчення
строку оренди; орендар має можливість та
намір придбати об’єкт оренди за ціною, ниж-
чою за його справедливу вартість на дату
придбання; строк оренди становить більшу
частину строку корисного використання
(експлуатації) об’єкта оренди; теперішня
вартість мінімальних орендних платежів з
початку строку оренди дорівнює або пере-
вищує справедливу вартість об’єкта оренди;
орендований актив має особливий характер,
що дає змогу лише орендареві використову-
вати його без витрат на його модернізацію,
модифікацію, дообладнання; орендар може
подовжити оренду активу за плату, значно
нижчу за ринкову орендну плату; оренда
може бути припинена орендарем, який від-
шкодовує орендодавцю його втрати від
припинення оренди. [75]

Financial lease — the lease that envisages
the assignment of all risks and benefits to the
lessee related to the right to use and own the
asset. The lease is considered to be financial
if it has one of the following characteristics:
the lessee acquires property rights to the
leased asset after the expiry of the leasing pe-
riod; the lessee has the possibility and desire
to buy the object of lease at a lower price than
its fair value on the date of its acquiring; the
leasing period forms a greater part of the ex-
ploitation period of the object of lease; the
present cost of the minimum lease payments
from the beginning of the leasing period is
equal to or exceeds a fair value of the object
of lease; a leased asset is of special nature
that allows a lessee to use it without any ex-
penses on its modernization, modification and
reequipment; a lessee can prolong the lease of
the asset at the lower rent than the market
lease rent; the lease can be cancelled by a les-
see, who compensates lessor’s losses caused
by the cancellation of the lease. [75]

1702 Фінансова послуга — операції з фінансо-
вими активами, що здійснюються в інтере-
сах третіх осіб за власний рахунок чи за ра-
хунок цих осіб, а у випадках, передбачених
законодавством, і за рахунок залучених від
інших осіб фінансових активів, з метою
отримання прибутку або збереження реаль-
ної вартості фінансових активів. [217]

Financial service — transactions with finan-
cial assets carried out in the interests of third
persons at their own expense or at the ex-
pense of these persons and in cases stated in
the legislation, — at the expense of financial
assets raised from other persons, with a view
to profit or maintain the actual value of finan-
cial assets. [217]

1703 Фінансова санкція — грошова сума, що
стягується за порушення вимог цього Зако-
ну з суб’єктів підприємницької діяльності за
місцем їх реєстрації до відповідного місце-
вого бюджету. [170]

Financial sanction — a sum of money which
is imposed for violation of requirements of
this Law on the entities at the place of their
registration to the local budget. [170]

1704 Фінансова установа — юридична особа,
яка відповідно до закону надає одну чи де-

Financial institution — a legal entity, which
provides one or several financial services in
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кілька фінансових послуг та яка внесена до
відповідного реєстру в порядку, встановле-
ному законом. До фінансових установ нале-
жать банки, кредитні спілки, ломбарди, лі-
зингові компанії, довірчі товариства, стра-
хові компанії, установи накопичувального
пенсійного забезпечення, інвестиційні фон-
ди і компанії та інші юридичні особи, ви-
ключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг. [217]

accordance with the Law and which is regis-
tered in the order set by the Law. Banks,
credit associations, pawnshops, leasing com-
panies, trusts, insurance companies, pension
funds, investment funds, companies and other
legal entities are financial institutions, whose
exceptional activity is rendering financial
services. [217]

1705 Фінансове зобов’язання — контрактне зо-
бов’язання: передати грошові кошти або
інший фінансовий актив іншому підприємс-
тву; обмінятися фінансовими інструментами
з іншим підприємством на потенційно неви-
гідних умовах. [74]

Financial obligation — a contractual com-
mitment to transfer money or other financial
asset to another enterprise, to exchange fi-
nancial instruments with another enterprise
on potentially unfavorable terms. [74]

1706 Фінансове зобов’язання, призначене для
перепродажу — фінансове зобов’язання,
що виникає внаслідок випуску фінансового
інструменту з метою подальшого продажу
для отримання прибутку від короткотермі-
нових коливань його ціни та/або винагороди
посередника. [74]

Financial obligation for resale — a finan-
cial obligation which arises from issuing a fi-
nancial instrument for the purpose of its fur-
ther sale with a view to profit from short-term
fluctuations in its price and/or rewards of an
intermediary. [74]

1707 Фінансовий актив — грошові кошти та їх
еквіваленти; контракт, що надає право
отримати грошові кошти або інший фінан-
совий актив від іншого підприємства; конт-
ракт, що надає право обмінятися фінансо-
вими інструментами з іншим підприємством
на потенційно вигідних умовах; інструмент
власного капіталу іншого підприємства. [74]

Financial asset — assets and their equiva-
lents; the contract which confers the right to
obtain funds or other financial asset from an-
other enterprise; the contract which confers
the right to exchange financial instruments
with an other enterprise on potentially ad-
vantageous terms; the instrument of another
enterprise’s own capital. [74]

1708 Фінансовий актив, призначений для пе-
репродажу — фінансовий актив, придбаний
з метою подальшого продажу для отриман-
ня прибутку від короткотермінових змін йо-
го ціни та/або винагороди посередника. [74]

Financial asset for resale — the financial
asset, purchased for the purpose of further
sale with a view to profit from short-term
fluctuations in its price and/or rewards of an
intermediary. [74]

1709 Фінансовий інструмент — контракт, який
одночасно приводить до виникнення (збіль-
шення) фінансового активу в одного підпри-
ємства і фінансового зобов’язання або інстру-
мента власного капіталу в іншого. [74]

Financial instrument — a contract which
simultaneously brings about the rise (in-
crease) in the financial asset at one enterprise
and a financial obligation or instrument of its
own capital at the other. [74]

1710 Фінансовий кредит — кошти, які надають-
ся банком-резидентом або нерезидентом,
кваліфікованим як банківська установа згід-
но із законодавством країни перебування
нерезидента, або резидентами і нерезиден-

Financial loan — funds which are provided
by a bank-resident or non-resident, referred to
as a bank institution, according to the legisla-
tion of the country, where non-residents stay,
or by residents and non-resident, which have
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тами, які мають статус небанківських фі-
нансових установ, згідно з відповідним за-
конодавством, а також іноземними урядами
або його офіційними агентствами чи міжна-
родним фінансовими організаціями та ін-
шими кредиторами-нерезидентами у позику
юридичній чи фізичній особі на визначений
строк, для цільового використання та під
процент. [192; 217]

the status of non-bank financial institutions in
accordance with the relevant legislation or by
foreign governments or their official agencies
or international financial organizations and
other creditors-non-residents as a loan to a
legal entity or individual for a certain period,
for the target use and at interest. [192; 217]

1711 Фінансовий лізинг — господарська опера-
ція фізичної або юридичної особи, яка пе-
редбачає відповідно до договору фінансово-
го лізингу (оренди) передання орендарю
майна, що підпадає під визначення основно-
го фонду згідно із статтею 8 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
від 22.05.97 № 283/97-ВР, придбаного або
виготовленого орендодавцем, а також усіх
ризиків та винагород, пов’язаних з правом
користування та володіння об’єктом лізин-
гу. [192; 216]

Financial leasing (lease) — a business op-
eration of an individual or legal entity, that
under the financial leasing contract envisages
the transfer of the property to a lessee that
can be classified as capital assets according to
Article 8 of the Law of Ukraine «On Taxation
of enterprise profit» dated 22.05.97
№ 283/97-VR, acquired or produced by the
lessor, and also all risks and benefits con-
nected with the right to use and own the
leased object. [192; 216]

1712 Фінансовий норматив бюджетної забез-
печеності — гарантований державою в ме-
жах наявних бюджетних ресурсів рівень фі-
нансового забезпечення повноважень Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, міс-
цевих державних адміністрацій та виконав-
чих органів місцевого самоврядування, що
використовується для визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів. [1]

Financial norm of budget provision — the
guaranteed by the state, within the limits of
the available budget resources, level of finan-
cial provision of powers of the Council of
Ministers of the Autonomous Republic of
Crimea, local state administrations, and ex-
ecutive bodies of local radas that is used for
determining the volume of inter-budgetary
transfers. [1]

1713 Фінансові активи — кошти, цінні папери,
боргові зобов’язання та право вимоги боргу,
що не віднесені до цінних паперів. [217]

Financial assets — deposits, securities, finan-
cial liabilities and the right to recover debts
which are not assigned to securities. [217]

1714 Фінансові витрати — витрати на проценти
та інші витрати підприємства, пов’язані із
запозиченнями. [91]

Financial charges — charges on interests
and other charges of an enterprise, related to
borrowings. [91]

1715 Фінансові інвестиції — всі активи, які
утримуються підприємством з метою збіль-
шення прибутку (відсотків, дивідендів то-
що), зростання вартості капіталу або інших
вигід для інвестора. [64]

Financial investments — all assets, which
are retained by an enterprise for the purpose
of increasing profit (interests, dividends etc),
the growth of capital value or other benefits
for the investor. [64]

1716 Фінансові інструменти — цінні папери,
строкові контракти (ф’ючерси), інструменти
грошового обігу, відсоткові строкові конт-
ракти (форварди), строкові контракти на
обмін (на певну дату в майбутньому) в разі

Financial instruments — securities, fixed-
term contracts (futures), money circulation
instruments, interest fixed-term contracts
(forwards), fixed-term exchange contracts (at
a certain future date), provided that the price
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залежності ціни від відсоткової ставки, ва-
лютного курсу чи фондового індексу (відсо-
ткові, курсові чи індексні свопи), опціони,
що дають право на купівлю або продаж
будь-якого із зазначених фінансових ін-
струментів, у тому числі тих, що передба-
чають грошову форму оплати (курсові та
відсоткові опціони). [219]

depends on the interest rate, exchange rate or
stock index (interest, exchange or index
swaps), options that give the right to purchase
or sell any of the abovementioned financial
instruments, including money payment finan-
cial instruments (exchange or interest op-
tions). [219]

1717 Фінансові операції — будь-які операції з
фінансовими активами, які пов’язані з на-
данням клієнтам кредитів (кредитна опера-
ція), наданням гарантій, порук, придбанням
цінних паперів, факторингові та лізингові
операції та надання інших фінансових по-
слуг. [45]

Financial transactions — any transactions
with financial assets related to granting loans
to customers (lending operation), granting
guarantees, bails, purchasing securities, fac-
toring and leasing operations, and rendering
other financial services. [45]

1718 Фінансування будівництва — викорис-
тання управителем отриманих в управління
коштів на спорудження об’єктів будівницт-
ва за умовами договору. [45; 218]

Construction financing — the use of funds
received by the assets management holder for
the construction of the projects under terms
and conditions of the contract. [45; 218]

1719 Фінансування бюджету — надходження та
витрати у зв’язку із зміною обсягу боргу, а
також зміною залишку готівкових коштів по
бюджету, які використовуються для покрит-
тя різниці між доходами і видатками бю-
джету. [1]

Budget financing — revenues and expendi-
tures related to changes in the amount of the
debt as well as changes in the balance of cash
resources used to cover the gap between
budget revenues and budget expenditures. [1]

1720 Фінансування капітального будівництва
— забезпечення коштами підприємств, ор-
ганізацій та інших суб’єктів підприємниць-
кої діяльності для здійснення ними капіта-
льних вкладень. [127]

Capital construction financing — provision
of enterprises, organizations and other entities
with financial resources for capital invest-
ments. [127]

1721 Фірмове обслуговування — метод вико-
нання технічного обслуговування підприєм-
ством-виробником. [126]

Servicing by the firm — a method of techni-
cal maintenance by the producer. [126]

1722 Фіскальна пам’ять — запам’ятовуючий
пристрій у складі реєстратора розрахунко-
вих операцій, призначений для одноразово-
го занесення, зберігання і багаторазового
зчитування підсумкової інформації про об-
сяг розрахункових операцій, яку неможливо
змінити або знищити без пошкодження са-
мого пристрою. [170]

Fiscal memory — a storage device, which is
a part of the cash register for one-time enter-
ing, storage and multiple reading of the final
information about the volume of settlement
transactions, which is impossible to change or
destroy without damaging the device. [170]

1723 Фіскальний блок — невід’ємна складова
частина реєстратора розрахункових опера-
цій, яка забезпечує реєстрацію обороту, ви-
значення розміру податків, керування меха-

Fiscal block — an integral part of the cash
register, which provides recording of the
turnover, determination of the tax rate, han-
dling of the apparatus for printing bills and
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нізмом друку чеків та звітних документів,
виведення інформації на індикатори і міс-
тить фіскальну пам’ять та інтерфейс для
зв’язку з прикладним програмним забезпе-
ченням реєстраторів розрахункових опера-
цій. [138]

reporting documents, arrangement of the in-
formation on indicators, and has a fiscal
memory and interface connections with the
software of the cash registers. [138]

1724 Фіскальний звіт — документ встановленої
форми, надрукований реєстратором розрахун-
кових операцій, що застосовується для реєст-
рації операцій з купівлі-продажу іноземної ва-
люти, який містить дані про виконані операції
з початку робочої зміни касира. [170]

Fiscal report — the document of the set
type, printed by a cash register which is used
for recording foreign exchange purchase-sale
operations and contains the data on the exe-
cuted operations from the beginning of the
shiftwork of a cashier. [170]

1725 Фіскальний звітний чек — документ вста-
новленої форми, надрукований реєстрато-
ром розрахункових операцій, що містить
дані денного звіту, під час друкування якого
інформація про обсяг виконаних розрахун-
кових операцій заноситься до фіскальної
пам’яті. [170]

Fiscal current check — a document of the
set type, which contains daily report data,
printed by a cash register; information about
the volume of the executed settlement opera-
tions is entered to a fiscal memory in the
course of its printing. [170]

1726 Фіскальний режим роботи — режим робо-
ти реєстратора розрахункових операцій,
який забезпечує безумовне виконання ним
фіскальних функцій. [170]

Fiscal mode of operations — a mode of ope-
rations of the cash register that ensures un-
conditional execution of the fiscal functions.
[170]

1727 Фіскальні функції — здатність реєстрато-
рів розрахункових операцій забезпечувати
одноразове занесення, довготермінове збе-
рігання у фіскальній пам’яті, багаторазове
зчитування і неможливість зміни підсумко-
вої інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних в готівковій та/або в
безготівковій формі (із застосуванням пла-
тіжних карток, платіжних чеків, жетонів
тощо), або про обсяг операцій з купівлі-
продажу іноземної валюти. [170]

Fiscal functions — the ability of a cash re-
gister to ensure one-time entering, long-term
storage in a fiscal memory, multiple reading
and impossibility to change final information
about the volume of settlement transactions,
carried out in a cash or cashless form (with
application of charge cards, pay checks,
counters, and others like that), or on the vol-
ume of foreign exchange purchase-sale op-
erations. [170]

1728 Фонд банківського управління — кошти
учасників фондів банківського управління
та інші активи, що знаходяться у довірчому
управлінні уповноваженого банку відповід-
но до закону. [192]

Management bank fund — assets of the
bank management fund participants and other
assets that are in the trust management of the
authorized bank in compliance with the Law.
[192]

1729 Фонд операцій з нерухомістю — кошти,
отримані управителем фонду операцій з не-
рухомістю в управління, а також нерухо-
мість і інше майно, майнові права та доходи,
набуті від управління цими коштами. [218]

Real estate operations fund — financial re-
sources, real estate and other property, prop-
erty rights and incomes earned through man-
aging these financial resources, acquired by
the real estate operations fund manager. [218]

1730 Фонд фінансування будівництва — кош-
ти, передані управителю фонду фінансуван-

Construction financing fund — financial
resources transferred to the construction fi-
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ня будівництва в управлінні, які використані
чи будуть використані управителем у май-
бутньому на умовах Правил фонду та дого-
ворів про участь у фонді фінансування будів-
ництва. [218]

nancing fund which are used or will be used
by the manager in the future on the terms of
the Fund regulations and contracts on the
participation in the construction financing
fund. [218]

1731 Фонди соціального страхування — Фонд
соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності, Фонд загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування
України на випадок безробіття, Фонд соці-
ального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України. [166]

Social insurance funds — the social insur-
ance fund of temporary disability, the obliga-
tory state social insurance fund of Ukraine
against unemployment, the social insurance
fund of Ukraine against accidents at the en-
terprises and occupational diseases. [166]

1732 Фондова біржа — організаційно оформле-
ний, постійно діючий ринок, на якому здій-
снюється торгівля цінними паперами. [34]

Stock exchange — an organizationally ar-
ranged, constantly operating market, where
securities are traded. [34]

1733 Фондовий дериватив — стандартний до-
кумент, який засвідчує право продати та/або
купити цінний папір на обумовлених умовах
у майбутньому. [192]

Stock exchange derivative — a standard
document which certifies the right to sell
and/or purchase securities on the specified
terms in the future. [192]

1734 Фондовий ринок (ринок цінних паперів)
— сукупність учасників фондового ринку та
правовідносин між ними щодо розміщення,
обігу та обліку цінних паперів і похідних
(деривативів). [219]

Stock market (securities market) — a body
of stock market makers and legal relation-
ships between them as to the placement, cir-
culation and discount of securities and de-
rivatives. [219]

1735 Фонограма — звукозапис на відповідному
носії (магнітній стрічці чи магнітному дис-
ку, грамофонній платівці, компакт-диску
тощо) виконання або будь-яких звуків, крім
звуків у формі запису, що входить до аудіо-
візуального твору. Фонограма є вихідним
матеріалом для виготовлення її примірників
(копій). [152]

Phonogram — a sound recording on physi-
cal media (a tape, a magnetic disc, a gramo-
phone record, CD etc.), performance of any
sounds, except for the sounds in the form of
tape recording, that are considered to be an
audiovisual composition. The phonogram is
the initial material for producing its copies.
[152]

1736 Форвардний контракт — стандартний до-
кумент, який засвідчує зобов’язання особи
придбати (продати) цінні папери, товари або
кошти у визначений час та на визначених
умовах у майбутньому, з фіксацією цін та-
кого продажу під час укладення такого фор-
вардного контракту. [192]

Forward contract — a standard document,
which certifies the obligation of a person to
purchase (sell) securities, commodities or
money at the set time and on specified terms
in the future, at fixed prices in the course of
signing the contract. [192]

1737 Форс-мажорні обставини — непередбачені
та непереборні події, що відбуваються неза-
лежно від волі і бажання замовника або ви-
конавця (війна, блокада, страйк, пожежа,
аварія, паводок, замерзання моря, закриття

Force-majeure — unforeseen and insuper-
able accidents, which occur regardless of the
will and desire of a customer or performer
(war, blockade, strike, fire, failure, flood,
freezing of the sea, closure of marine chan-
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морських проток, які трапляються на зви-
чайному морському шляху між портами
відвантаження і вивантаження, інше стихій-
не лихо, заборона експорту (імпорту), ва-
лютні обмеження або інші обмеження прав
власності на сировину чи готову продукцію,
у тому числі на їх переміщення, прийняті
державою або відповідним державним орга-
ном тощо) і призводять до порушення умов
укладених контрактів, цього Закону та ін-
ших законодавчих актів. [191]

nels that may happen on an ordinary sea-lane
between ports of loading and unloading, other
natural calamities, prohibition of export (im-
port), currency and ownership rights restric-
tions on raw materials or finished products,
including those on their transition, approved
by the state or relevant public bodies and
etc.), and which bring about infringement of
the terms of the concluded contracts, this Law
and other legislative acts. [191]

1738 Франшиза — частина збитків, що не від-
шкодовується страховиком згідно з догово-
ром страхування. [212]

Franchise — a part of losses that is not in-
demnified for by the insurer under the insur-
ance contract. [212]

1739 Фрахт — винагорода (компенсація), що спла-
чується за договорами перевезення, найму
або піднайму судна або транспортного засо-
бу (їх частин) для цілей: перевезення ванта-
жів та пасажирів морськими або повітряни-
ми суднами; перевезення вантажів залізнич-
ним або автомобільним транспортом. [192]

Freight — compensation paid under the
contracts for the carriage, rent or subrent of a
ship or vehicle (their parts) for the following
purposes: carriage of cargoes or transporting
passengers by sea or air-craft; carriage of car-
goes by train or motor transport. [192]

1740 Функціональний аналог — нерухоме май-
но, яке за своїми функціональними (спожив-
чими) характеристиками може бути визнане
подібним майном до об’єкта оцінки. [60]

Functional analogue — real estate, which
can be considered as the property similar to
the object of valuation by its functional (con-
sumer) characteristics. [60]

1741 Функціональний знос — знос, зумовлений
частковою або повною втратою первісних
функціональних (споживчих) характеристик
об’єкта оцінки. [59]

Functional depreciation — depreciation
caused by partial or complete loss of primary
functional (consumer) characteristics of the
object of valuation. [59]

Õ

1742 Хеджування — застосування одного чи де-
кількох інструментів хеджування з метою
повної чи часткової компенсації змін спра-
ведливої вартості об’єкта хеджування або
пов’язаного з ним грошового потоку. [74]

Hedging — an application of one or several
instruments of hedging for the purpose of
complete or partial compensation for changes
in a fair value of the object of hedging or
money flow related to it. [74]

1743 Хеджування грошових потоків — хеджу-
вання зміни грошових потоків щодо ризику,

Hedging of money flows — hedging of
money flows changes as to the risk related to
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пов’язаного з визнаним активом чи зобо-
в’язанням або з прогнозованою операцією,
що впливатиме на чистий прибуток (зби-
ток). [74]

the defined asset or obligation, or to the fore-
seen transaction which will affect the net in-
come (loss). [74]

1744 Хеджування справедливої вартості — хе-
джування змін справедливої вартості визна-
ного активу чи зобов’язання або ідентифі-
кованої частини такого активу чи зобов’я-
зання, яка відноситься до конкретного ризи-
ку і впливатиме на чистий прибуток (зби-
ток). [74]

Hedging of fair value — hedging of fair
value changes of the defined asset or obliga-
tion, or an identified part of this asset or obli-
gation which relates to a particular risk and
will affect the net income (loss). [74]

1745 Хеджування фінансових інвестицій у гос-
подарські одиниці за межами України —
хеджування зміни вартості активів та зо-
бов’язань господарської одиниці за межами
України внаслідок зміни валютних курсів.
[74]

Hedging of financial investments of eco-
nomic units outside Ukraine — hedging of
assets value changes and obligations of the
economic unit outside Ukraine as a result of
exchange rates changes. [74]

1746 Холдингова компанія — 1) суб’єкт госпо-
дарювання, який володіє контрольними па-
кетами акцій дочірнього підприємства (під-
приємств). Між холдинговою компанією та
її дочірніми підприємствами встановлюють-
ся відносини контролю-підпорядкування
[34]; 2) юридичні особи, які є власниками
інших юридичних осіб або здійснюють кон-
троль над такими юридичними особами як
пов’язані особи. [192]

Holding company — 1) an economic entity
which owns a controlling block of shares of
the associated company (companies). Con-
trol-submission relations are set between a
holding company and its associated compa-
nies [34]; 2) legal entities which are the own-
ers of other legal entities or exercise control
over these legal entities as associated persons.
[192]

Ö

1747 Центр обробки документів — централізо-
вана установа, де обробляються податкові
декларації, повідомлення про платежі від
банків, а також пов’язані з цим документи, з
метою адміністрування податків. [47]

Paper handling center — a centralized or-
ganization, where tax returns, bank payment
reports and related documents are processed
for the purpose of tax administration. [47]

1748 Центр сервісного обслуговування —
суб’єкт підприємницької діяльності, який за
договором з постачальником надає послуги
щодо введення в експлуатацію, технічного
обслуговування, гарантійного, післягаран-
тійного ремонту реєстраторів розрахунко-
вих операцій. [170]

Service centre — a business entity, which
under the contract with the supplier, provides
services of putting into operation, mainte-
nance, guarantee or after guarantee repairs of
the cash registrar. [170]
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1749 Цитата — порівняно короткий уривок з лі-
тературного, наукового чи будь-якого іншо-
го опублікованого твору, який використову-
ється, з обов’язковим посиланням на його
автора і джерела цитування, іншою особою
у своєму творі з метою зробити зрозумілі-
шими свої твердження або для посилання на
погляди іншого автора в автентичному фор-
мулюванні. [152]

Quotation — a comparatively short extract
from literary, scientific or any other pub-
lished work, which is cited with obligatory
reference to its author and sources of quota-
tions by other person in his own work for the
purpose of making assertions clearer or for
reference to other author’s views in the
authentic formulation. [152]

1750 Цілісний майновий комплекс — госпо-
дарський об’єкт із завершеним циклом ви-
робництва продукції (робіт, послуг). Ціліс-
ними майновими комплексами можуть бути
структурні підрозділи підприємств (цехи,
виробництва, дільниці тощо), які виділя-
ються в установленому порядку в самостій-
ні об’єкти приватизації з подальшим скла-
данням розподільчого балансу. [43]

Integral property complex — an economic
unit with complete production cycle of goods
(works, services). Integral property com-
plexes may include departments of enter-
prises (workshops, works, sectors etc.) that
are detached, in the set order, into independ-
ent objects of privatization with further
preparation of distribution balance. [43]

1751 Цільові облігації — облігації, виконання
зобов’язань за якими дозволяється товарами
та/або послугами відповідно до вимог, вста-
новлених умовами розміщення таких облі-
гацій. [219]

Special purpose bonds — bonds, fulfillment
of obligations under which may be dis-
charged by goods and/or services in compli-
ance with the requirements stated in the terms
of allocation of such bonds. [219]

1752 Цільові облігації внутрішніх державних
позик України — облігації внутрішніх дер-
жавних позик, емісія яких є джерелом фі-
нансування дефіциту державного бюджету в
обсягах, передбачених на цю мету законом
про Державний бюджет України на відпо-
відний рік, та в межах граничного розміру
державного боргу. [219]

Special-purpose bonds of domestic govern-
ment loans of Ukraine — bonds of domestic
government loans, the issue of which is a source
of financing of the national budget deficit within
the amount stipulated for this purpose in the
Law «On the National Budget of Ukraine» for
the relevant year and within the ultimate amount
of the government debt. [219]

1753 Ціна — сума грошей, за якою пропонується
або фактично здійснюється перехід прав на
об’єкт оцінки від продавця до покупця. [41; 59]

Price — an amount of money within which
the transference of property rights to the ob-
ject of valuation from the seller to the buyer
is proposed or actually performed. [41; 59]

1754 Ціна земельної ділянки — фактична сума
грошей, сплачена за перехід прав на земель-
ну ділянку від продавця до покупця. [195]

Value of land plot — an actual sum of
money, paid for transferring rights to the land
plot from the seller to the buyer. [195]

1755 Ціна майна — грошовий еквівалент майна,
розрахований шляхом масової або експерт-
ної оцінки. [43]

Property value — a money equivalent of the
property, calculated by the mass or expert es-
timation. [43]

1756 Цінний папір — документ, що засвідчує
право володіння або відносини позики та
відповідає вимогам, установленим законо-
давством про цінні папери. [192]

Security — a document that certifies the
ownership right or credit relationships and
meets the requirements set by the current
legislation on securities. [192]
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1757 Цінні папери — документи встановленої
форми з відповідними реквізитами, що по-
свідчують грошові або інші майнові права,
визначають взаємовідносини особи, яка їх
розмістила (видала), і власника, та передба-
чають виконання зобов’язань згідно з умо-
вами їх розміщення, а також можливість пе-
редачі прав, що випливають із цих доку-
ментів, іншим особам. [219]

Securities — documents of the established
form and with relevant requisites that certify
monetary or other property rights, determine
the relationships of a person who has allo-
cated (issued) these documents and their
owner, and envisage the fulfillment of obli-
gations in compliance with the terms and
conditions of their allocation and a possibility
to transfer the rights derived from these
documents to other persons. [219]

1758 Цінні папери інститутів спільного інвес-
тування — акції корпоративного інвести-
ційного фонду та інвестиційні сертифікати
пайового інвестиційного фонду. [176]

Securities of collective investment institu-
tions — shares of the corporate investment
fund and investment certificates of the share
investment fund. [176]

1759 Цінності — готівка національної та іноземної
валют, сумнівні (включаючи підроблені) банк-
ноти, зразки банкнот, ювілейні, пам’ятні та ін-
вестиційні монети, банківські метали, дорого-
цінні метали та дорогоцінне каміння, цінні
папери та інші цінності, які мають вартість. [17]

Values — cash of national and foreign curren-
cies, doubtful (including counterfeit) bank-
notes, samples of bank-notes, anniversary,
memorable and investment coins, bank metals,
precious metals and gem stones, securities and
other values which have some value. [17]

1760 Ціновий ризик — імовірність цінових змін
внаслідок валютного, відсоткового та рин-
кового ризиків. [74]

Price risk — a probability of price changes
caused by currency, interest and market risks.
[74]

×

1761 Часовий зважений коефіцієнт — частка
від ділення загальної кількості днів (міся-
ців), протягом яких акції перебували в обігу,
на загальну кількість днів (місяців) у звіт-
ному році. [85]

Calculated time coefficient — a part of the
division of the total number of the days
(months) during which the shares were in cir-
culation by the total number of the days
(months) in a financial year. [85]

1762 Частина предмета закупівлі (лот) — ви-
значена замовником (за обсягом, номенкла-
турою чи місцем поставки товару (виконан-
ня робіт, надання послуг) частина товарів,
робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної про-
цедури закупівлі, учасникам дозволяється
подавати тендерні пропозиції. Кількість тен-
дерних пропозицій на кожну окрему части-
ну предмета закупівлі не може бути мен-
шою ніж дві. [169]

Share of the purchased item (lot) — a lot of
goods, volume of works or services deter-
mined by a customer (by volume, nomencla-
ture or a place of delivery of a commodity
(fulfillment of works, granting services), for
which, within the single procedure of the pur-
chase, participants are allowed to make bids.
There cannot be fewer than two tenders for
every separate lot of a purchased item. [169]
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1763 Частка меншості — частина чистого при-
бутку (збитку) та чистих активів дочірнього
підприємства, яка не належить материнсь-
кому підприємству (прямо або через інші
дочірні підприємства). [80]

Part of minority — a share of the net profit
(loss) and net assets of the subsidiary, which
does not belong to the parent enterprise (di-
rectly or through other subsidiaries). [80]

1764 Частки іпотечних активів — зобов’язання
за окремими договорами про іпотечний кре-
дит, які входять до консолідованого іпотеч-
ного боргу. [178]

Parts of mortgage assets — obligations un-
der separate contracts on mortgage loan,
which are included in the consolidated mort-
gage debt. [178]

1765 Чекодавець — підприємство або фізична
особа, яка здійснює платіж за допомогою
чека та підписує його. [15]

Drawer of a cheque — an enterprise or an
individual that makes payment by a cheque
and signs it. [15]

1766 Чекодержатель — підприємство або фізич-
на особа, яка є отримувачем коштів за че-
ком. [15]

Holder of a cheque — an enterprise or an
individual that is a receiver of cash by
cheque. [15]

1767 Черга будівництва — частина будови, ви-
значена проектом (робочим проектом), що
забезпечує випуск продукції або надання
послуг. Може складатися з одного або декі-
лькох пускових комплексів. [127]

Order of construction works — a part of
the building set by the project (draft project)
which ensures the production of goods or
granting services. It may comprise one or
several commissioning complexes. [127]

1768 Числова лотерея — однотиражна або бага-
тотиражна лотерея, умови випуску та про-
ведення якої передбачають самостійне ви-
значення гравцем комбінації чисел,
символів чи знаків, а також розподіл призо-
вого фонду між гравцями (визначення роз-
міру призу) відповідно до кількості збігів
таких чисел, символів чи знаків із результа-
тами розігрування тиражу. [37]

Numbered lottery — a single or multiple
drawing, the terms of which envisage the de-
fined, by a participant, combination of num-
bers, symbols or signs as well as the distribu-
tion of the prize fund among participants
(determination of the amount of the prize) ac-
cording to the quantity of coincidences of
such numbers, symbols or signs with the re-
sults of the drawing. [37]

1769 Чиста вартість реалізації активу — спра-
ведлива вартість активу за вирахуванням
очікуваних витрат на його реалізацію. [88]

Net value of asset disposal — a fair value of
the asset less foreseen expenses on the reali-
zation of it. [88]

1770 Чиста вартість реалізації запасів — очіку-
вана ціна реалізації запасів в умовах зви-
чайної діяльності за вирахуванням очікува-
них витрат на завершення їх виробництва та
реалізацію. [70]

Net value of stocks disposal — a foreseen
price of the disposal of stocks in the process
of regular business activity less foreseen ex-
penses on the completion of production and
disposal of them. [70]

1771 Чиста вартість реалізації необоротного
активу — справедлива вартість необорот-
ного активу за вирахуванням очікуваних ви-
трат на його реалізацію. [68]

Net value of non-working asset disposal —
a fair value of non-working asset less fore-
seen expenses on the disposal of it. [68]

1772 Чиста вартість цілісного майнового комп-
лексу — сукупна вартість цілісного майнового
комплексу, зменшена на суму зобов’язань. [44]

Net value of the integral property complex —
an aggregate value of the integral property com-
plex reduced by the amount of liabilities. [44]
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1773 Чистий операційний дохід — 1) дохід, що ви-
значається як різниця між валовим доходом та
операційними витратами [60]; 2) прогнозована
сума надходжень від використання об’єкта оцін-
ки після вирахування усіх витрат, пов’язаних з
отриманням цієї суми [59; 195]; 3) різниця між
доходом від орендних платежів за землю та
(або) її поліпшення, який визначається попитом
на ринку, та щорічними витратами на утриман-
ня і експлуатацію земельної ділянки та її по-
ліпшення. [41]

Net operational income — 1) income that is de-
fined as a difference between gross revenue and
operational expenses [60]; 2) foreseen amount of
receipts gained from the exploitation of the object
of valuation after deduction of all expenses con-
nected with obtaining this amount [59; 195]; 3) a
difference between the rental payment for land
and (or) land improvement, which is determined
by the demand at the market and annual expen-
ditures on maintenance and exploitation of the
plot and improvement to it. [41]

1774 Чисті активи — активи підприємства за
вирахуванням його зобов’язань. [80]

Net assets — assets of an enterprise less its
liabilities. [80]

1775 Чисті активи інвестиційного фонду — ве-
личина, яка визначається як різниця між су-
мою активів і розміром пасивів інвестицій-
ного фонду з урахуванням їх ринкової
вартості. [99]

Net assets of the investment fund — the
amount, which is determined as the differ-
ence between the amount of assets and li-
abilities of the investment fund taking into
account their market value. [99]

1776 Член кооперативу — фізична або юридич-
на особа, яка зробила вступний і пайовий
внески в розмірах, визначених статутом ко-
оперативу, визнає принципи і цілі коопера-
тиву, дотримується вимог його статуту і ко-
ристується правом ухвального голосу в
кооперативі. [211]

Member of a cooperative — an individual
or legal entity, which has paid entrance and
membership fees to the amount set by the co-
operative statute, accepts principles and ob-
jectives of the cooperative, observes the re-
quirements of the statute and has a voting
right in the cooperative. [211]

1777 Член платіжної системи — юридична осо-
ба, що на підставі належним чином оформ-
леного права (отриманої ліцензії платіжної
системи, укладеного з платіжною організа-
цією платіжної системи договору тощо) на-
дає послуги учасникам платіжної системи
щодо проведення переказу за допомогою ці-
єї платіжної системи та відповідно до зако-
нодавства України має право надавати такі
послуги в межах України. [198]

Member of the payment system — a legal en-
tity, which on the basis of the properly executed
right (the obtained license of the payment system,
the contract concluded with a payment organiza-
tion of the payment system etc.) grants services to
participants of the payment system related to the
execution of the transfer through this payment
system and has the right to render such services
in the territory of Ukraine in accordance with the
legislation of Ukraine. [198]

Ø

1778 Шкода — істотна шкода, заподіяна націо-
нальному товаровиробнику, або загроза за-
подіяння істотної шкоди національному то-

Damage — considerable damage inсurred by
the domestic commodity producer, or the
threat of the considerable damage to the do-
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варовиробнику, або істотне перешкодження
створенню чи розширенню національним
товаровиробником виробництва подібного
товару. [172]

mestic commodity producer; or interference
with setting up or further expansion of the
production of similar goods by the domestic
commodity producer. [172]

1779 Штрафна (фінансова) санкція (штраф) —
плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків
від суми податкового зобов’язання (без ураху-
вання пені та штрафних (фінансових) санк-
цій), яка справляється з платника податків у
зв’язку з порушенням ним правил оподатку-
вання, визначених відповідними законодав-
чими та іншими нормативно-правовими акта-
ми, а також відповідно до законодавчих актів,
якими надано право органам державної подат-
кової служби застосовувати штрафні (фінан-
сові) санкції, на підставі рішення контролюю-
чого органу. [24; 125; 203]

Penal (financial) sanctions (penalty) — a
fixed amount or interest payment of the tax
liability sum (excluding fine and penal (fi-
nancial) sanctions), which is imposed on a
taxpayer as a result of violation of the tax
legislation set by the relevant legislative,
regulatory and other statutory acts and also in
accordance with legislative acts, which pro-
vide the Internal Revenue Service with the
right to impose penal (financial) sanctions
based on the decision of a supervisory body.
[24; 125; 203]

Þ

1780 Юридична особа — організація, створена і
зареєстрована у встановленому законом по-
рядку. Юридична особа може бути створена
шляхом об’єднання осіб та (або) майна. [34]

Legal entity — an organization established
and incorporated according to the law. A le-
gal entity can be established by the associa-
tion of persons and (or) property. [34]

1781 Юридичні особи — нерезиденти — юри-
дичні особи з місцезнаходженням за межа-
ми України, які створені й діють відповідно
до законодавства іноземної держави. [22]

Legal entities (nonresidents) — legal enti-
ties, set up and located outside Ukraine, oper-
ate according to the legislation of a foreign
country. [22]

1782 Юридичні особи — резиденти — юридич-
ні особи з місцезнаходженням на території
України, які здійснюють свою діяльність на
підставі законів України. [22]

Legal entities (residents) — legal entities,
located in the territory of Ukraine, perform
their activities according to the Ukrainian
legislation. [22]
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Õ

1783 X-звіт — денний звіт без обнулення інфор-
мації в оперативній пам’яті. Для РРО, у X-
звіті яких не зазначається інформація про
операції «службового внесення» або «служ-
бової видачі» сум готівки, X-звіт означає су-
купність X-звіту та будь-якого іншого звіту,
де зазначені суми за цими операціями. [138]

X-report — a daily report without zeroing
information in the operative memory. For
PPO, an X-report does not contain any infor-
mation about the operations of «official de-
positing» or «official payment» of cash, an X-
report is a set of an X-report and any other re-
port, where the transacted sums are stated.
[138]

Z

1784 Z-звіт — денний звіт з обнулінням інфор-
мації в оперативній пам’яті та занесенням її
до фіскальної пам’яті РРО. Для РРО, у Z-
звіті яких не зазначається інформація про
операції «службового внесення» або «служ-
бової видачі» сум готівки, Z-звіт означає су-
купність X-звіту та Z-звіту, при цьому пер-
шим виконується X-звіт. [138]

Z-report — a daily report with zeroing in-
formation in the operative memory and re-
cording of it to the fiscal memory of PPO.
For PPO, a Z-report does not contain any in-
formation about operations of «official de-
positing» or «official withdrawal» of cash, a
Z-report is a set of an X-report and Z-report,
but an X-report is performed prior to a Z-
report. [138]
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катор відходів ДК 005-96, затв. наказом Держ-
стандарту України від 29.02.96 № 89.

5. State Classifier of Ukraine. The classifier of
wastes DK 005-96: ratified by the order of Na-
tional Standard of Ukraine dated February 29, 96
No. 89.

6. Доповнення № 16 до Правил організації фі-
нансової та статистичної звітності банків
України, затв. постановою Правління Нацбан-
ку України від 01.09.99 № 433.

6. Annex No. 16 to the Regulations on preparing fi-
nancial and statistical statements of the Ukrainian
banks: approved by the resolution of the Board of the
National Bank of Ukraine of 01.09.99 No. 433.

7. Загальні умови укладення та виконання до-
говорів підряду в капітальному будівництві,
затв. постановою Кабміну України від 01.08.05
№ 668.

7. General terms for signing and fulfilling the con-
struction contract in capital construction: ap-
proved by the Decree of the Cabinet of Ministers
of Ukraine of 01.08.05 No. 668.

8. Інструкція з бухгалтерського обліку кредит-
них, вкладних (депозитних) операцій та фор-
мування і використання резервів під кредитні
ризики в банках України, затв. постановою
Правління Нацбанку України від 15.09.04
№ 435 та зареєстр. в Мін’юсті України
12.10.04 за № 1302/9901.

8. Instructions on the accounting of credit, deposit
operations and forming and provisions for credit
risks in the banks of Ukraine: ratified by the De-
cree of the National Bank of Ukraine dated Sep-
tember 15, 04 No. 435; registered with the Minis-
try of Justice of Ukraine October 12, 04
No. 1302/9901.

9. Інструкція з обліку запасів бюджетних уста-
нов, затв. наказом Держказначейства України
від 08.12.2000 № 125 та зареєстр. в Мін’юсті
України 21.12.2000 за № 937/5158.

9. Instructions on the accounting reserves of the
budget organizations: approved by the resolution
of the State Treasury of Ukraine of 08.12.2000
No. 125 and registered with the Ministry of Jus-
tice of Ukraine on December 21, 2000,
No. 937/5158.
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10. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та
інших активів бюджетних установ, затв. нака-
зом Держказначейства України від 26.12.03
№ 242 та зареєстр. в Мін’юсті України
23.01.04 за № 106/8705.

10. Instructions on the accounting of funds, set-
tlements and other assets of budget organizations:
approved by the resolution of the State Treasury
of Ukraine of 26.12.03 No. 242 and registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on January
23, 04 No. 106/8705.

11. Інструкція з обліку основних засобів та ін-
ших необоротних активів бюджетних установ,
затв. наказом Держказначейства України від
17.07.2000 № 64 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 31.07.2000 за № 459/4680.

11. Instructions on the accounting of fixed assets
and other non-working assets of the budget or-
ganizations: approved by the resolution of the
State Treasury of Ukraine of 17.07.2000 No. 64
and registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on July 31, 2000 under No. 459/4680.

12. Інструкція з організаційної роботи органів
державного пожежного нагляду з питань вида-
чі дозволу на початок роботи підприємств та
оренду приміщень, затв. наказом Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильсь-
кої катастрофи від 11.05.06 № 278.

12. Instructions on the organizational activity of
the state fire inspection authorities on the matters
of issuing the permit for undertaking business ac-
tivity and leasing of premises: approved by the
resolution of the Ministry of Emergencies and Af-
fairs of Population Protection from the Conse-
quences of Chernobyl Catastrophe of Ukraine of
11.05.06 No. 278.

13. Інструкція з технічної експлуатації засобів
охоронного призначення та організації роботи
центрів спостереження в підрозділах Держав-
ної служби охорони при органах внутрішніх
справ і спеціалізованих підприємствах, що
знаходяться у сфері управління ДСО при МВС
України, затв. наказом МВС України від
25.11.03 № 1429 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 22.07.04 за № 906/9505.

13. Instructions on technical exploitation of security
facilities and organizational activity of surveillance
centers of the State Security Service at the Ministry
of Home Affairs of Ukraine and specialized enter-
prises that are managed by SSS at the MHA of
Ukraine: approved by the resolution of the Ministry
of Foreign Affairs of Ukraine of 25.11.03 No. 1429
and registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on July 22, 04 No. 906/9505.

14. Інструкція про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України, затв. поста-
новою Правління Нацбанку України від
02.09.96 № 204.

14. Instructions on the non-cash settlements in the
business activity of Ukraine: approved by the De-
cree of the National Bank of Ukraine dated Sep-
tember 2, 96 No. 204.

15. Інструкція про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті, затв. постано-
вою Правління Нацбанку України від 21.01.04
№ 22 та зареєстр. в Мін’юсті України 29.03.04
за № 377/8976.

15. Instructions on non-cash settlements in
Ukraine in the national currency: approved by the
Decree of the National Bank of Ukraine dated
January 21, 04 No. 22 and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on March 29, 04
No. 377/8976.

16. Інструкція про застосування Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку банків України,
затв. постановою Правління Нацбанку України
від 21.11.97 № 388.

16. Instructions on application of the chart of ac-
counts in the accounting of the banks of Ukraine:
approved with the resolution of the Board of the
National Bank of Ukraine of 21.11.97 No. 388.

17. Інструкція про касові операції в банках
України, затв. постановою Правління Нацбан-

17. Instructions on cash transactions in the Ukrainian
banks: approved with the resolution of the Board of
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ку України від 14.08.03 № 337 та зареєстр. в
Мін’юсті України 05.09.03 за № 768/8089.

the National Bank of Ukraine of 14.08.03 No.337
and registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on September 5, 03 No. 768/8089.

18. Інструкція про переміщення валюти Украї-
ни, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських до-
кументів і платіжних карток через митний
кордон України, затв. постановою Правління
Нацбанку України від 12.07.2000 № 283 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 28.07.2000 за
№ 452/4673.

18. Instructions on the transfer of the currency of
Ukraine, foreign currency, banks metals, payment
and other banking documents and charge cards
over the customs territory of Ukraine: approved
by the resolution of the Board of the National
Bank of Ukraine of 12.07.2000 No.283 and reg-
istered with the Ministry of Justice of Ukraine of
28.07.2000 No. 452/4673.

19. Інструкція про порядок видачі індивідуа-
льних ліцензій на здійснення інвестицій за
кордон, затв. постановою Правління Нацбанку
України від 16.03.99 № 122 та зареєстр. в
Мін’юсті України 26.04.99 за № 259/3552.

19. Instructions on the procedure of issuing indi-
vidual licenses for investing abroad: approved by
the resolution of the Board of the National Bank
of Ukraine of 16.03.99 No. 122 and registered
with the Ministry of Justice of Ukraine of
26.04.99 No. 259/3552.

20. Інструкція про порядок видачі, обліку і по-
гашення векселів Державного казначейства
України, затв. наказом Мінфіну України від
09.12.97 № 269 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 06.01.98 за № 3/2443.

20. Instructions on the procedure of issuing, ac-
counting and settlement of a bill of the State
Treasury of Ukraine: approved by the order of the
Ministry of Finance of Ukraine of 09.12.97
No. 269 and registered with the Ministry of Jus-
tice of Ukraine on January 6, 98 No. 3/2443.

21. Інструкція про порядок визначення країни
надходження товарів/послуг, оформлення та
засвідчення відповідних форм, затв. рішенням
Президії торгово-промислової палати України
від 27.02.02.

21. Instructions on the procedure of determining
the country supplying goods / services, registra-
tion and confirmation of the appropriate forms:
approved by the resolution of the Ukrainian
Chamber of Commerce and Industry of 27.02.02.

22. Інструкція про порядок відкриття, викорис-
тання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затв. постановою Правлін-
ня Нацбанку України від 12.11.03 № 492 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 17.12.03 за
№ 1172/8493.

22. Instructions on the procedure of opening, us-
ing and closing accounts in national and foreign
currencies: approved by the resolution of the
Board of the National Bank of Ukraine of
12.11.03 No. 492 and registered with the Ministry
of Justice of Ukraine of 17.12.03 No. 1172/8493.

23. Інструкція про порядок заповнення ванта-
жної митної декларації, затв. наказом Держав-
ної митної служби України від 09.07.97 № 307
та зареєстр. в Мін’юсті України 29.05.02 за
№ 462/6750.

23. Instructions on the procedure of filling in a
customs declaration: approved by the order of the
State Customs Service of Ukraine of 09.07.97
No. 307 and registered with the Ministry of Jus-
tice of Ukraine of 29.05.02 No. 462/6750.

24. Інструкція про порядок застосування та
стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій
органами державної податкової служби, затв.
наказом ДПА України від 17.03.01 № 110 та
зареєстр. в Мін’юсті України 23.03.01 за
№ 268/5459.

24. Instructions on the procedure of imposing and
charging penalties by the State Tax Administra-
tion of Ukraine: approved by the order of the State
Tax Administration of Ukraine of 17.03.01
No. 110 and registered with the Ministry of Jus-
tice of Ukraine of 23.03.01 No. 268/5459.
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25. Інструкція про порядок здійснення контро-
лю і отримання ліцензій за експортними, ім-
портними та лізинговими операціями, затв. по-
становою Правління Нацбанку України від
24.03.99 № 136 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 28.05.99 за № 338/3631.

25. Instructions on the procedure of execution of
the control and issuing licenses for export, import
and lease operations: approved by the resolution
of the Board of the National Bank of Ukraine of
24.03.99 No. 136 and registered with the Ministry
of Justice of Ukraine of 28.05.99 No. 338/3631.

26. Інструкція про порядок нарахування плат-
ником податку податкового кредиту щодо по-
датку з доходів фізичних осіб, затв. наказом
ДПА України від 22.09.03 № 442.

26. Instructions on the procedure of computation
of tax credit by a taxpayer as to the income tax of
individuals: approved by the order of the State
Tax Administration of Ukraine of 22.09.03
No. 442.

27. Інструкція про порядок одержання, викорис-
тання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, затв. наказом Мінфіну
України від 06.04.98 № 84 та зареєстр. в Мін’юсті
України 28.04.98 за № 271/2711.

27. Instructions on the procedure of receiving,
using, accounting and storing precious metals and
stones: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 06.04.98 No. 84, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on April
28, 98 No. 271/2711.

28. Інструкція про порядок організації та здій-
снення валютно-обмінних операцій на терито-
рії України, затв. постановою Правління Нац-
банку України від 12.12.02 № 502 та зареєстр.
в Мін’юсті України 14.01.03 за № 21/7342.

28. Instructions on the procedure of organizing and
carrying out currency-exchange transactions in the
territory of Ukraine: approved with the resolution of
the Board of the National Bank of Ukraine of
12.12.02 No. 502 and registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 14.01.03 No. 21/7342.

29. Інструкція про порядок проведення ревізій
та перевірок по коштах фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатно-
сті, затв. постановою правління Фонду соц-
страху з тимчасової втрати працездатності від
19.09.01 № 38.

29. Instructions on the procedure of inspections of
funds of the social insurance fund of temporary
disability: approved with the resolution of the
Board of social insurance fund of temporary dis-
ability of 19.09.01 No. 38.

30. Інструкція про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків, затв. по-
становою Правління Нацбанку України від
14.04.98 № 141.

30. Instructions on the procedure or regulation and
monitoring the commercial banks activity: ap-
proved by the resolution of the Board of the Na-
tional Bank of Ukraine of 14.04.98 No. 141.

31. Інструкція про порядок складання у 2000 році
місячних звітів та квартального звіту установами
та організаціями, основна діяльність яких здійс-
нюється за рахунок коштів державного та/або міс-
цевих бюджетів, затв. наказом Держказначейства
України від 23.03.2000 № 23.

31. Instructions on the procedure of drawing
monthly and quarterly reports in 2000 by institu-
tions and organizations, core activity of which is
performed at the expanse of State and/or local
budgets: approved by the resolution of the State
Treasury of Ukraine of 23.03.2000 No. 23.

32. Інструкція про порядок формування бази
даних про вкладників — фізичних осіб у бан-
ках-учасниках (тимчасових учасниках) Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, затв. рі-
шенням Адміністративної ради Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб від 14.11.02
№ 13.

32. Instructions on the procedure of creating the
data base on depositors-individuals in participat-
ing banks (temporary participants) of the Deposits
Guarantee Fund: approved by the resolution of the
Management of the Deposits Guarantee Fund of
14.11.02 No. 13.
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33. Інструкція про проведення контрольних за-
ходів фінансово-господарської діяльності під-
галузей, об’єднань, підприємств, установ та
організацій системи Міністерства транспорту
та зв’язку України, затв. наказом Мінтранспор-
ту та зв’язку України від 28.03.06 № 275.

33. Instructions on the procedure of conducting
control over financial and economic activity of the
sub-branches, associations, enterprises, institu-
tions and organizations within the system of the
Ministry of Transport and Communication of
Ukraine: approved by the order of the Ministry of
Transport and Communication of Ukraine of
28.03.06 No. 275.

34. Класифікація організаційно-правових форм
господарювання ДК 002:04, затв. наказом
Державного комітету України з питань техніч-
ного регулювання та споживчої політики від
28.05.04 № 97.

34. Classification of organizational and legal
forms of economic activity of SC: 002:04: ap-
proved by the order of the State Committee of
Ukraine on technical regulation and consumer
politic of 28.05.04 No. 97.

35. Класифікація форм власності ДК 001:04,
затв. наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої
політики від 28.05.04 № 97.

35. Classification of forms of ownership SC
001:04: approved by the order of the State Com-
mittee of Ukraine on technical regulation and con-
sumer politic of 28.05.04 No. 97.

36. Концепції розвитку державного внутрішнього
фінансового контролю, затв. розпорядженням
Кабміну України від 24.05.05 № 158-р.

36. Concepts of development of the state internal
financial control: approved by the decree of the
Cabinet of Ministers of Ukraine of 24.05.05 No.
158-p.

37. Ліцензійні умови провадження господарсь-
кої діяльності з випуску та проведення лоте-
рей, затв. наказом Державного комітету Украї-
ни з питань регуляторної політики та під-
приємництва, Мінфіну України від 12.12.02
№ 128/1037 та зареєстр. в Мін’юсті України
25.12.02 за № 1005/7293.

37. License terms of issuing and holding the lot-
tery: approved by the decree of the State Com-
mittee of Ukraine for Regulatory Policy and En-
trepreneurship, Ministry of Finance of Ukraine of
12.12.02 No. 128/1037 and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine of 25.12.02
No. 1005/7293.

38. Ліцензійні умови провадження господарсь-
кої діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспор-
том загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі), затв. спільним наказом Держкомпідпри-
ємництва і Мінтрансу України від 18.12.03
№ 136/985.

38. License terms of economic activity on pro-
viding services of transporting passengers and
goods by public motor vehicles (except services of
transporting passengers and their luggage by taxi):
approved by the order of the State Committee of
Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneur-
ship and Ministry of Transport of Ukraine of
18.12.03 No. 136/985.

39. Ліцензійні умови провадження діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фон-
дів, затв. розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг Украї-
ни від 13.11.03 № 118 та зареєстр. в Мін’юсті
України 12.01.04 за № 25/8624.

39. License terms of carrying out the activity on
administration of the activity of non-government
pension funds: approved by the resolution of the
State Committee of Ukraine for Regulation of Fi-
nancial Service Markets of 13.11.03 No. 118 and
registered with the Ministry of Justice of Ukraine
of 12.01.04 No. 25/8624.

40. Методика відбору конкурентоспроможних
проектів з розвитку експортного потенціалу

40. The methodology of selection of competitive
projects on developing the export potential of



279

України, затв. наказом Мінекономіки та з пи-
тань європейської інтеграції України від
15.11.02 № 13.

Ukraine: approved by the order of the Ministry of
economy of Ukraine of 15.11.02 No. 13.

41. Методика експертної грошової оцінки зе-
мельних ділянок, затв. постановою Кабміну
України від 11.10.02 № 1531.

41. The methodology of expert monetary valua-
tion of land lots: approved by the decree of the
Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.10.02
No. 1531.

42. Методика інтегральної оцінки інвестицій-
ної привабливості підприємств та організацій,
затв. наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій від
23.02.98 № 22 та зареєстр. в Мін’юсті України
31.03.98 за № 214/2654.

42. The methodology of the integral valuation of
investment attractiveness of enterprises and or-
ganizations: approved by the order of the Agency
of caution of bankruptcy of enterprises and insti-
tutions of 23.02.98 No. 22 and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine of 31.03.98
No. 214/2654.

43. Методика оцінки вартості майна під час
приватизації, затв. постановою Кабміну Украї-
ни від 15.08.96 № 961.

43. The methodology of property value estimation
in the course of privatization: approved by the
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of
15.08.96 No. 961.

44. Методика оцінки майна, затв. постановою
Кабміну України від 10.12.03 № 1891.

44. The Procedure of Property Estimation: approved
with the order of KMU of 10.12.03 No. 1891.

45. Методика формування небанківськими фі-
нансовими установами резерву для покриття
ризиків неповернення основного боргу за кре-
дитами, гарантіями, поруками, придбаними
цінними паперами, іншими видами заборгова-
ності, визнаними нестандартними, затв. розпо-
рядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 04.06.04
№ 912 та зареєстр. в Мін’юсті України
24.06.04 за № 782/9381.

45. The procedure of creation reserves by non-
banking financial organizations for covering risks
of non-return of the principal amount of the loans,
guarantees, guarantee, securities other types of in-
debtedness declared as non-standard: approved
with the order of State Committee on regulation of
financial services markets of Ukraine of 04.06.04
No. 912 and registered with the Ministry of Jus-
tice of Ukraine on June 24, 04 No. 782/9381.

46. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки
фінансового стану підприємств від 28.07.06.

46. Guidelines on analysis and valuation of the fi-
nancial position of the enterprises of 28.07.06.

47. Методичні рекомендації з організації кабі-
нетного аудиту (для юридичних осіб), затв. на-
казом ДПА України від 25.11.02 № 567.

47. Guidelines on organizing «desk audit» (for le-
gal entities): approved by the order of the State
Tax Administration of Ukraine of 25.11.02
No. 567.

48. Методичні рекомендації з проведення пе-
ревірок суб’єктів господарювання на предмет
виконання вимог постанови Кабінету Мініст-
рів України від 11 квітня 02 року № 506 в час-
тині застосування бланків гарантійних талонів
суворого обліку форми «гарант», затв. наказом
ДПА України від 11.11.04 № 646.

48. Guidelines on carrying out a check of the
business entities as to the compliance with the re-
quirements of the Decree of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine of 11.04.02 No. 506 in the
course of application of the forms of guarantee
coupons of strict form «guarantor»: approved by
the order of the State Tax Administration of
Ukraine of 11.11.04 No. 646.
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49. Методичні рекомендації з формування складу
витрат та порядоку їх планування в торго-
вельній діяльності, затв. наказом Мінекономі-
ки та з питань європейської інтеграції України
від 22.05.02 № 145.

49. Guidelines as to forming the structure of expen-
ditures and the order of their planning in the trade
activity: approved by the order of the Ministry of
economy of Ukraine and European integration of
Ukraine of 22.05.02 No. 145.

50. Методичні рекомендації з формування со-
бівартості будівельно-монтажних робіт, затв.
наказом Державного комітету України з будів-
ництва, архітектури та житлової політики
України від 07.05.02 № 81.

50. Guidelines on forming of costs of construc-
tion works: approved by the order of the State
Committee of Ukraine on construction, archi-
tecture and housing policies of 07.05.02 No. 81.

51. Методичні рекомендації з формування со-
бівартості будівельно-монтажних робіт, затв.
наказом Державного комітету України з будів-
ництва, архітектури та житлової політики
України від 16.02.04 № 30.

51. Guidelines on forming costs of construction
works: approved by the order of the State Com-
mittee of Ukraine on construction, architecture
and housing policies of 16.02.04 No. 30.

52. Методичні рекомендації Мінпромполітики
України «Про проведення індексації та пере-
оцінки об’єктів основних засобів», затв. нака-
зом Мінпромполітики України від 11.09.03
№ 381.

52. Guidelines of Ministry of Industry Politics of
Ukraine «On carrying out indexation and overes-
timation of fixed assets»: approved by the order of
the Ministry of Industry Politics of Ukraine of
11.09.03 No. 381.

53. Методичні рекомендації Мінпромполітики
України про порядок отримання згоди Мініс-
терства промислової політики України на від-
чуження, ліквідацію, передачу основних засо-
бів, затв. наказом Мінпромполітики України
від 09.06.04 № 274.

53. Guidelines of Ministry of Industry Politics
of Ukraine on the procedure of getting agree-
ment of the Ministry of Industry Politics of
Ukraine on alienation, liquidation or transfer-
ring of the fixed assets: approved by the order
of the Ministry of Industry Politics of Ukraine
of 09.06.04 No. 274.

54. Методичні рекомендації щодо ведення бух-
галтерського обліку кредитною спілкою та
об’єднаною кредитною спілкою, затв. розпо-
рядженням Держкомісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 18.12.03 № 171.

54. Guidelines on making accounting by the credit
union or joint credit union: approved by the order
of State Committee on regulation of financial
services markets of Ukraine of 18.12.03 No. 171.

55. Методичні рекомендації щодо взаємодії
між підрозділами органів державної податко-
вої служби України при адмініструванні по-
датку на прибуток, затв. наказом ДПА України
від 11.12.06 № 766.

55. Guidelines on the working process as to the ad-
ministration of the income tax between the depart-
ments of the State Tax Administration of Ukraine: ap-
proved by the order of the State Tax Administration of
Ukraine of 11.12.06 No. 766.

56. Методичні рекомендації щодо проведення
аудиту ефективності виконання бюджетної
програми, затв. наказом ГоловКРУ від 02.04.03
№ 75.

56. Guidelines on the carrying out auditing as to
the effective fulfillment of budgetary scheme: ap-
proved by the order of the Main Control and Revi-
sion Office of Ukraine of 02.04.03 No. 75.

57. Методологічні положення щодо організації
статистичного спостереження за змінами цін

57. Methodological regulations on provisions as to or-
ganizing statistical control over prices (tariffs) changes
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(тарифів) на споживчі товари (послуги) і роз-
рахунку індексу споживчих цін, затв. наказом
Держкомстату України від 14.11.06 № 519.

for consummer goods and calculation of сonsumption
price index: approved by the order of the State Statistics
Committee of Ukraine of 14.11.06 No. 519.

58. Митний кодекс України від 11.07.02 № 92-IV. 58. The Customs Code of Ukraine of 11.07.02
No. 92-IV.

59. Національний стандарт № 1 «Загальні заса-
ди оцінки майна і майнових прав», затв. поста-
новою Кабміну України від 10.09.03 № 1440.

59. National Standard No. 1 «General principles
of valuation of property and property rights»: ap-
proved by the decree of the Cabinet of Ministers
of Ukraine of 19.09.03 No. 1440.

60. Національний стандарт оцінки № 2 «Оцін-
ка нерухомого майна», затв. постановою Каб-
міну України від 28.10.04 № 1442.

60. National Standard No. 2 «Valuation of real
estate»: approved by the decree of the Cabinet of
Ministers of Ukraine of 28.10.04 No. 1442.

61. Національний стандарт оцінки № 3 «Оцінка
цілісних майнових комплексів», затв. постано-
вою Кабміну України від 29.11.06 № 1655.

61. National Standard No. 3 «Valuation of integral
property complexes»: approved by the decree of
the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29.11.06
No. 1655.

62. Норми витрат палива і мастильних матері-
алів на автомобільному транспорті, затв. нака-
зом Мінтранспорту України від 10.02.98 № 43.

62. Fuel consumption norms for motor vehicles:
approved by the order of Ministry of Transport of
Ukraine of 10.02.98 No. 43.

63. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 01 «Загальні вимоги до фінансової звітно-
сті», затв. наказом Мінфіну України від
31.03.99 № 87 та зареєстр. в Мін’юсті України
21.06.99 за № 391/3684.

63. Accounting Standard 1 «General Require-
ments for Financial Statements»: approved by the
order of the Ministry of Finance of Ukraine of
31.03.99 No. 87, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on June 21, 99, No. 391/3684.

64. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 02 «Баланс», затв. наказом Мінфіну
України від 31.03.99 № 87 та зареєстр. в
Мін’юсті України 21.06.99 № 396/3689.

64. Accounting Standard 2 «Balance Sheet»: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 31.03.99 No. 87, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on June 21, 99,
No. 396/3689.

65. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 03 «Звіт про фінансові результати», затв.
наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 та
зареєстр. в Мін’юсті України 21.06.99 за
№ 397/3690.

65. Accounting Standard 3 «Profit and Loss Ac-
count»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 31.03.99 No. 87, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on June
21, 99, No. 397/3690.

66. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 04 «Звіт про рух грошових коштів», затв.
наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 та
зареєстр. в Мін’юсті України 21.06.99 за
№ 398/3691.

66. Accounting Standard 4 «Cash Flow Report»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 31.03.99 No. 87 Registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on June 21, 99,
No. 398/3691.

67. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 06 «Виправлення помилок і зміни у фі-
нансових звітах», затв. наказом Мінфіну Ук-

67. Accounting Standard 6 «Correction of Errors
and Changes in Financial Statements»: approved
by the order of the Ministry of Finance of Ukraine
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раїни 22.05.99 № 137 та зареєстр. в Мін’юсті
України 21.06.99 за № 392/3685.

of 22.05.99 No. 137, registered with the Ministry
of Justice of Ukraine on June 21, 99 under
No. 392/3685.

68. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 07 «Основні засоби», затв. наказом Мін-
фіну України від 27.04.2000 № 92 та зареєстр.
в Мін’юсті України 18.05.2000 за № 288/4509.

68. Accounting Standard 7 «Fixed Assets»: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 27.04.2000 No. 92, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on May 18, 2000,
No. 288/4509.

69. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 08 «Нематеріальні активи», затв. наказом
Мінфіну України від 18.10.99 № 242 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 02.11.99 за
№ 750/4043.

69. Accounting Standard 8 «Intangible Assets»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 18.10.99 No. 242, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on November 2,
99, No. 750/4043.

70. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 09 «Запаси», затв. наказом Мінфіну
України від 20.10.99 № 246 та зареєстр. в
Мін’юсті України 02.11.99 за № 751/4044.

70. Accounting Standard 9 «Reserves»: approved
by the order of the Ministry of Finance of Ukraine
of 20.10.99 No. 246, registered with the Ministry
of Justice of Ukraine on November 2, 99,
No. 751/4044.

71. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 10 «Дебіторська заборгованість», затв. на-
казом Мінфіну України від 08.10.99 № 237 та
зареєстр. в Мін’юсті України 25.10.99 за
№ 725/4018.

71. Accounting Standard 10 «Accounts receiv-
able»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 08.10.99 No. 237, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
October 25, 99, No. 725/4018.

72. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 11 «Зобов’язання», затв. наказом Мінфіну
України від 31.01.2000 № 20 та зареєстр. в
Мін’юсті України 11.02.2000 за № 85/4306.

72. Accounting Standard 11 «Liabilities»: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 31.01.2000 No. 20, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on February 11,
2000, No. 85/4306.

73. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 12 «Фінансові інвестиції», затв. наказом
Мінфіну України від 26.04.2000 № 91 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 17.05.2000 за
№ 284/4505.

73. Accounting Standard 12 «Financial Invest-
ments»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 26.04.2000 No. 91, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
May 17, 2000, No. 284/4505.

74. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 13 «Фінансові інструменти», затв. наказом
Мінфіну України від 30.11.01 № 559 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 19.12.01 за
№ 1050/6241.

74. Accounting Standard 13 «Financial Instru-
ments»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 30.11.01 No. 559, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
December 19, 01, No. 1050/6241.

75. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 14 «Оренда», затв. наказом Мінфіну
України від 28.07.2000 № 181 та зареєстр. в
Мін’юсті України 10.08.2000 за № 487/4708.

75. Accounting Standard 14 «Lease»: approved by
the order of the Ministry of Finance of Ukraine of
28.07.2000 No. 181, registered with the Ministry
of Justice of Ukraine on August 10, 2000,
No. 487/4708.
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76. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 15 «Дохід», затв. наказом Мінфіну Украї-
ни від 29.11.99 № 290 та зареєстр. в Мін’юсті
України 14.12.99 за № 860/4153.

76. Accounting Standard 15 «Income»: approved
by the order of the Ministry of Finance of Ukraine
of 29.11.99 No. 290, registered with the Ministry
of Justice of Ukraine on 14 December 99,
No.860/4153.

77. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 16 «Витрати», затв. наказом Мінфіну
України від 31.12.99 та зареєстр. в Мін’юсті
України 19.01.2000 за № 27/4248.

77. Accounting Standard 16 «Expenses»: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 31.12.99 No. 318, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on January 19,
2000, No. 27/4248.

78. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку 17 «Податок на прибуток», затв. наказом Мін-
фіну України від 28.12.2000 № 353 та зареєстр. в
Мін’юсті України 20.01.01 за № 47/5238.

78. Accounting Standard 17 «Profit Tax»: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 28.12.2000 No. 353, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on January 20,
01, No. 47/5238.

79. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку 18 «Будівельні контракти», затв. наказом Мін-
фіну України від 28.04.01 № 205 та зареєстр. в
Мін’юсті України 21.05.01 за № 433/5624.

79. Accounting Standard 18 «Construction Con-
tracts»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 28.04.01 No. 205, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
May 21, 01, No. 433/5624.

80. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 19 «Об’єднання підприємств», затв. нака-
зом Мінфіну України 07.07.99 № 163 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 23.07.99 за
№ 499/3792.

80. Accounting Standard 19 «Association of en-
terprises»: approved by the order of the Ministry
of Finance of Ukraine of 07.07.99 No. 163, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
July 23, 99, No. 499/3792.

81. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 20 «Консолідована фінансова звітність»,
затв. наказом Мінфіну України від 30.07.99
№ 176 та зареєстр. в Мін’юсті України
12.08.99 за № 553/3846.

81. Accounting Standard 20 «Consolidated Finan-
cial Statement»: approved by the order of the
Ministry of Finance of Ukraine of 30.07.99
No. 176, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on August 12, 99, No. 553/3846.

82. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затв.
наказом Мінфіну України від 10.08.2000 № 193
та зареєстр. в Мін’юсті України 17.08.2000 за
№ 515/4736.

82. Accounting Standard 21 «Impact of Exchange
Rates Fluctuations»: approved by the order of the
Ministry of Finance of Ukraine of 10.08.2000
No. 193, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on August 17, 2000, No. 515/4736.

83. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 22 «Вплив інфляції», затв. наказом Мін-
фіну України від 22.03.02 № 147 та зареєстр. в
Мін’юсті України 19.03.02 за № 269/6557.

83. Accounting Standard 22 «Inflation Impact»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 22.03.02 No. 147, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on March 19,
02, No. 269/6557.

84. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’яза-
них сторін», затв. наказом Мінфіну України
від 18.06.01 № 303 та зареєстр. в Мін’юсті
України 23.06.01 за № 539/5730.

84. Accounting Standard 23 «Contractual Parties
Disclosures»: approved by the order of the Minis-
try of Finance of Ukraine of 18.06.01 No. 303,
registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on June 23, 01, No. 539/5730.
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85. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку 24 «Прибуток на акцію», затв. наказом Мінфі-
ну України від 16.07.01 № 344 та зареєстр. в
Мін’юсті України 30.07.01 за № 647/5838.

85. Accounting Standard 24 «Profit Per Share»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 16.07.01 No. 344, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on July 30, 01,
No. 647/5838.

86. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 26 «Виплати працівникам», затв. нака-
зом Мінфіну України від 28.10.03 № 601 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 10.11.03 за
№ 1025/8346.

86. Accounting Standard 26 «Remuneration Paid
to Employees»: approved by the order of the
Ministry of Finance of Ukraine of 28.10.03
No. 601, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on November 10, 03, No. 1025/8346.

87. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 27 «Діяльність, що припиняється»,
затв. наказом Мінфіну України від 07.11.03
№ 617 та зареєстр. в Мін’юсті України
17.11.03 за № 1054/8375.

87. Accounting Standard 27 «Business Being
Terminated»: approved by the order of the Minis-
try of Finance of Ukraine of 07.11.03 No. 617,
registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on November 17, 03, No. 1054/8375.

88. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 28 «Зменшення корисності активів»,
затв. наказом Мінфіну України від 24.12.04
№ 817 та зареєстр. в Мін’юсті України
13.01.05 за № 35/10315.

88. Accounting Standard 28 «Profit Attrition of
Assets»: approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine of 24.12.04 No. 817, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine on
January 13, 05, No. 35/10315.

89. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 29 «Фінансова звітність за сегмента-
ми», затв. наказом Мінфіну України від
19.05.05 № 412 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 03.06.05 за № 621/10901.

89. Accounting Standard 29 «Financial State-
ments by segments»: approved by the order of the
Ministry of Finance of Ukraine of 19.05.05
No. 412, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on June 3, 05, No. 621/10901.

90. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 30 «Біологічні активи», затв. наказом
Мінфіну України від 18.11.05 № 790 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 05.12.05 за
№ 1456/11736.

90. Accounting Standard 30 «Biological assets»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 18.11.05 No. 790, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on January 5,
05, No. 1456/11736.

91. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 31 «Фінансові витрати», затв. наказом
Мінфіну України від 28.04.06 № 415 та заре-
єстр. в Мін’юсті України 26.05.06 за
№ 610/12484.

91. Accounting Standard 31 «Financial Charges»:
approved by the order of the Ministry of Finance
of Ukraine of 28.04.06 No. 415, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine on May 26, 06,
No. 610/12484.

92. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку № 32 «Інвестиційна нерухомість», затв.
наказом Мінфіну України від 02.07.07 № 779
та зареєстр. в Мін’юсті України 16.07.07 за
№ 823/14090.

92. Accounting Standard 32 «Investment real es-
tate»: approved by the order of the Ministry of Fi-
nance of Ukraine of 02.07.07 No. 779, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on June
16, 07, No. 823/14090.

93. Положення про ведення касових операцій в
національній валюті України, затв. постановою
Правління Нацбанку України від 15.12.04
№ 637 та зареєстр. в Мін’юсті України
13.01.05 за № 40/10320.

93. Regulations on carrying out cash transactions in
the national currency of Ukraine: approved by the
resolution of the National Bank of Ukraine of 15.12.04
No. 637, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on January 13, 05, No. 40/10320.
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94. Положення про вимоги до договору про на-
дання послуг з оцінки вартості нерухомого
майна інституту спільного інвестування, затв.
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України від 23.10.01 № 313.

94. Regulations on requirements as to the contact
on providing services of the real estate valuation
of the mutual investment institution: approved by
the Securities and Stock Market State Commis-
sion of 23.10.01 No. 313.

95. Положення про громадське майно (основні
засоби) споживчої кооперації України, затв.
постановою шостих зборів Ради Укоопспілки
сімнадцятого скликання 03.04.03.

95. Regulations on civil property (fixed assets) of
a consumer cooperative of Ukraine: approved by
the resolution of the 17th meeting of the Board of
Ukoopspilka of 03.04.03.

96. Положення про документальне забезпечен-
ня записів у бухгалтерському обліку, затв. на-
казом Мінфіну України від 24.05.95 № 88.

96. Regulations on providing documentary re-
cording in accounting: approved by the order of
the Ministry of Finance of Ukraine of 24.05.95
No. 88.

97. Положення про єдиний казначейський ра-
хунок, затв. наказом Держказначейства Украї-
ни від 26.06.02 № 122 та зареєстр. в Мін’юсті
України 18.07.02 за № 594/6882.

97. Regulations on a unified treasury account: ap-
proved by the order of the State Treasury of
Ukraine of 26.06.02 No. 122, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine of 18.07.02
No. 594/6882.

98. Положення про зупинення операцій, арешт
та примусове списання коштів в іноземних ва-
лютах та банківських металів, затв. постано-
вою Правління Нацбанку України від 03.12.03
№ 515 та зареєстр. в Мін’юсті України
06.02.04 за № 167/8766.

98. Regulations on a unified treasury account: ap-
proved by the order of the State Treasury of
Ukraine of 26.06.02 No. 122, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine of 18.07.02
No. 594/6882.

99. Положення про інвестиційні фонди та ін-
вестиційні компанії, затв. Указом Президента
України від 19.02.94 № 55/94.

99. Regulations on investment funds and invest-
ment companies: approved by the decree of the
President of Ukraine of 19.02.94 No. 55/94.

100. Положення про ліцензійну картку, яка до-
дається до ліцензії з надання послуг з переве-
зення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг
з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі,
затв. наказом Мінтранспорту та зв’язку Украї-
ни від 24.11.05 № 803.

100. Regulations on a license card attached to the
license for providing services of transporting pas-
sengers and goods by public motor vehicles (ex-
cept services of transporting passengers and their
luggage by taxi) or to the license for providing
services of transporting passengers and their lug-
gage by taxi: approved by the order of Ministry of
Transport of Ukraine of 24.11.05 No. 803.

101. Положення про міжбанківський переказ
грошей в Україні в національній валюті в особ-
ливий період, затв. постановою Правління
Нацбанку України від 23.12.03 № 576 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 14.01.04 за
№ 39/8638.

101. Regulations on inter-bank transfer of funds in
Ukraine in the national currency within a specified
period: approved by the resolution of the National
Bank of Ukraine of 23.12.03 No. 576, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine of
14.01.04 No. 39/8638.

102. Положення про організацію внутрішнього
аудиту в комерційних банках України, затв.

102. Regulations on the organization of internal
audit in the commercial banks of Ukraine: ap-
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постановою Правління Нацбанку України від
20.03.98 № 114.

proved by the resolution of the National Bank of
Ukraine of 20.03.98 No. 114.

103. Положення про порядок бухгалтерського
обліку окремих активів та операцій підпри-
ємств державних, комунального секторів еко-
номіки і господарськиx організацій, які воло-
діють та/або користуються об’єктами держав-
ної, комунальної власності, затв. наказом Мін-
фіну України від 19.12.06 № 1213.

103. Regulations on the accounting procedure of
separate assets and transactions of enterprises of
state, municipal sectors of economy and business
organizations, which own and/or use entities of
state, and municipal forms of ownership: ap-
proved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine of 19.12.06 No. 1213.

104. Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затв. рішен-
ням Держкому з питань цінних паперів та фон-
дового ринку України від 17.10.06 № 1000.

104. Regulations on the procedure of making the
register of owners of registered securities: ap-
proved by the Securities and Stock Market State
Commission of 17.10.06 No. 1000.

105. Положення про порядок видачі Націона-
льним банком України індивідуальних ліцен-
зій на використання іноземної валюти на тери-
торії України як засобу платежу, затв. Поста-
новою Правління Нацбанку України від
14.10.04 № 483 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 09.11.04 за № 1429/10028.

105. Regulations on the procedure of issuing indi-
vidual license for using foreign currency as a
payment means: approved by the resolution of the
National Bank of Ukraine of 14.10.04 No. 483,
registered with the Ministry of Justice of Ukraine
of 09.11.04 No. 1429/10028.

106. Положення про порядок визначення вар-
тості чистих активів інститутів спільного ін-
вестування (пайових та корпоративних інвес-
тиційних фондів), затв. рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 02.07.02 № 201 та зареєстр. в Мін’юсті
України 24.07.02 за № 606/6894.

106. Regulations on the procedure of determining
net assets value of the institutions of mutual in-
vestment (unit trusts and corporate investment
funds): approved by the order of Securities and
Stock Market State Commission of 02.07.02
No. 201, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine of 24.07.02 No. 606/6894.

107. Положення про порядок відчуження основ-
них засобів, що є державною власністю, затв.
наказом Фонду держмайна України від
30.07.99 № 1477 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 13.04.04 за № 471/9070.

107. Regulations on the procedure of alienation of
fixed assets, which are in the state property: ap-
proved by the order of the State Property Fund of
Ukraine of 30.07.99 No. 1477, registered with the
Ministry of Justice of Ukraine of 13.04.04, No.
471/9070.

108. Положення про порядок депонування
коштів, несплачених учасникам (акціонерам)
інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), що лік-
відуються, в зв’язку з непред’явленням цими
учасниками (акціонерами) до викупу в уста-
новлений строк належних їм цінних паперів
інституту спільного інвестування, затв. рішен-
ням Держкомісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України від 11.04.06 № 253.

108. Regulations on the procedure of depositing
funds, not transferred to the holders of the securi-
ties of mutual funds, (Unit Investment Trusts and
corporate investment funds) not submitted for re-
demption at a predetermined period of time to the
bank with the aim of making settlements with
these owners: approved by the order of Securities
and Stock Market State Commission of 11.04.06
No. 253.

109. Положення про порядок емісії платіжних
карток і здійснення операцій з їх застосуван-

109. Regulations on the procedure of issue of
charge cards and making transactions with their
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ням, затв. постановою Нацбанку України від
19.04.05 № 137 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 19.05.05 за № 543/10823.

application: approved by the resolution of the Na-
tional Bank of Ukraine of 19.04.05 No. 137, reg-
istered with the Ministry of Justice of Ukraine of
19.05.05, No. 543/10823.

110. Положення про порядок збирання та об-
робки заяв, що надійшли від фінансових посе-
редників, затв. Фондом держмайна України від
20.03.95 № 295.

110. Regulations on the procedure of collecting
and processing applications that were received
from the financial intermediaries: approved by the
State Property Fund of Ukraine of 20.03.95
No. 295.

111. Положення про порядок здійснення бан-
ками операцій з векселями в національній ва-
люті на території України, затв. постановою
Правління Нацбанку України від 16.12.02
№ 508 та зареєстр. в Мін’юсті України
28.02.03 за № 174/7495.

111. Regulations on the procedure of carrying out
transactions with bills of exchange in the national
currency on the territory of Ukraine: approved by
the resolution of the National Bank of Ukraine of
16.12.02 No. 508, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 28.02.03 No. 174/7495.

112. Положення про порядок здійснення бан-
ками України вкладних (депозитних) операцій
з юридичними і фізичними особами, затв. по-
становою Правління Нацбанку України від
03.12.03 № 516 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 29.12.03 за № 1256/8577.

112. Regulations on the procedure of deposit
transactions by the Ukrainian banks with legal en-
tities and individuals: approved by the resolution
of the National Bank of Ukraine of 03.12.03
No. 516, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine of 29.12.03 No. 1256/8577.

113. Положення про порядок здійснення кон-
сорціумного кредитування, затв. постановою
Правління Нацбанку України від 21.02.96
№ 37.

113. Regulations on the procedure of consortium
crediting: approved by the resolution of the Na-
tional Bank of Ukraine of 21.02.96 No. 37.

114. Положення про порядок консервації осно-
вних виробничих фондів підприємств, затв.
постановою Кабміну України від 28.10.97
№ 1183.

114. Regulations on the procedure of preservation
of capital stock of enterprises: approved by the
decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of
28.10.97 No. 1183.

115. Положення про порядок контролю за вве-
зенням на митну територію України окремих ви-
дів товарів, затв. наказом Державної митної слу-
жби України від 28.02.03 № 129 та зареєстр. в
Мін’юсті України 03.06.03 за № 424/7745.

115. Regulations on the procedure of importation
of some goods to the custom territory of Ukraine:
approved by the order of the State Customs Serv-
ice of Ukraine of 28.02.03 No. 129, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine of
03.06.03 No. 424/7745.

116. Положення про порядок надання відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, затв. нака-
зом Держкому України з питань регуляторної
політики та підприємництва від 22.06.04 № 73.

116. Regulations on the procedure of providing
information to the single state register of legal and
physical persons-entrepreneurs: approved by the
order of the State Committee of Ukraine for
Regulatory Policy and entrepreneurship of
22.06.04 No. 73.

117. Положення про порядок підготовки та
проведення відкритих торгів, затв. наказом
Фонду держмайна від 02.07.98 № 1303.

117. Regulations on the procedure of preparing
and carrying out open bidding: approved by the
order of State Property Fund of Ukraine of
02.07.98 No. 1303.
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118. Положення про порядок проведення досу-
дової санації господарських товариств, у ста-
тутних фондах яких державна частка переви-
щує 25 відсотків, та державних підприємств,
щодо яких прийнято рішення про приватиза-
цію, затв. наказом Фонду держмайна України
від 12.10.01 № 1865 та зареєстр. в Мін’юсті
України 06.11.01 за № 936/6127.

118. Regulations on the procedure of making pre-
court readjustment of economic entities, statutory
funds of which contain more than 25 % of state
share, and state enterprises, which have been pri-
vatized: approved by the order of State Property
Fund of Ukraine of 12.10.01 No. 1865 and regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine of
06.11.01 No. 936/6127.

119. Положення про порядок продажу на аук-
ціоні, за конкурсом основних засобів, що є
державною власністю, затв. наказом Фонду
держмайна України від 22.09.2000 № 1976 та
зареєстр. в Мін’юсті України 10.10.2000 за
№ 692/4913.

119. Regulations on the procedure of selling fixed
assets at the auction, which are in the state prop-
erty: approved by the order of State Property Fund
of Ukraine of 22.09.2000 No.1976, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine of
10.10.2000 No. 692/4913.

120. Положення про порядок розробки та об-
ґрунтування кондицій на мінеральну сировину
для підрахунку запасів твердих корисних ко-
палин у надрах, затв. наказом Держкомісії по
запасах корисних копалин при Мінохорони
навколишнього природного середовища Украї-
ни від 07.12.05 № 300.

120. Regulations on the procedure of developing
and substantiation of the standards for mineral re-
sources for prospecting mineral wealthy: approved
by the order of the State Committee on stocks of
mineral resources by the Ministry of Nature of
Ukraine of 07.12.05 No. 300.

121. Положення про порядок формування та
використання резерву для відшкодування мож-
ливих втрат за кредитними операціями банків,
затв. постановою Правління Нацбанку України
від 06.07.2000 № 279 та зареєстр. в Мін’юсті
України 03.08.2000 за № 474/4695.

121. Regulations on the procedure of making and
using reserves for compensation of possible ex-
panses on bank credit transactions: approved by
the Decree of the National Bank of Ukraine dated
July 06, 2000, No. 279 and registered with the
Ministry of Justice of Ukraine on August 3, 2000,
No. 474/4695.

122. Положення про проектування внутріш-
нього відвалоутворення та складування відхо-
дів виробництва в залізорудних і флюсових
кар’єрах, затв. наказом Міністерства промис-
лової політики України від 17.08.04 № 412 та
зареєстр. в Мін’юсті України 19.08.04 за
№ 1027/9626.

122. Regulations on the procedure of projecting of
internal creation and storage of quarry waste in
iron-ore and flux quarries: approved by the order
of the Ministry of Industry Politics of Ukraine of
17.08.04 No. 412, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 19.08.04 No. 1027/9626.

123. Положення про регулювання Національ-
ним банком України ліквідності банків Украї-
ни, затв. постановою Правління Нацбанку
України від 26.09.06 № 378.

123. Regulations on the procedure of regulation
by the National Bank of Ukraine the liquidity of
the banks of Ukraine: approved by the resolution
of the National Bank of Ukraine of 26.09.06
No. 378.

124. Положення про реєстрацію регламенту ін-
ститутів спільного інвестування та ведення
Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування, затв. рішенням Держкомісії
з питань цінних паперів та фондового ринку
України від 26.11.03 № 499.

124. Regulations on the procedure of regulations
of mutual investment institutions and registering
of single state register of mutual investment insti-
tutions: approved by the order of Securities and
Stock Market State Commission of Ukraine of
26.11.03 No. 499.
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125. Положення про списання та розстрочення
податкового боргу платників податків у зв’яз-
ку з відміною картотеки, затв. наказом ДПА
України від 01.03.01 № 81 та зареєстр. в
Мін’юсті України 27.03.01 за № 281/5472.

125. Regulations on the procedure of charging-off
and crediting of tax liabilities in the course of can-
celing of card index: approved by the order of the
State Tax Administration of Ukraine of 01.03.01
No. 81, registered with the Ministry of Justice of
Ukraine of 27.03.01 No. 281/5472.

126. Положення про технічне обслуговуван-
ня і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, затв. наказом
Мінтрансу України від 30.03.98 № 102 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 28.04.98 за
№ 268/2708.

126. Regulations on the procedure of maintenance
and repair of transport vehicles: approved by the
order of the Ministry of Transport of Ukraine of
30.03.98 No. 102, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 28.04.98 No. 268/2708.

127. Положення про фінансування та державне
кредитування капітального будівництва, що
здійснюється на території України, затв. нака-
зом Мінекономіки України, Мінфіну України,
Державного комітету у справах містобуду-
вання і архітектури України від 23.09.96
№ 127/201/173 та зареєстр. в Мін’юсті України
10.10.96 за № 588/1613.

127. Regulations on the procedure of financing
and state crediting of capital construction that
takes place on the territory of Ukraine: approved
by the order of the Ministry of economy, Ministry
of finance, State Committee of Town-planning
and Architecture of Ukraine of 23.09.96
No. 127/201/173, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 10.10.96 No. 588/1613.

128. Порядок аналізу відомостей про відноси-
ни контролю, затв. наказом Антимонопольного
комітету України, Фонду держмайна України,
Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, ДПА України, Служби безпеки
України від 11.01.2000 № 1/24/6/10/5 та за-
реєстр. в Мін’юсті України 25.02.2000 за
№ 105/4326.

128. Regulations on the procedure of analysis of
information on control relationship: approved by
the order of the Antimonopoly Committee of
Ukraine, State Property Fund of Ukraine, Securi-
ties and Stock Market State Commission of
Ukraine, State Tax Administration of Ukraine,
Security Service of Ukraine of 11.01.2000
No. 1/24/6/10/5, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine of 25.02.2000 No. 105/4326.

129. Порядок виконання державного бюджету
за видатками за умови функціонування внут-
рішньої платіжної системи, затв. наказом
Держказначейства України від 10.08.01 № 140.

129. Regulations on the procedure of state budget
fulfillment as to the expenditures provided the na-
tional payment system functioning: approved by
the order of the State Treasury of Ukraine of
10.08.01 No. 140.

130. Порядок відкриття рахунків у національ-
ній валюті в органах Державного казначейства,
затв. наказом Держказначейства України від
02.12.02 № 221 та зареєстр. в Мін’юсті Украї-
ни 17.12.02 за № 976/7264.

130. Regulations on the procedure of opening ac-
counts in the national currency with the State
Treasury: approved by the order of the State
Treasury of Ukraine of 02.12.02 No. 221, regis-
tered with the Ministry of Justice of Ukraine of
17.12.02 No. 976/7264.

131. Порядок відображення в обліку операцій в
іноземній валюті, затв. наказом Держказначей-
ства України від 24.07.01 № 126 та зареєстр. в
Мін’юсті України 06.08.01 за № 670/5861.

131. Regulations on the procedure of recording in
accounting the transactions in the foreign cur-
rency: approved by the order of the State Treasury
of Ukraine of 24.07.01 No. 126, registered with
the Ministry of Justice of Ukraine of 06.08.01
No. 670/5861.
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132. Порядок здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення, затв. постановою Кабміну
України від 20.11.03 № 1807.

312. Regulations on the procedure of performing
the state control over the international transporta-
tion of goods for military purposes: approved by
the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of 20.11.03 No. 1807.

133. Порядок надання роботодавцю дотації на
створення додаткових робочих місць для праце-
влаштування безробітних, затв. наказом Мінпра-
ці та соцполітики України від 10.01.01 № 1.

133. Regulations on the procedure of providing
subsidies to the employers for creation extra jobs
for the unemployed: approved by the order of the
Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine
of 10.01.01 No. 1.

134. Порядок оформлення результатів невиїз-
них документальних, виїзних планових та по-
запланових перевірок з питань дотримання по-
даткового, валютного та іншого законодавства,
затв. наказом ДПА України від 10.08.05 № 327
та зареєстр. в Мін’юсті України 25.08.05 за
№ 925/11205.

134. Regulations on the procedure of confirmation
of internal documentary audit, outside planned
and non-planned audit as to the observance of tax,
currency and other legislation: approved by the
order of the State Tax Administration of Ukraine
of 10.08.05 No. 327 and registered with the Min-
istry of Justice of Ukraine of 25.08.05
No. 925/11205.

135. Порядок підтвердження належності това-
рів до інвестиційних проектів міжнародних
фінансових організацій, для реалізації яких
при ввезенні (пересиланні) товарів на митну
територію України може видаватися податко-
вий вексель із строком погашення до кінця по-
точного бюджетного року, затв. наказом Мін-
фіну України від 02.06.04 № 367 та зареєстр. в
Мін’юсті України 18.08.04 за № 1024/9623.

135. Regulations on the confirmation of goods` be-
longing to investment projects of international or-
ganisations for realisation of which the movement of
goods to the customs territory of Ukraine can be ac-
companied by a tax bill with maturity at the end of
the current budgetary year: approved by the decree
of the Ministry of Finance of Ukraine of 02.06.04
No. 367 and registered with the Ministry of Justice of
Ukraine of 18.08.04 No. 1024/9623.

136. Порядок проведення аналізу результатів
функціонування спеціальних (вільних) еконо-
мічних зон і територій із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності, затв. постановою Каб-
міну України від 28.02.01 № 184.

136. Regulations on the procedure of studying results
of functioning of special (free) economic zones and
territories with a special regime of investment activ-
ity: approved by the decree of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine of 28.02.01 No. 184.

137. Порядок проведення відкритих аукціонів з
продажу права вимоги за простроченою біль-
ше ніж два роки заборгованістю юридичних
осіб — резидентів щодо відшкодування витрат
Державного бюджету України, пов’язаних з
виконанням гарантійних та кредитних зо-
бов’язань Кабінету Міністрів України, затв.
постановою Кабміну України від 28.09.2000
№ 1475.

137. Regulations on the procedure of carrying out
open auctions on the right to claim over two-year
overdue debt of legal persons-residents on reim-
bursment of expenditures of the State Budget of
Ukraine connected with meeting guarantee obli-
gations of the Cabinet of Ministers of Ukraine of
the Cabinet of 28.09.2000 No. 1475.

138. Порядок реєстрації та ведення книг обліку
розрахункових операцій і розрахункових кни-
жок, затв. наказом ДПА України від 01.12.2000
№ 614 та зареєстр. в Мін’юсті України
05.02.01 за № 106/5297.

138. Regulations on the procedure of registering
and recording payment transactions and payment
books: approved by the order of the State Tax
Administration of Ukraine of 01.12.2000 No. 614
and registered with the Ministry of Justice of
Ukraine of 05.02.01 No. 106/5297.
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139. Порядок реєстрації, опломбування та за-
стосування реєстраторів розрахункових опера-
цій з купівлі-продажу іноземної валюти, затв.
наказом ДПА України від 12.02.04 № 87.

139. Regulations on recording, sealing and using
cash registrars for purchase and sale of foreign
currency: approved by the order of the State Tax
Administration of Ukraine of 12.02.04 No. 87.

140. Порядок реєстрації, опломбування та за-
стосування реєстраторів розрахункових опера-
цій за товари (послуги), затв. наказом ДПА
України від 01.12.2000 № 614 та зареєстр. в
Мін’юсті України 05.02.01 за № 106/5298.

140. Regulations on recording, sealing and using
cash registrars for goods (services): approved by
the order of the State Tax Administration of
Ukraine of 01.12.2000 No. 614 and registered
with the Ministry of Justice of Ukraine of Febru-
ary 5, 01 No. 106/5298.

141. Порядок розстрочення та відстрочення по-
даткових зобов’язань платників податків, затв.
наказом ДПА України від 18.09.01 № 378 та
зареєстр. в Мін’юсті України 29.10.01 за
№ 912/6103.

141. Regulations on installment and postponement
of tax obligations of the tax payers: approved by
the order of the State Tax Administration of
Ukraine of 18.09.01 No. 378 and registered with
the Ministry of Justice of Ukraine of 29.10.01
No. 912/6103.

142. Порядок складання, розгляду, затвер-
дження та основних вимог до виконання кош-
торисів бюджетних установ, затв. постановою
Кабміну України від 28.02.02 № 228.

142. Regulations on drawing up, examining and
approving general requirements for estimates of
the budget organizations: approved by the Decree
of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28.02.02
No. 228.

143. Правила бухгалтерського обліку уповно-
важеними банками України обмінних операцій
в іноземній валюті та банківських металах,
затв. постановою Правління Нацбанку України
від 16.12.98 № 520.

143. Regulations on accounting of exchange op-
erations and bank metals by authorized banks of
Ukraine: approved by the resolution of the Na-
tional Bank of Ukraine of 16.12.98 No. 520.

144. Правила визначення платіжності та обмі-
ну банкнот і монет Національного банку
України, затв. постановою Правління Нацбан-
ку України від 17.11.04 № 547.

144. Regulations on determination of the payment
capacity and exchange of banknotes and coins of
the National Bank of Ukraine: approved by the
resolution of the National Bank of Ukraine of
17.11.04 No. 547.

145. Правила використання готівкової інозем-
ної валюти на території України та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціонального банку України, затв. постановою
Правління Нацбанку України від 30.05.07
№ 200.

145. Regulations on the use of currency cash on
the territory of Ukraine and making amendments
to some regulatory-legal acts of the National Bank
of Ukraine: approved by the resolution of the
Board of the National Bank of Ukraine of
30.05.07 No. 200.

146. Правила державної реєстрації та обліку тра-
кторів, самохідних шасі, самохідних сільськогос-
подарських, дорожньо-будівельних і меліоратив-
них машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів, затв. наказом Мінагрполітики
України від 11.06.04 № 221 та зареєстр. в
Мін’юсті України 23.06.04 за № 772/9371.

146. Regulations on state registration and accounting
of the tractors, self-propelled chassis, self-propelled
agricultural, road-construction and land-improve-
ment machines, agricultural and other machinery:
approved by the order of the Ministry of Agrarian
Policy of Ukraine of 11.06.04 No. 221 and registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on June 23,
04 under No. 772/9371.
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147. Правила застосування Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»,
затв. постановою ВР України від 27.06.95
№ 247/95-ВР.

147. Regulations on application of the Law of
Ukraine «On Taxation of Company Profits»: ap-
proved by the resolution of the Verkhovna Rada
of Ukraine of 27.06.95 No. 247/95-VR.

148. Правила митного оформлення транспорт-
них засобів, номерних вузлів та агрегатів, що
переміщуються через митний кордон України,
затв. наказом Державної митної служби Украї-
ни від 25.06.99 № 393.

148. Regulations on customs registration of vehi-
cles, numbered units that cross the customs border
of Ukraine: approved by the order of the State
Customs Service of Ukraine of 25.06.99 No. 393.

149. Правила надання послуг з технічного обслу-
говування і ремонту автомобільних транспорт-
них засобів, затв. наказом Міністерства транс-
порту України від 11.11.02 № 792 та зареєстр. в
Мін’юсті України 17.02.03 за № 122/7443.

149. Regulations on providing services on mainte-
nance and repair of vehicles: approved by the order
of the Ministry of Transport of Ukraine of 11.11.02
No. 792 and registered with the Ministry of Justice of
Ukraine on February 17, 03 under No. 122/7443.

150. Правила складання паспортів бюджетних
програм та інформації про їх виконання, затв.
наказом Мінфіну України від 29.12.02 № 1098
та зареєстр. в Мін’юсті України 21.01.03 за
№ 47/7368.

150. Regulations on preparing budget pro-
grammes passports and information of their per-
formance: approved by the order of the Ministry
of Finance of Ukraine of 29.12.09 No. 1098 and
registered with the Ministry of Justice of Ukraine
on January 21, 03 under No. 47/7368.

151. Про автомобільний транспорт: Закон Ук-
раїни від 05.04.01 № 2344-ІІІ.

151. The Law of Ukraine «On Motor Transport»
of 05.04.01 No. 2344-III.

152. Про авторське право і суміжні права: За-
кон України від 23.12.93 № 3792-ХІІ.

152. The Law of Ukraine «On Copyright and Re-
lated Rights» of 23.12.93 No. 3792-XII.

153. Про акцизний збір: Декрет Кабміну Украї-
ни від 26.12.92 № 18-92.

153. Decree of the KMU «On Excise Duty» of
26.12.92 No. 18-92.

154. Про аудиторську діяльність: Закон Украї-
ни від 22.04.93 № 3125-ХІІ.

154. The Law of Ukraine «On Audit Activity» of
22.04.93 No.3125-XII.

155. Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні: Закон України від 16.07.99
№ 996-ХІV.

155. The Law of Ukraine «On Accounting and
Reporting in Ukraine» of 16.07.99 No. 996-ХІV.

156. Про виконавче провадження: Закон Украї-
ни від 21.04.99 № 606-ХІV.

156. The Law of Ukraine «On Execution Proce-
dure» of 21.04.99 No. 606-ХІV.

157. Про відновлення платоспроможності бор-
жника або визнання його банкрутом: Закон
України від 14.05.92 № 2343-ХІІ.

157. The Law of Ukraine «On restoring debtor’s
solvency or filing its Bankruptcy» of 14.05.92
No. 2343-XII.

158. Про внесення змін до Закону України
«Про аудиторську діяльність»: Закон України
від 14.09.06 № 140-V.

158. The Law of Ukraine «On Alterations to the
Law of Ukraine «On Audit Activity» of 14.09.06
No. 140-V.

159. Про внесення змін до Закону України
«Про захист прав споживачів»: Закон України
від 01.12.05 № 3161-ІV.

159. The Law of Ukraine «On Alterations to the
Law of Ukraine «On Protection of Consumer’s
Rights» of 01.12.05 No. 3161-IV.
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160. Про гербовий збір: Закон України від
13.05.99 № 643-XIV.

160. The Law of Ukraine «On the Stamp Tax» of
13.05.99 No.643-XIV.

161. Про державне мито: Закон України від
18.12.91 № 94-ХІІ.

161. The Law of Ukraine «On State Duty» of
18.12.91 No. 94-XII.

162. Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні: Закон України від 30.10.96
№ 448/96-ВР.

162. The Law of Ukraine «On State Regulation of
the Securities Market of Ukraine» of 30.10.96
No. 448/96-VR.

163. Про державний матеріальний резерв: За-
кон України від 24.01.97р. № 51/97-ВР.

163. The Law of Ukraine «On State Material Re-
serve» of 24.01.97 No.51/97-VR.

164. Про державну допомогу сім’ям з дітьми:
Закон України від 21.11.92 № 2811-ХІІ.

164. The Law of Ukraine «On National Assis-
tance to Families With Children» of 21.11.92
No. 2811-XII.

165. Про державну програму приватизації
майна державних підприємств: Постанова ВР
України від 07.07.92 № 2545-ХІІ.

165. Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine
«On State Privatization Program of State-run En-
terprises» of 07.07.92 No.2545-XII.

166. Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців: Закон Украї-
ни від 15.05.03 № 755 — IV.

166. The Law of Ukraine «On State Registration
of Legal Entities and Natural Persons» of 15.05.03
No. 755-IV.

167. Про дозвільну систему у сфері господар-
ської діяльності: Закон України від 06.09.05
№ 2806-IV.

167. The Law of Ukraine «On License-issuing
System in Business Activity» of 06.09.04
No. 2806-IV.

168. Про житлово-комунальні послуги: Закон
України від 24.06.04 № 1875-IV.

168. The Law of Ukraine «On Housing and
Communal Services» of 24.06.04 No. 1875-IV.

169. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти: Закон України від 22.02.2000
№ 1490-III.

169. The Law of Ukraine «On Procurement of
Goods, Works and Services for Public Funds» of
22.02.2000 No. 1490-III.

170. Про застосування реєстраторів розрахун-
кових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг: Закон України від
06.07.95 № 265/95-ВР.

170. The Law of Ukraine «On Using Cash Regis-
ters in Trade, Public Catering and Services» of
06.07.95 No. 265/95-VR.

171. Про затвердження Методичних рекомен-
дацій з бухгалтерського обліку основних засо-
бів, затв. наказом Мінфіну від 30.09.03 № 561.

171. The Order of the Ministry of Finance of
Ukraine «On Approval of Methodical Recom-
mendations on Accounting of Fixed Assets» of
30.09.03 No. 561.

172. Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту: Закон України
від 22.12.98 № 330-ХІV.

172. The Law of Ukraine «On Protection of the
National Commodity Manufacturers Against
Dumping Imports» of 22.12.98 No. 330-XIV.

173. Про звернення громадян: Закон України
від 02.10.96 № 393/96-ВР.

173. The Law of Ukraine «On Citizens’ Claims»
of 02.10.96 No. 393/96-VR.
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174. Про інвестиційну діяльність: Закон Украї-
ни від 18.09.91 № 1560-ХІІ.

174. The Law of Ukraine «On Investment Activ-
ity» of 18.09.91 No.1560-XII.

175. Про індексацію грошових доходів насе-
лення: Закон України від 03.07.91 № 1282-ХІІ.

175. The Law of Ukraine «On Indexation of
Population Incomes» of 03.07.91 No. 1282-XII.

176. Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди):
Закон України від 15.03.01 № 2299-ІІІ.

176. The Law of Ukraine «On Collective Invest-
ment Institutions (Unit Investment Trusts and
Corporate Investment Funds)» of 15.03.01
No. 2299-III.

177. Про іпотеку: Закон України від 05.06.03
№ 898-ІV.

177. The Law of Ukraine «On Mortgage» of
05.06.03 No. 898-IV.

178. Про іпотечне кредитування, операції з
консолідованим іпотечним боргом та іпотеч-
ні сертифікати: Закон України від 19.06.03
№ 979-ІV.

178. The Law of Ukraine «On Mortgage Credits,
Consolidated Mortgage Debt Operations and
Mortgage Certificates» of 19.06.03 No. 979-IV.

179. Про концесії: Закон України від 16.07.99
№ 997-XIV.

179. The Law of Ukraine «On Concessions» of
16.07.99 No. 997-XIV.

180. Про кредитні спілки: Закон України від
20.12.01 № 2908-III.

180. The Law of Ukraine «On Credit Unions» of
20.12.01 No. 2908-III.

181. Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності: Закон України від 01.06.2000
№ 1775-ІІІ.

181. The Law of Ukraine «On Licensing Certain
Types of Business Activity» of 01.06.2000
No. 1775-III.

182. Про металобрухт: Закон України від
05.05.99 № 619-XIV.

182. The Law of Ukraine «On Scrap Metal» of
05.05.99 No. 619-XIV.

183. Про Митний тариф України: Закон Украї-
ни від 05.04.01 № 2371-ІІІ.

183. The Law of Ukraine «On Customs Tariff of
Ukraine» of 05.04.01 No.2371-III.

184. Про міжнародні договори України: Закон
України від 29.06.04 № 1906-IV.

184. The Law of Ukraine «On International Agree-
ments of Ukraine» of 29.06.04 No. 1906-IV.

185. Про місцеве самоврядування в Україні:
Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР.

185. The Law of Ukraine «On Local Self-Govern-
ment in Ukraine» of 21.05.97 No. 280/97-VR.

186. Про Національний архівний фонд та ар-
хівні установи: Закон України від 24.12.93
№ 3814-ХІІ.

186. The Law of Ukraine «On National Archival
Fund and Archival Institutions» of 24/12/93
No. 3814-XII.

187. Про Національний банк України: Закон
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Виробництво  207
Виробничий кооператив  208
Висновок негативний щодо наявності демпін-
гу (шкоди)  209
Витрати  210
Витрати банку  211
Витрати бюджету  212
Витрати виробництва  213
Витрати (дохід) з податку на прибуток 214
Витрати допоміжного виробництва  215
Витрати другорядного виробництва  216
Витрати за будівельним контрактом  217
Витрати за договором підряду  218
Витрати майбутніх періодів 219
Витрати на відсотки за програмою  220
Витрати на місці продажу  221
Витрати основного виробництва  222
Витрати основної діяльності  223
Витрати періоду  224
Витяг  225
Вихідні дані  226
Відділ обробки та ведення податкових доку-
ментів  227
Відзивний акредитив  228
Відкрита валютна позиція 229
Відкрита підписка  230
Відкрите акціонерне товариство  231
Відкритий інвестиційний фонд  232
Відкритий продаж  233
Відмова на користь держави 234
Відновлювальна вартість  235
Відновна вартість для цілей оренди  236
Відновна вартість основних засобів  237
Відокремлений підрозділ  238
Відокремлений підрозділ юридичної осо-
би  239
Відокремлений спосіб зберігання цінних па-
перів  240
Відокремлені підрозділи  241
Відомості про відносини контролю  242
Відповідальне збереження  243
Відповідальне зберігання  244
Відповідальне зберігання матеріальних цінно-
стей державного резерву  245
Відповідальний виконавець  246
Відповідальні особи сховища цінностей 247
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Відповідний рахунок (відповідний позабалан-
совий рахунок)  248
Відправник  249
Відпуск матеріальних цінностей з державного
резерву  250
Відсотковий ризик  251
Відсоткові облігації  252
Відстрочене податкове зобов’язання  253
Відстрочений податковий актив  254
Відстрочений податок на прибуток  255
Відстрочення податкових зобов’язань 256
Відтворення  257
Відхилення від ціни за будівельним контрак-
том  258
Відходи  259
Відчуження  260
Відчуження майна  261
Вільний обіг  262
Вільні резерви  263
Вітчизняний виробник  264
Вклад (депозит)  265
Вклади (депозити) на вимогу  266
Вклади (депозити) строкові  267
Вкладна (депозитна) операція  268
Вкладний (депозитний) рахунок  269
Вкладник  270
Власний капітал  271
Власний операційний зал фінансової устано-
ви  272
Власник ліцензії  273
Власник металобрухту  274
Власник приміщення, будинку, споруди, жит-
лового комплексу або комплексу будинків і
споруд  275
Власник рахунку в банку  276
Власник цінних паперів  277
Власники транспортних засобів  278
Внесок (вклад) на депозитний рахунок 279
Внесок до благодійного фонду 280
Внутрішній аудит  281
Внутрішній аудит банку  282
Внутрішній контроль  283
Внутрішній контроль в банку 284
Внутрішньобудинкові системи 285
Внутрішньогосподарський (управлінський)
облік  286
Внутрішньогосподарські розрахунки  287
Внутрішньогрупове сальдо  288
Внутрішньогрупові операції  289
Внутрішньодержавна платіжна система 290
Врахування векселя  291
Врахування векселя безоборотне  292

Врахування векселя з реверсом  293
Вступний внесок  294
Вторинний ринок цінних паперів  295
Втрати від зменшення корисності  296

Ã

Гарантійний строк  297
Гарантія  298
Гарантована ліквідаційна вартість  299
Гарантоване розміщення акцій 300
Гарантовані виплати працівнику  301
Генеральний замовник  302
Генеральний підрядник  303
Географічний сегмент  304
Гербовий збір  305
Глобальний сертифікат  306
Головні розпорядники бюджетних коштів 307
Гонорар  308
Господарська діяльність  309
Господарська одиниця за межами України  310
Господарська операція  311
Господарський сегмент  312
Господарські організації  313
Господарські товариства  314
Готівка  315
Готівкова виручка (виручка)  316
Готівкові розрахунки  317
Готова продукція  318
Гравець  319
Гральний бізнес  320
Гранична фінансова операція  321
Громадяни  322
Грошове зобов’язання  323
Грошовий потік  324
Грошові кошти  325
Група  326
Група активів, яка генерує грошові потоки  327
Група біологічних активів  328
Група нематеріальних активів  329
Група основних засобів  330
Гудвіл  331

Ä

Давальницька сировина  332
Дамно  333
Дата балансу  334
Дата валютування  335
Дата видачі ліцензії  336
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Дата звернення  337
Дата інвентаризації  338
Дата оцінки  339
Дата оцінки земельної ділянки  340
Дата попередньої інвентаризації
необоротних активів  341
Дата придбання  342
Дебітори  343
Дебіторська заборгованість  344
Дебіторська заборгованість, не призначена для
перепродажу  345
Дебіторська заборгованість, строк
позовної давності якої минув  346
Декларант  347
Декларативний принцип  348
Декларація  349
Декларація митної вартості 350
Декларування  351
Делістинг  352
Демпінг  353
Демпінгова маржа  354
Денний звіт  355
День виникнення порушення 356
Депозит (вклад)  357
Депозитарій  358
Депозитарій інвестиційного фонду  359
Депозитарій цінних паперів  360
Депозитарна діяльність  361
Депозитарна діяльність депозитарію цінних
паперів  362
Депозитарна діяльність зберігача цінних папе-
рів  363
Депозитарний договір  364
Депозитарний облік  365
Депозитна система  366
Депозитні операції  367
Депозитні рахунки  368
Депонент  369
Депонована заробітна плата  370
Депонування  371
Державна акціонерна компанія (товариство)  372
Державна архівна установа  373
Державна закупівля  374
Державна організація (установа, заклад) 375
Державна система правової охорони інтелек-
туальної власності  376
Державне комерційне підприємство  377
Державне мито  378
Державне підприємство  379
Державне регулювання ринків фінансових по-
слуг  380
Державне регулювання ринку цінних паперів  381

Державний борг  382
Державний реєстр реєстраторів розрахункових
операцій  383
Державний реєстратор  384
Державний фінансовий аудит 385
Державні капітальні вкладення  386
Державні кошти  387
Державні послуги  388
Державні централізовані капітальні вкладен-
ня  389
Держатель платіжної картки  390
Держатель спеціального платіжного засо-
бу  391
Дериватив  392
Дефіцит бюджету  393
Дефляція  394
Джек-пот  395
Дивіденд  396
Дилерська діяльність  397
Дисконт  398
Дисконтна валютна політика 399
Дисконтні облігації  400
Дисконтування  401
Дистанційне розпорядження  402
Дитина  403
Дійсна вартість майна для цілей
страхування  404
Діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку  405
Діяльність з управління активами  406
Діяльність з управління активами інституцій-
них інвесторів  407
Діяльність з управління іпотечним
покриттям  408
Діяльність з управління цінними
паперами  409
Діяльність із ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів  410
Діяльність, що припиняється  411
Добровільне страхування  412
Довгострокова дебіторська заборгованість 413
Довгострокове кредитування 414
Довгостроковий вклад (депозит)  415
Довгостроковий договір  416
Довгострокові біологічні активи  417
Довгострокові зобов’язання  418
Довгострокові кредити  419
Довідка  420
Довідка з окремих питань  421
Довідковий апарат  422
Довірена особа клієнта  423
Довіритель  424
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Договір  425
Договір довгострокового страхування жит-
тя  426
Договір застави  427
Договір комерційної концесії 428
Договір концесії  429
Договір міни (бартеру)  430
Договір оренди землі  431
Договір перевезення вантажу 432
Договір про відкриття рахунку в цінних папе-
рах  433
Договір про закупівлю  434
Договір про іпотечний борг  435
Договір про кліринг та розрахунки за угодами
щодо цінних паперів  436
Договір про обслуговування емісії цінних па-
перів  437
Договір страхування  438
Договір управителя із забудовником  439
Договір управління майном  440
Договір, укладений на відстані  441
Договір, укладений поза торговельними або
офісними приміщеннями  442
Договірна документація  443
Договірна ціна  444
Договірні Сторони  445
Договори з міжнародними фінансовими орга-
нізаціями  446
Додана вартість  447
Додатковий пай  448
Додаткові біологічні активи  449
Додаткові блага  450
Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень
автомобільним транспортом 451
Дозвіл органів виконавчої влади та органів мі-
сцевого самоврядування  452
Дозвіл узгодження умов та режимів переве-
зень  453
Дозвільна документація  454
Дозвільна система у сфері господарської дія-
льності  455
Дозвільні органи  456
Документ дозвільного характеру  457
Документ за операцією із застосуванням пла-
тіжної картки  458
Документ за операцією із застосуванням спе-
ціальних платіжних засобів  459
Документ на переказ  460
Документ на переказ готівки  461
Документ Національного архівного фонду  462
Документальна невиїзна (камеральна) перевір-
ка з питань визначення достовірності нараху-

вання податку на прибуток, від’ємного зна-
чення об’єкта оподаткування  463
Документарна форма цінного папера 464
Документи про виконання договору підря-
ду  465
Документи у сфері роботи з
металобрухтом  466
Документи, що засвідчують особу  467
Доменне ім’я  468
Доміциліант  469
Доміциляційна формула  470
Доміциляція векселя  471
Донор  472
Дооцінка залишкової вартості основних засо-
бів  473
Дорогоцінне каміння  474
Дорогоцінне каміння органогенного утворен-
ня  475
Дорогоцінні метали  476
Дорожні чеки  477
Дорожній лист  478
Дорожній транспортний засіб  479
Доручення  480
Дослідження сумнівних банкнот (монет) наці-
ональної та іноземної валюти  481
Досудова санація  482
Дотація  483
Дотація вирівнювання  484
Дохід  485
Дохід у вигляді заробітної плати  486
Доходи  487
Доходи бюджету  488
Доходи з джерелом їх походження з Украї-
ни  489
Дочірнє підприємство  490

Å

Еквайринг  491
Еквайрингова установа (еквайр)  492
Еквіваленти грошових коштів  493
Економічна вигода  494
Економічна оцінка земель  495
Економічний (зовнішній) знос  496
Експерт  497
Експертна грошова оцінка  498
Експертна грошова оцінка земельних діля-
нок  499
Експертна оцінка  500
Експлуатаційні документи  501
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Експорт  502
Експортна ціна  503
Експортний сертифікат якості  504
Експрес-перевізник  505
Електронна база податкової звітності  506
Електронна перевірка  507
Електронна податкова звітність  508
Електронна система  509
Електронна торговельно-інформаційна мережа  510
Електронне повідомлення  511
Електронний гаманець  512
Електронний контрольно-касовий апарат 513
Електронний контрольно-касовий реєстратор  514
Електронний розрахунковий документ 515
Електронний таксометр  516
Електронні державні закупівлі  517
Елемент витрат  518
Емісійний дохід  519
Емісійні цінні папери  520
Емісія  521
Емісія спеціальних платіжних засобів 522
Емітент  523
Емітент спеціальних платіжних засобів 524
Ефективна ставка відсотка  525

ª

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та
фізичних осіб—підприємців  526
Єдиний казначейський рахунок  527

Æ

Житлові чеки  528
Житлово-комунальні послуги  529
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів  530

Ç

Забезпечена заборгованість  531
Забезпечення  532
Забезпечення виконання договору про закупів-
лю  533
Забезпечення тендерної пропозиції  534
Заборгованість  535
Забудовник, титулодержатель  536
Загальний оподатковуваний дохід  537

Загальновиробничі витрати  538
Заготівля металобрухту  539
Заінтересовані особи стосовно боржника 540
Закінчені роботи  541
Заклад експертизи  542
Закладення матеріальних цінностей до держав-
ного резерву  543
Закон про Державний бюджет України 544
Закрите акціонерне товариство  545
Закритий інвестиційний фонд  546
Закріплення об’єкта інвестування за довірите-
лем  547
Закупівля на засадах міжвідомчої координа-
ції  548
Залишкова вартість заміщення (відтворення)  549
Залишкова вартість основних засобів  550
Залишковий строк економічного життя земель-
них поліпшень  551
Залишок бюджетних коштів 552
Залучений банк другого рівня  553
Залучені банки першого рівня  554
Заміна матеріальних цінностей державного ре-
зерву  555
Замовник  556
Замовник транспортних послуг  557
Заохочувальні виплати за будівельним конт-
рактом  558
Запаси  559
Запозичення  560
Зареєстрований знак  561
Засіб контролю  562
Засіб обліку  563
Засоби дистанційного зв’язку  564
Засоби транзиту  565
Заява (клопотання)  566
Заявка  567
Заявник  568
Заявник акредитива  569
Зберігання векселів  570
Зберігання векселів відкрите  571
Зберігання векселів закрите  572
Зберігач  573
Збирання металобрухту  574
Збиток  575
Зведений акт  576
Зведений бюджет  577
Звернення громадян  578
Звичайна діяльність  579
Звичайна процентна ставка за депозит 580
Звичайна ціна  581
Звичайні торговельні операції  582
Звіт про власний капітал  563
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Звіт про рух грошових коштів  584
Звіт про фінансові результати  585
Звітний (податковий) період  586
Звітний податковий період (податковий рік)  587
Звітний сегмент  588
Зворотний лізинг  589
Здавання у майновий найм  590
Здійснення контролю  591
Здійснення поставки  592
Земельна ділянка  593
Земельне поліпшення  594
Злиття  595
Зменшення корисності  596
Змішані капітальні вкладення  597
Знак  598
Значні угоди  599
Знерухомлення цінних паперів  600
Знищення або руйнування  601
Знос  602
Знос основних засобів  603
Зобов’язання  604
Зобов’язання з кредитування  605
Зовнішньоекономічні контракти  606
Зона митного контролю 607
Зона спрощеного митного контролю 608
Зразок банкноти  609

²

Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з
ним прав  610
Ідентифіковані активи та зобов’язання 611
Ідентичні товари (роботи, послуги)  612
Імпорт  613
Імпортер  614
Імпринтер  615
Ім’я автора  616
Інвестиції  617
Інвестиційна вартість  618
Інвестиційна декларація  619
Інвестиційна діяльність  620
Інвестиційна нерухомість 621
Інвестиційна привабливість підприємства 622
Інвестиційний керуючий  623
Інвестиційний податковий кредит  624
Інвестиційний проект  625
Інвестиційний сертифікат  626
Інвестиційний фонд  627
Інвестиційні зобов’язання  628
Інвестиція  629
Інвестиція за кордон  630

Інвестований капітал  631
Інвестор  632
Інвестори в цінні папери  633
Індекс відносної податкоспроможності 634
Індекс інфляції  635
Індекс споживчих цін  636
Індексація грошових доходів населення 637
Індивідуальна ліцензія на використання інозем-
ної валюти як засобу платежу (ліцензія)  638
Індивідуальна ліцензія Національного банку
України на здійснення інвестиції 639
Індивідуальне підприємство  640
Індивідуально визначене майно (інвентарний
об’єкт)  641
Індосамент  642
Індосамент векселя безоборотний  643
Індосамент векселя бланковий  644
Індосамент векселя заставний  645
Індосамент векселя, виконаний на ім’я визна-
ченої особи (іменний індосамент) 646
Індосамент, передатний напис, жиро  647
Індосант  648
Індосація векселя  649
Інженерні споруди  650
Інжиніринг  651
Ініціатор  652
Інкасація боргових вимог  653
Інкасо документарне  654
Інкасо чисте  655
Інкасування (інкасо)  656
Інкасування (інкасо) векселя  657
Інноваційна культура  658
Інноваційний потенціал  659
Іноземна валюта  660
Іноземне підприємство  661
Іноземний дохід  662
Іноземні інвестиції  663
Іноземні інвестори  664
Іноземні представництва  665
Інсайдерська інформація  666
Інститут спільного інвестування  667
Інструмент власного капіталу  668
Інструмент хеджування  669
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливо-
сті  670
Інтегрований образ клієнта (платника подат-
ків)  671
Інформаційно-аналітична довідка  672
Інформаційно-аналітична система по
роботі з податковими ризиками  673
Інформація із внутрішніх джерел  674
Інформація із зовнішніх джерел  675
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Інформація про управління правами  676
Інші банківські документи  677
Інші бюджетні рахунки  678
Інші довгострокові виплати працівнику 679
Інші об’єднання підприємств (юридичних
осіб)  680
Інші організаційно-правові форми  681
Інші товари  682
Іпотека  683
Іпотекодавець  684
Іпотекодержатель  685
Іпотечне кредитування  686
Іпотечний борг  687
Іпотечний житловий кредит  688
Іпотечний пул  689
Іпотечний сертифікат  690
Іпотечні активи  691
Іпотечні цінні папери  692
Існуюче використання  693
Істотна участь  694
Істотний недолік  695
Істотні умови  696

É

Ймовірна сума грошей  697

Ê

Кабінетний аудит  698
Казенне підприємство  699
Казначейське зобов’язання України  700
Капіталізація  701
Капіталізація фінансових витрат  702
Капітальна інвестиція  703
Капітальний ремонт  704
Капітальні вкладення  705
Капітальні інвестиції  706
Капітальні трансферти  707
Картка Visa Travel Money  708
Картка клієнта  709
Картковий рахунок  710
Картотека  711
Каса  712
Касир пункту обміну валюти  713
Касова книга  714
Касове обслуговування  715
Касовий вузол  716
Касовий метод  717
Касовий ордер  718

Касові видатки  719
Касові документи  720
Касові операції  721
Кваліфікаційний актив  722
Кваліфікований працівник  723
Кваліфікований страховий поліс  724
Керуючий іпотекою  725
Керуючий санацією  726
Кількісний показник житлово-комунальних
послуг  727
Класифікація кредитних операцій  728
Клієнт  729
Клієнт-боржник  730
Кліринг  731
Клірингова вимога  732
Клірингова установа  733
Кліринговий депозитарій  734
Клопотання  735
Книга облікових форм  736
Книга обліку  737
Книга обліку доходів і витрат  738
Книга обліку прийнятих та виданих касиром
грошей  739
Книга обліку розрахункових операцій 740
Книга реєстраторів розрахункових
операцій  741
Код авторизації  742
Код банку  743
Коефіцієнт вирівнювання 744
Коефіцієнт ефективності хеджування  745
Коефіцієнт запасу стійкості  746
Коефіцієнт коригування  747
Колективне підприємство  748
Колективний спосіб зберігання цінних папе-
рів  749
Командитне товариство  750
Комерційні умови  751
Комітент  752
Компанія з управління активами  753
Компетентний орган  754
Компетентний суд  755
Компетентні органи  756
Комп’ютерна програма  757
Комп’ютерно-касова система  758
Комунальна організація (установа, заклад) 759
Комунальне підприємство  760
Комунальне унітарне підприємство  761
Комунальні послуги  762
Конвертація цінних паперів інститутів спіль-
ного інвестування  763
Конкурс  764
Конкурсні кредитори  765
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Консервація запасів  766
Консервація основних засобів  767
Консервація основних фондів підприємств  768
Консолідована фінансова звітність  769
Консолідований іпотечний борг  770
Консолідований картковий рахунок  771
Консорціум  772
Конструювання експортної ціни  773
Контракт з фіксованою ціною  774
Контракт за ціною «витрати плюс»  775
Контрафактний примірник твору, фонограми,
відеограми  776
Контрафактні товари  777
Контролер якості  778
Контроль  779
Контроль транзитних вантажів  780
Контрольна знижка  781
Контрольна надбавка  782
Контрольна стрічка  783
Контрольний пакет акцій  784
Контрольні учасники  785
Контролюючий орган  786
Концерн  787
Кооператив  788
Кооперативний банк  789
Кооперативні виплати  790
Копія векселя  791
Кореспондентський рахунок  792
Кореспондентські відносини щодо цінних па-
перів  793
Користувачі звітності  794
Користувачі фінансової звітності  795
Корінець банкнот  796
Короткостроковий вклад (депозит)  797
Короткостроковий кредит  798
Корпоративна картка  799
Корпоративна платіжна картка  800
Корпоративна частка  801
Корпоративне підприємство  802
Корпоративний інвестиційний фонд  803
Корпоративні права  804
Корпорація  805
Котирування  806
Кошик доходів бюджетів місцевого самовря-
дування  807
Кошти  808
Кошти в дорозі  809
Кошти грошові  810
Кошти спільного інвестування  811
Кошторис  812
Кошторисна документація  813
Країна експорту  814

Країна походження  815
Кредит  816
Кредит під цінні папери, що засвідчують від-
носини позики  817
Кредити  818
Кредитна спілка  819
Кредитна установа  820
Кредитний ризик  821
Кредитні операції (кредит)  822
Кредитор  823
Кредитоспроможність  824
Кредитування за вирахуванням погашення  825
Кредитування під інвестиційний проект 826
Критерії оцінки  827
Крос-курс  828
Культурні цінності  829
Кумулятивний приріст інфляції  830
Купівля та/або реалізація металобрухту 831
Купонний ощадний (депозитний) сертифі-
кат  832
Курсова різниця  833

Ë

Легалізація документів  834
Лізингова (орендна) операція  835
Лізингодавець  836
Лізингоодержувач  837
Ліквідатор  838
Ліквідаційна вартість  839
Ліквідація  840
Ліміт залишку готівки в касі  841
Лістинг  842
Ліцензіат  843
Ліцензійна картка  844
Ліцензійна картка транспортного засобу 845
Ліцензія  846
Ліцензування  847
Ломбардна операція  848
Лотерейний білет (білет лотереї)  849
Лотерея  850
Лотерея бінго  851
Лотерея тото  852

Ì

Магазин безмитної торгівлі (безмитний мага-
зин)  853
Майно  854
Майновий поручитель  855
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Малозабезпечена сім’я з дітьми  856
Масова оцінка  857
Материнське (холдингове) підприємство 858
Матеріальний актив  859
Матеріальні ресурси  560
Медіанне значення скоригованих цін прода-
жу  861
Меморіальний ордер  862
Металобрухт  863
Металургійна переробка металобрухту 864
Метод ефективної ставки відсотка  865
Метод оцінки  866
Метод участі в капіталі  867
Методичні підходи  868
Мирова угода  869
Митна варта  870
Митна вартість  871
Митна декларація  872
Митна політика  873
Митна служба України  874
Митна справа  875
Митне забезпечення  876
Митне оформлення  877
Митний брокер (посередник) 878
Митний контроль  879
Митний орган відправлення (прикордонна мит-
ниця)  880
Митний орган призначення  881
Митний перевізник  882
Митний пост  883
Митний режим  884
Митний склад  885
Митний тариф України  886
Митниця  887
Митні органи  888
Митні правила  889
Митні процедури  890
Миттєва лотерея  891
Міжбанківський розрахунковий документ  892
Міжбюджетні відносини  893
Міжбюджетні трансферти 894
Міжнародна платіжна система  895
Міжнародна технічна допомога  896
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів  897
Міжнародні фінансові організації  898
Мінімальні орендні платежі  899
Місце проведення розрахунків  900
Місцевий фінансовий орган  901
Місцеві бюджети  902
Місцеві дозвільні органи  903
Місцезнаходження юридичної особи  904

Модальне значення скоригованих цін прода-
жу  905
Монетарні статті  906
Монети  907
Моніторинг  908
Моніторинг господарської діяльності клієнта
(платника податків)  909
Моніторинг інноваційної діяльності  910
Мораторій на задоволення вимог кредито-
рів  911
Мультиплікатор  912

Í

Надзвичайна подія  913
Надзвичайні витрати  914
Надлишки банкнот (монет)  915
Надлишкове майно  916
Надлишкове поліпшення нерухомого майна  917
Надсилання (відсилання)  918
Надходження до бюджету 919
Наймана особа  920
Накопичена амортизація нематеріальних акти-
вів  921
Належна якість товару, роботи або послуги  922
Наперед оплачена платіжна картка  923
Напівдорогоцінне каміння  924
Напрацювання  925
Наступна іпотека  926
Наступний векселедержатель  927
Національне положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку  928
Національний товаровиробник  929
Неактивні запаси  930
Небанківська фінансова установа  931
Небезпечна фінансова операція  932
Небезпечний вантаж  933
Небюджетні рахунки  934
Невиїзна документальна перевірка  935
Невиробничі фонди  936
Невід’ємне поліпшення нерухомого майна  937
Невід’ємні поліпшення орендованого майна  938
Невідмовна орендна угода  939
Негарантована ліквідаційна вартість  940
Негативний гудвіл  941
Негрошові операції  942
Недержавне пенсійне забезпечення  943
Недержавний пенсійний фонд  944
Недержавні капітальні вкладення  945
Недобросовісна емісія цінних паперів 946
Недолік  947



309

Недоплата  948
Недостатньо забезпечена заборгованість 949
Нестача банкнот (монет)  950
Незабезпечена заборгованість  951
Незавершені капітальні інвестиції в нематері-
альні активи  952
Незавершені капітальні інвестиції в необорот-
ні матеріальні активи  953
Незалежна оцінка  954
Незалежна професійна діяльність  955
Некомерційна господарська діяльність 956
Некондиційна мінеральна сировина  957
Нематеріальний актив  958
Немонетарні активи  959
Немонетарні статті  960
Неналежний отримувач  961
Неналежний переказ  962
Неналежний платник  963
Неналежний стягувач  964
Необ’єктивна оцінка  965
Необоротні активи  966
Непереборна сила  967
Непередбачена орендна плата  968
Непередбачене зобов’язання  969
Неплатоспроможність  970
Непогашені балансові запаси  971
Неподаткові надходження  972
Неподільне громадське майно  973
Непродуктивні витрати  974
Непрофесійна оцінка  975
Непрофесійна оцінка земель  976
Нереалізовані прибутки та збитки від внутріш-
ньогрупових операцій  977
Нерезиденти  978
Нерезиденти-інвестори  979
Нерухоме майно (нерухомість)  980
Несправний реєстратор розрахункових опера-
цій  981
Нечесна підприємницька практика  982
Неякісна (недостовірна) оцінка  983
Номенклатура справ  984
Номінал банкнот (монет)  985
Номінальна ставка дисконту  986
Номінальний грошовий потік  987
Номінальний утримувач  988
Норма капіталізації фінансових витрат 989
Нормальна вартість  990
Нормальна потужність  991
Нормальний стан  992
Нормативна грошова оцінка земельних діля-
нок  993
Нормативний залишковий термін служби  994

Норми споживання  995
Нормування витрат палива  996
Нотаріус  997

Î

Об’єднання підприємств  998
Об’єкт будівництва  999
Об’єкт витрат  1000
Об’єкт основних засобів  1001
Об’єкт хеджування  1002
Об’єднання (асоціація, спілка) сільськогоспо-
дарських кооперативів 1003
Об’єднання громадян  1004
Об’єднання підприємств (юридичних осіб)  1005
Об’єкт будівництва  1006
Об’єкт інвестиції  1007
Об’єкт інвестування  1008
Об’єкт основних засобів  1009
Об’єкт оцінки  1010
Об’єкт порівняння  1011
Об’єкт, на який видається документ дозвіль-
ного характеру  1012
Об’єкти незавершеного будівництва  1013
Об’єкти оцінки у матеріальній формі 1014
Об’єкти оцінки у нематеріальній формі 1015
Об’єкти оцінки у формі цілісного майнового
комплексу (цілісний майновий комплекс)  1016
Обіг цінних паперів  1017
Обігові монети  1018
Облігації внутрішніх державних позик Украї-
ни  1019
Облігації зовнішніх державних позик Украї-
ни  1020
Облігація  1021
Облікова оцінка  1022
Облікова політика  1023
Обліковий прибуток (збиток)  1024
Обмежений ринок  1025
Обмін (конвертація) іноземної валюти 1026
Оборотна касова готівка  1027
Оборотні активи  1028
Оброблення готівки  1029
Обслуговуючий банк  1030
Обслуговуючий кооператив  1031
Обтяжливий контракт  1032
Овердрафт  1033
Одержувач  1034
Одноемітентна платіжна система  1035
Одноразові витрати  1036
Однорідні товари (роботи, послуги)  1037
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Окреме індивідуально визначене майно 1038
Окремі види товарів  1039
Оперативна пам’ять  1040
Оперативний лізинг  1041
Оператор  1042
Оператори поштового зв’язку  1043
Операції в іноземній валюті  1044
Операції з металобрухтом  1045
Операції пов’язаних сторін  1046
Операційна діяльність  1047
Операційна каса  1048
Операційна нерухомість 1049
Операційна оренда  1050
Операційний (банківський) день  1051
Операційний цикл  1052
Операційний час  1053
Операційні витрати  1054
Операція «сторно»  1055
Операція з давальницькою сировиною 1056
Операція з давальницькою сировиною у зов-
нішньоекономічних відносинах  1057
Операція сторно  1058
Оприбуткування готівки  1059
Оприлюднення  1060
Оприлюднення (розкриття публіці) твору  1061
Опублікування твору, фонограми, відеограми  1062
Опціон  1063
Орган місцевого самоврядування  1064
Орган стягнення  1065
Організатор аукціону  1066
Організатор конкурсу  1067
Організації профспілки  1068
Організаційно оформлений позабіржовий ри-
нок  1069
Організаційно-правова форма господарюван-
ня  1070
Організація (установа, заклад)  1071
Організація (установа, заклад) об’єднання гро-
мадян (релігійної організації,
профспілки)  1072
Організація колективного управління (органі-
зація колективного управління майновими пра-
вами)  1073
Організація орендарів  1074
Організація покупців  1075
Організація роботодавців  1076
Оренда  1077
Оренда жилих приміщень  1078
Оренда землі  1079
Орендарі земельних ділянок  1080
Орендна плата за землю  1081
Орендна ставка відсотка  1082

Орендне підприємство  1083
Орендодавці земельних ділянок  1084
Освіження запасів державного резерву 1085
Основна діяльність  1086
Основне зобов’язання  1087
Основні засоби  1088
Основні параметри розвитку СЕЗ і ТПР 1089
Основні фонди  1090
Особа  1091
Особа, відповідальна за фінансове врегулю-
вання  1092
Особи, відповідальність яких застрахована  1093
Особиста картка  1094
Особлива інформація про емітента  1095
Особові рахунки  1096
Останній векселедержатель  1097
Отримувач  1098
Офісне приміщення  1099
Офіційні представництва  1100
Оцінка майна  1101
Оцінна вартість активів  1102
Оціночна вартість  1103
Оціночна вартість майна  1104
Оціночні процедури  1105
Ощадний (депозитний) сертифікат  1106

Ï

Пай  1107
Пайовий інвестиційний фонд  1108
Пайові цінні папери  1109
Пасивний дохід  1110
Пасивні доходи  1111
Паспорт бюджетної програми  1112
Паспорт маршруту  1113
Пачка банкнот  1114
Пенсійний вклад  1115
Пенсійний внесок  1116
Пеня  1117
Первинний документ  1118
Первинний ринок цінних паперів  1119
Первинні документи  1120
Первісна вартість  1121
Перевізник  1122
Перевірка  1123
Перевірка системи звітності та обліку товарів і
транспортних засобів, що переміщуються че-
рез митний кордон України  1124
Передавальний баланс підприємства 1125
Передаточний баланс підприємства  1126
Переказ готівки  1127
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Переказ коштів  1128
Перелік інвестиційних проектів  1129
Переміщення товарів через митний кордон
України у вантажних відправленнях  1130
Переміщення товарів через митний кордон
України у міжнародних експрес-відправлен-
нях  1131
Переміщення товарів через митний кордон
України у міжнародних поштових відправлен-
нях  1132
Переміщення товарів через митний кордон
України у несупроводжуваному багажі  1133
Переміщення товарів через митний кордон
України у ручній поклажі 1134
Переміщення товарів через митний кордон
України у супроводжуваному багажі  1135
Переможець процедури закупівлі  1136
Переоцінена вартість  1137
Переоцінена вартість активів  1138
Перестрахові брокери  1139
Перестрахування  1140
Період розслідування  1141
Періодичний звіт  1142
Періодичність технічного обслуговування
(ремонту)  1143
Персональний ідентифікаційний номер 1144
Перший власник  1145
«Під контролем»  1146
Підготовка до продажу  1147
Підзвітна особа  1148
Підзвітна сума  1149
Підприємець  1150
Підприємницька діяльність  1151
Підприємства  1152
Підприємства державного, комунального сек-
торів економіки  1153
Підприємство  1154
Підприємство з іноземними інвестиціями  1155
Підприємство об’єднання громадян (релігійної
організації, профспілки)  1156
Підприємство споживчої кооперації  1157
Підприємці  1158
Підроблені (фальшиві) банкноти (монети)  1159
Підрядник  1160
Післяопераційний час  1161
Планова виїзна перевірка  1162
Платіж  1163
Платіж за векселем  1164
Платіжна вимога  1165
Платіжна вимога-доручення  1166
Платіжна картка  1167
Платіжна організація  1168

Платіжна система  1169
Платіжна схема  1170
Платіжне доручення  1171
Платіжне повідомлення  1172
Платіжний інструмент  1173
Платіжний термінал  1174
Платіжні документи  1175
Платіжні документи, що виражені в іноземній
валюті  1176
Платіжні інструменти  1177
Платіжні картки  1178
Платник  1179
Платник (трасат)  1180
Платник особливий  1181
Платник податку  1182
Платники податків  1183
Платоспроможність  1184
Пов’язана особа  1185
Пов’язані сторони  1186
Повне товариство  1187
Повноваження на майбутні бюджетні зобо-
в’язання  1188
Поворотна фінансова допомога  1189
Пов’язана особа  1190
Погашені балансові запаси  1191
Погашені вимоги кредиторів  1192
Погашення векселя  1193
Податкова адреса фізичної особи  1194
Податкова база активу і зобов’язання 1195
Податкова вимога  1196
Податкова декларація, розрахунок  1197
Податкова застава  1198
Податкова звітність  1199
Податкове зобов’язання  1200
Податкове надходження 1201
Податкове повідомлення  1202
Податкове повідомлення-рішення  1203
Податковий агент  1204
Податковий борг  1205
Податковий вексель  1206
Податковий кредит  1207
Податковий орган  1208
Податковий прибуток (збиток)  1209
Податок з доходів фізичних осіб  1210
Подібна угода  1211
Подібне майно  1212
Подібні об’єкти  1213
Подія первісного розкриття  1214
Подія після дати балансу  1215
Позапланова виїзна перевірка  1216
Позареалізаційні надходження  1217
Позичальник  1218
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Позичання матеріальних цінностей з держав-
ного резерву  1219
Показники діяльності СЕЗ і ТПР  1220
Покупець  1221
Помилкове списання (зарахування) коштів  1222
Помилковий переказ  1223
Попереднє повідомлення  1224
Попередня вантажна митна декларація 1225
Попередня оплата  1226
Порівнянна ціна  1227
Поріг індексації  1228
Порто  1229
Портфельна інвестиція  1230
Порука  1231
Посадові особи підприємств 1232
Посадові особи представництв іноземних дер-
жав та міжнародних організацій 1233
Послуга  1234
Послуга з перевезення пасажирів чи
вантажів  1235
Послуги  1236
Послуги з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального кори-
стування  1237
Поставка матеріальних цінностей до держав-
ного резерву  1238
Поставка послуг  1239
Поставка товарів  1240
Постачальник  1241
Постійне представництво нерезидента в Укра-
їні  1242
Постійні представництва  1243
Потенційна проста акція  1244
Поточна вартість  1245
Поточна дебіторська заборгованість  1246
Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвес-
тування  1247
Поточний податок на прибуток  1248
Поточний рахунок  1249
Поточний ремонт  1250
Поточні біологічні активи  1251
Поточні виплати працівнику  1252
Поточні витрати  1253
Поточні зобов’язання  1254
Поточні кредитори  1255
Поточні рахунки  1256
Похідний твір  1257
Похідний фінансовий інструмент  1258
Похідні цінні папери  1259
Початкова вартість майна  1260
Початкова ціна  1261
Початкова ціна векселя  1262

Початкова ціна продажу  1263
Початковий статутний фонд (капітал) корпо-
ративного інвестиційного фонду 1264
Початок строку оренди  1265
Право власності  1266
Право контролю  1267
Право регресу  1268
Працедавець  1269
Предмети  1270
Представник працівників боржника  1271
Представництво  1272
Представництво агента  1273
Представництво іноземної фірми 1274
Пред’явлення векселя для платежу  1275
Пред’явник банкнот (монет)  1276
Претендент  1277
Претензія  1278
Претензія за будівельним контрактом 1279
Преференційна поправка  1280
Приблизна (динамічна) договірна ціна 1281
Прибудовані приміщення  1282
Прибуток  1283
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на мо-
нетарні статті  1284
Прибуток від активів програми  1285
Приватизаційні папери  1286
Приватизація державного житлового фонду  1287
Приватизація державного майна  1288
Приватна організація (установа, заклад) 1289
Приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів  1290
Приватне архівне зібрання  1291
Приватне підприємство  1292
Приватне розміщення  1293
Придбані цінні папери  1294
Придбання  1295
Придбання векселя  1296
Призовий фонд  1297
Приймальний пункт спеціалізованого або спе-
ціалізованого металургійного
переробного підприємства  1298
Прилюдна пропозиція  1299
Примірник векселя  1300
Примірник відеограми  1301
Примірник твору  1302
Примірник фонограми  1303
Примітки до фінансових звітів  1304
Приміщення  1305
Примусове стягнення  1306
Принцип бухгалтерського обліку  1307
Принципал  1308
Принципи оцінки  1309
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Пріоритет  1310
Пріоритет заявки (пріоритет)  1311
Пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні  1312
Провідний управлінський персонал  1313
Проголошені цінні папери інститутів спільно-
го інвестування  1314
Програми виплат за участю кількох роботодав-
ців  1315
Програми виплат інструментами власного ка-
піталу підприємства  1316
Програми виплат по закінченні трудової діяль-
ності  1317
Програми з визначеним внеском  1318
Програми з визначеною виплатою  1319
Продавець  1320
Продаж  1321
Продаж результатів робіт (послуг)  1322
Продаж товарів  1323
Продуктивні витрати  1324
Продукція  1325
Продюсер аудіовізуального твору  1326
Проект бюджету  1327
Проектна документація  1328
Прожитковий мінімум для сім’ї  1329
Промисловий металобрухт  1330
Проміжні рахунки  1331
Пропозиція (зауваження)  1332
Пропуск товарів і транспортних засобів через
митний кордон України 1333
Проспект емісії цінних паперів  1334
Проспект емісії цінних паперів інститутів спі-
льного інвестування  1335
Прострочена дебіторська заборгованість 1336
Прострочена заборгованість  1337
Протест  1338
Професійна діяльність на фондовому рин-
ку  1339
Професійна оціночна діяльність  1340
Професійна таємниця  1341
Професійний творчий працівник  1342
Професійні учасники фондового ринку 1343
Профіцит бюджету  1345
Профспілка  1345
Проценти  1346
Процентний ощадний (депозитний) сертифі-
кат  1347
Процесинг  1348
Процесинговий центр  1349
Пряма інвестиція  1350
Прямі витрати  1351
Прямі збитки  1352

Прямі інвестиції  1353
Псевдонім  1354
Публічна демонстрація аудіовізуального тво-
ру, відеограми  1355
Публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів  1356
Публічне виконання  1357
Публічне сповіщення (доведення до загально-
го відома)  1358
Публічний показ  1359
Пункт обміну іноземної валюти банку (фінан-
сової установи)  1360
Пункт обміну іноземної валюти, що працює на
підставі агентського договору  1361
Пусковий комплекс  1362

Ð

Ранжоване значення показника  1363
Рахунки для обліку операцій з фінансування
бюджетів  1364
Рахунки одержувачів коштів  1365
Рахунки у цінних паперах  1366
Реалізація  1367
Реальна ставка дисконту  1368
Реальний власник  1369
Реальний грошовий потік  1370
Реверс  1371
Реверсія  1372
Ревізія  1373
Регламент інститутів спільного інвестування  1374
Регламент постійно діючого третейського су-
ду  1375
Регресант  1376
Регулярна інформація про емітента  1377
Регулярні пасажирські перевезення  1378
Регулярні спеціальні пасажирські перевезен-
ня  1379
Реекспорт  1380
Реєстр власників іменних цінних паперів  1381
Реєстр вантажно-митних декларацій 1382
Реєстратор  1383
Реєстратор розрахункових операцій  1384
Реєстраційна картка  1385
Реєстраційна справа  1386
Реєстраційні рахунки  1387
Режим зони митного контролю 1388
Резиденти  1389
Реімпорт  1390
Реінвестиція  1391
Реквізити векселя  1392
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Реконсиляція  1393
Ремітент  1394
Ремонт  1395
Рентний дохід  1396
Репрографічне відтворення
(репродукування)  1397
Реструктуризація підприємства  1398
Реструктуризація податкового боргу 1399
Ресурс  1400
Ресурси  1401
Реципієнт  1402
Ризик грошового потоку  1403
Ризик ліквідності  1404
Ринки фінансових послуг  1405
Ринкова вартість  1406
Ринкова вартість фінансової інвестиції 1407
Ринковий ризик  1408
Ринок товарів (робіт, послуг)  1409
Річна декларація про майновий стан і
доходи (податкова декларація)  1410
Рішення про застосування штрафних (фінан-
сових) санкцій  1411
Рішення про місцевий бюджет 1412
Робота  1413
Робота, виконана працівником  1414
Роботоздатний стан (роботоздатність) 1415
Робоча зона  1416
Робочий капітал  1417
Розбавляюча потенційна проста акція 1418
Розбронювання матеріальних цінностей дер-
жавного резерву  1419
Розкриття  1420
Розмінні монети  1421
Розміщені цінні папери  1422
Розміщення цінних паперів  1423
Розповсюдження об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав  1424
Розповсюджувачі  1425
Розподільчий баланс підприємства  1426
Розпорядження майном боржника  1427
Розпорядник майна  1428
Розпорядники бюджетних коштів 1429
Розпорядники державних коштів  1430
Розрахункова квитанція  1431
Розрахункова книжка  1432
Розрахункова операція  1433
Розрахунковий банк  1434
Розрахунковий документ  1435
Розрахунковий чек  1436
Розрахунково-касове обслуговування 1437
Розрахунково-клірингова діяльність  1438
Розробка  1439

Розряд лісових такс  1440
Розрядна лотерея  1441
Розстрочення податкових зобов’язань 1442
Роялті  1443
Рух грошових коштів  1444
Рухоме майно  1445

Ñ

САБ  1446
Самовільне відчуження матеріальних ціннос-
тей державного резерву  1447
Самозайнята особа  1448
Саморегулівна організація  1449
Саморегулівна організація професійних учас-
ників фондового ринку  1450
Санація  1451
Свідоцтво  1452
Свідоцтво про державну реєстрацію  1453
Сезонне технічне обслуговування  1454
Сервісне обслуговування  1455
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Середньорічна кількість простих акцій 1458
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ваційної діяльності  1459
Сертифікат  1460
Сертифікат фонду операцій з нерухомістю  1461
Сертифікат якості цінних паперів у докумен-
тарній формі  1462
Система «кабінетний аудит»  1463
Система електронної торгівлі (комерції) 1464
Система технічного обслуговування та ремон-
ту техніки  1465
Сільськогосподарська діяльність  1466
Сільськогосподарська кооперація  1467
Сільськогосподарська продукція  1468
Сільськогосподарська техніка  1469
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тив  1470
Сільськогосподарський кооператив  1471
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ператив  1472
Сільськогосподарський товаровиробник 1473
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Скорочення програми з визначеною виплатою  1480
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Спеціалізоване майно  1488
Спеціалізоване програмне забезпечення 1489
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Спільне підприємство  1505
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Стратегічні потреби держави  1532
Стратегічні пріоритетні напрями
інноваційної діяльності  1533
Страхова виплата  1534
Страхова оцінка розміру шкоди  1535
Страхова сума  1536
Страхове відшкодування  1537
Страховий випадок  1538
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Страховий ризик  1540
Страховий тариф  1541
Страховий фонд  1542
Страховики  1543
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Страхові брокери  1545
Страхувальники  1546
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Суб’єкти господарювання  1561
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Сукупна вартість цілісного майнового ком-
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Сума векселя повна  1571
Сума очікуваного відшкодування активу 1572
Сума очікуваного відшкодування необоротно-
го активу  1573
Сума переказу  1574
Сума погашення  1575
Сумнівна заборгованість  1576
Сумнівна фінансова операція  1577
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Сумнівні банкноти (монети)  1579
Сумнівні кредитні операції  1580
Супровідні документи  1581
Супутні послуги  1582
Суспільне надбання  1583
Суттєва інформація  1584
Суттєвий вплив  1585
Сучасна вартість придбання  1586
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Таємний архів  1588
Тарифні пільги (тарифні преференції) 1589
Тверда договірна ціна  1590
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Твір архітектури  1592
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Твір ужиткового мистецтва  1594
Творча діяльність  1595
Творча спілка  1596
Тендерна документація  1597
Тендерна пропозиція  1598
Тендерний комітет  1599
Теперішня вартість  1600
Теперішня вартість зобов’язання за програ-
мою з визначеною виплатою  1601
Термін служби (Термін корисного викорис-
тання)  1602
Технічне обслуговування  1603
Технічний еквайр  1604
Технічний еквайринг  1605
Технічний стан  1606
Технічні засоби захисту  1607
Технічно складні побутові товари  1608
Технологічний документ  1609
Тимчасова різниця  1610
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ню  1612
Тираж  1613
Товар  1614

Товар з короткочасним промисловим циклом  1615
Товар подібний  1616
Товар, який є об’єктом розслідування 1617
Товари  1618
Товари, які підлягають гарантійному ремонту
(обслуговуванню) або гарантійній заміні  1619
Товариство з додатковою
відповідальністю  1620
Товариство з обмеженою
відповідальністю  1621
Товарна біржа  1622
Товарна сільськогосподарська
продукція  1623
Товарний дериватив  1624
Товарний кредит  1625
Товаророзпорядчі цінні папери  1626
Торги (тендер)  1627
Торгівля у розстрочку  1628
Торговельна країна [країна договору (контрак-
ту)] 1629
Торговельне приміщення  1630
Торговець  1631
Точка розповсюдження лотерейних білетів  1632
Точка розподілу  1633
Транзит  1634
Транзит вантажів  1635
Транзитні послуги (роботи)  1636
Транспортний документ  1637
Транспортний засіб загального призначення  1638
Транспортний засіб спеціалізованого призна-
чення  1639
Транспортні засоби  1640
Транспортно-експедиторські послуги 1641
Трансферти  1642
Трасант  1643
Трасування  1644
Третейська палата України  1645
Третейська угода  1646
Третейський розгляд  1647
Третейський суд  1648
Третейський суддя  1649
Тривога  1650
Трудомісткість технічногообслуговування (ре-
монту)  1651
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Угоди, щодо яких є заінтересовані  1652
Українські виробники  1653
Унікальний документ  1654
Унітарне підприємство  1655
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Уповноважена особа  1656
Уповноважена установа  1657
Уповноважена фінансова установа  1658
Уповноважений банк  1659
Уповноважений орган  1660
Уповноважений працівник банку  1661
Управитель  1662
Управління іпотечними активами  1663
Управління, на яке покладений контроль1664
Установа  1665
Установлений (призначений) термін служби  1666
Установник  1667
Установник управління майном  1668
Утримання будинків і прибудинкових терито-
рій  1669
Учасник конкурсу  1670
Учасник платіжної системи  1671
Учасник процедури закупівлі  1672
Учасники безготівкових розрахунків 1673
Учасники відносин у сфері господарювання  1674
Учасники Національної депозитарної систе-
ми  1675
Учасники провадження у справі про банкрутс-
тво  1676
Учасники ринків фінансових послуг 1677
Учасники транзиту  1678
Учасники фондового ринку  1679
Участь у господарській діяльності обслугову-
ючого кооперативу  1680
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Ф’ючерсний контракт  1681
Фактичний вік земельних поліпшень 1682
Фактичний термін служби  1683
Факторинг  1684
Фактурна вартість (договірна, контрактна)  1685
Фальсифікована продукція  1686
Фермерське господарство  1687
Фізична особа  1688
Фізичний знос  1689
Фізичні особи  1690
Фізичні особи-нерезиденти  1691
Фізичні особи-резиденти  1692
Фіксований сільськогосподарський податок  1693
Фіксовані умови конкурсу, аукціону 1694
Філія  1695
Фінансова гарантія  1696
Фінансова діяльність  1697
Фінансова допомога  1698
Фінансова звітність  1699

Фінансова інвестиція  1700
Фінансова оренда  1701
Фінансова послуга  1702
Фінансова санкція  1703
Фінансова установа  1704
Фінансове зобов’язання  1705
Фінансове зобов’язання, призначене для пере-
продажу  1706
Фінансовий актив  1707
Фінансовий актив, призначений для перепро-
дажу  1708
Фінансовий інструмент  1709
Фінансовий кредит  1710
Фінансовий лізинг  1711
Фінансовий норматив бюджетної забезпечено-
сті  1712
Фінансові активи  1713
Фінансові витрати  1714
Фінансові інвестиції  1715
Фінансові інструменти  1716
Фінансові операції  1717
Фінансування будівництва  1718
Фінансування бюджету  1719
Фінансування капітального будівництва  1720
Фірмове обслуговування  1721
Фіскальна пам’ять  1722
Фіскальний блок  1723
Фіскальний звіт  1724
Фіскальний звітний чек  1725
Фіскальний режим роботи  1726
Фіскальні функції  1727
Фонд банківського управління  1728
Фонд операцій з нерухомістю  1729
Фонд фінансування будівництва  1730
Фонди соціального страхування  1731
Фондова біржа  1732
Фондовий дериватив  1733
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) 1734
Фонограма  1735
Форвардний контракт  1736
Форс-мажорні обставини  1737
Франшиза  1738
Фрахт  1739
Функціональний аналог  1740
Функціональний знос  1741

Õ

Хеджування  1742
Хеджування грошових потоків  1743
Хеджування справедливої вартості  1744
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Хеджування фінансових інвестицій у госпо-
дарські одиниці за межами України1745
Холдингова компанія  1746
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Центр обробки документів  1747
Центр сервісного обслуговування  1748
Цитата  1749
Цілісний майновий комплекс  1750
Цільові облігації  1751
Цільові облігації внутрішніх державних позик
України  1752
Ціна  1753
Ціна земельної ділянки  1754
Ціна майна  1755
Цінний папір  1756
Цінні папери  1757
Цінні папери інститутів спільного інвестування  1758
Цінності  1759
Ціновий ризик  1760

×

Часовий зважений коефіцієнт  1761
Частина предмета закупівлі (лот)  1762
Частка меншості  1763
Частки іпотечних активів  1764
Чекодавець  1765
Чекодержатель  1766
Черга будівництва  1767
Числова лотерея  1768

Чиста вартість реалізації активу  1769
Чиста вартість реалізації запасів  1770
Чиста вартість реалізації необоротного акти-
ву  1771
Чиста вартість цілісного майнового комплек-
су  1772
Чистий операційний дохід  1773
Чисті активи  1774
Чисті активи інвестиційного фонду  1775
Член кооперативу  1776
Член платіжної системи  1777

Ø

Шкода  1778
Штрафна (фінансова) санкція (штраф) 1779

Þ

Юридична особа  1780
Юридичні особи—нерезиденти  1781
Юридичні особи—резиденти  1782

Õ

X-звіт  1783

Z

Z-звіт  1784
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Acceptance  25
Acceptance of a bill  26
Acceptance of a bill of exchange  291
Acceptance of a best tender offer  27
Acceptor of a bill  28
Accompanying documents  1581
Accomplished work  541
Account book  737
Accout holder  276
Accounting  120
Accounting estimate  1022
Accounting facilities  563
Accounting policy  1023
Accounting principle  1307
Accounting profit (loss)  1024
Accounting reports  119
Accounts for recording budget financing  1364
Accounts of entities receiving funds  1365
Accounts receivable not subject to resale 345
Accounts receivable with overdue payment  346
Accounts related to securities  1366
Accrued amortization of intangible assets  921
Acquired securities  1294
Acquiring  491
Acquiring a bill of exchange  1296
Acquiring institution (acquirer)  492
Acquisition  1295
Act  15
Active market  21
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Activity on trade procedures on the stock market  405
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decisions of other bodies (officials)  183
Administrator  1662
Advance  4
Advance payment  1226
Advance payment under a construction contract  5
Advanced payments  6
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Alienation  260
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serves  543
Allocation of securities  1423
Allonge  34
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border of Ukraine  1333
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Alternative use  36
Amortization  38
Amortization deductions  37
Amortized cost price of financial investment  40
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come (tax declaration)  1410
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Anti-dumping investigation parties  1529
Antidumping precautions  43
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Application (petition)  566
Application (petition)  735
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ager)  47
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Arbitration Chamber of Ukraine  1645
Arbitration court  1648
Arbitration hearing  1647
Arbitration parties  1530
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Archive document  52
Archive information reference  49
Archive institution, archives, archive department  51
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Arrears  535
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Assessed value of assets  1102
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Assessment criteria  827
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Assets  1401
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1003
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Auction  63
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control of Ukraine  1124
Audit report  62
Auditing  58
Auditing  60
Auditing company  61
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Authentic banknotes (coins)  1517
Author  10
Authorisation  11
Authorisation code  742
Authoritative executor  246
Authoritative storage  244
Authoritative storage of material values of the
State Reserves  245
Authority for future budget commitments  1188
Authorized bank  184
Authorized bank  1659
Authorized bank of second category  553
Authorized banks of first category  554
Authorized body  1660
Authorized control department  1664
Authorized employee of a bank  1661
Authorized financial institution  1658
Authorized institution  1657
Authorized person  1656
Authorized person of the customer  423
Authorized persons of material values storage  247
Automatic teller machine (automatic cash vend-
ing machine, cash dispenser)  79
Available reserves  263
Aval  2
Avalization  3
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Average annual quantity of ordinary shares  1458
Average-weighted exchange rate  1456
AWP-NBU  48

B

Bad accounts receivable  95
Bad debts  96
Balance  68
Balance date  334
Band stock  72
Bank client(committent)  752
Bank code  743
Bank consortiums  80
Bank expenses  211
Bank guarantee
Bank money order  1171
Bank providing mortgage servicing (mortgagee)  725
Banker’s reverse acceptance  293
Banker’s guarantee  77, 298
Banking metals  81
Banking operations  82
Banking secrecy  78
Banknote specimen  609
Banknotes  84
Banknotes (coins) with production defects  85
Bankrupt  88
Bankruptcy  89
Barter (commodity exchange)  90
Barter (swap) agreement  430
BAS  1446
Basic Data  226
Basic liability  1087
Basket of income received by local self-
government budgets  807
Beginning of a lease term  1265
Beneficiary  103
Benefits from renewed useful economic life  176
Biased valuation  965
Bid  1598
Bidder  1277
Bidder  1670
Bidder  1672
Bill of exchange  165
Bill of exchange file  172
Bill requisites  1392
Biological assets  106
Biological transformations  107
Blank endorsement  644
Blanket certificate  306
Body of local self-government  1064

Bond  1021
Book for registering cach systems  741
Book of accounting forms  736
Borrower  1218
Borrowing material values from the state reserve  1219
Borrowings  560
Branch  1695
Brokerage services  114
Budget  812
Budget accounts for customer transaction with
budget funds  135
Budget accounts for fiscal revenue (revenue ac-
counts)  134
Budget allocation  129
Budget allocations  126
Budget allocations  53
Budget commitments  128
Budget deficit  393
Budget expenditures  177
Budget expenditures  212
Budget financing  1719
Budget loans  132
Budget receipts  919
Budget record  131
Budget revenues  488
Budget surplus  1344
Budgetary accounts  133
Budgetary body  125
Budgetary classification  122
Budgetary documentation  813
Budgetary funds balance  552
Budgetary program  123
Budgetary refund  127
Budgetary request  130
Budgetary scheme passport  1112
Budgetary system of Ukraine  124
Bundle of banknotes  1114
Bundle of banknotes  796
Business (banking) day  1051
Businesses merge  595
Business-plan  105

C

Cabinet audit  698
Calculated time coefficient  1761
Capital assets  1090
Capital construction financing  1720
Capital financing  705
Capital investment  706
Capital investment  703
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Capital investment commitments  628
Capital repair  704
Capital transfer  707
Capitalisation  701
Capitalisation of financial expenses  702
Capitalization rate  1521
Card account  710
Cardholder  390
Cargo transit  1635
Cargo transportation agreement  432
Carrier  1122
Cash  315
Cash book  714
Cash book (book recording cash received and
paid by the cashier)  739
Cash documents  720
Cash equivalents  493
Cash expenditure  719
Cash flow  324
Cash flow statement  584
Cash limit in the till  841
Cash method  717
Cash order  718
Cash proceeds (proceeds)  316
Cash processing  1029
Cash register  1384
Cash service settlement  1437
Cash servicing  715
Cash transactions  721
Cash unit  716
Cash withdrawal  178
Cashier of a foreign exchange outlet  713
Cashier’s  1048
Cashier’s office  712
Certain specified property  1038
Certain types of goods  1039
Certificate  420
Certificate  1460
Certificate for state registration  1453
Certificate for trademark  1452
Certificate of real estate fund operations  1461
Certificates on other issues  421
Chamber of Appeal  45
Charitable organization  108
Checker-inspector  778
Chief administrator of budgetary funds  307
Child  403
Circulation of securities  1017
Circumstances which are beyond people’s control  967
Citizens  322
Claim  1278
Claim under a construction contract  1279

Classification of credit transactions  728
Clean remittance  655
Clearing  731
Clearing and settlement activity  1438
Clearing claim  732
Clearing depository  734
Clearing institution  733
Client  729
Client’s bank (bank providing services)  1030
Client’s card  709
Close relatives  110
Closed depository for bills of exchange  572
Coasting vessel ship  1569
Coins  907
Coins in circulation  1018
Colleteral agreement  427
Collateral loan business  848
Collateral value  151
Collecting bank  73
Collecting scrap metals  574
Collection  656
Collection of a bill  657
Collection of debt instruments  653
Collective investment  1504
Collective investment institution  667
Collective method of safekeeping securities  749
Collectively-owned enterprise  748
Collector  1556
Commercial terms  751
Commodity  1614
Commodity credit  1625
Commodity derivative  1624
Commodity exchange  1622
Commodity which is the object of investigation  1617
Commodity with a short industrial cycle  1615
Communal enterprise  760
Communal unitary enterprise  761
Communal (municipal) organisation (institution,
establishment)  759
Company with additional liability  1620
Comparative price  1227
Competent (highly) worker (employee)  723
Competent authority  754
Competent bodies  756
Competent court  755
Competing lenders  765
Competition organiser  1067
Complaint  1475
Completion balance sheet of an enterprise  1125
Completion balance sheet of an enterprise  1126
Complex financial instrument  1477
Composition of arbitral tribunal  1476
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Compound capital investments  597
Computer programme  757
Compulsory charge-off  1501
Computer-assisted cash system  758
Concern  787
Concession agreement  429
Concerned persons with regard to a debtor  540
Conservation of reserves  766
Consignee  1034
Consolidated act  576
Consolidated budget  577
Consolidated card account  771
Consolidated financial statements  769
Consolidated mortgage loan debt  770
Consortium  772
Construction activity  117
Construction contract  115
Construction financing  1718
Construction financing fund  1730
Construction project  999
Construction project  1006
Construction project costs  1486
Consumer  1508
Consumer cooperative  1510
Consumer credit  1511
Consumer society (union)  1509
Consumption price index  636
Consumption standards  995
Contingency  913
Contingent liabilities  969
Contingent rental  968
Continuous endorsement  100
Contract  425
Contract «at expenses plus» price  775
Contract of commercial concession  428
Contract signed outside trade or office premises  442
Contractor  1160
Contractual charge-off  1500
Contractual documentation  443
Contribution to a charity fund  280
Control authority  786
Control discount  781
Control facilities  562
Control of transit cargo  780
Control premium  782
Control strip  783
Controlling interest  694
Controlling interest  784
Conversion of securities issued by collective in-
vestment institutions  763
Cooperative  788
Cooperative bank  789

Cooperative payments  790
Copy of a bill  791
Copy of a bill of exchange  1300
Copy of a phonogram  1303
Copy of a vidiogram  1301
Copy of a work of art  1302
Core information  1584
Corporate card  799
Corporate entity  802
Corporate investment fund  803
Corporate payment card  800
Corporate rights  804
Corporation  805
Correspondent account  792
Correspondent bank  83
Corresponding relations concerning securities  793
Cost centre  1000
Cost of reproduction  149
Cost of substitution  150
Costs of ancillary production activity  215
Costs of basic activity  223
Costs of basic production activity  222
Costs of specific types of construction works  1487
Costs of the accounting period  224
Counterfeit (fake) banknotes (coins)  1159
Counterfeit copy of a work of art, audio or video
recording  776
Counterfeit goods  777
Counterfeit products  1686
Country of origin  815
Coupon savings (deposit) certificate  832
Creative activity  1595
Credit obligations  605
Credit operations (crediting)  822
Credit risk  821
Credit union  819
Crediting tax liabilities  1442
Creditworthiness  824
Cross-rate  828
Customs control procedure  1388
Cultural values  829
Cumulative inflation growth  830
Currency exchange rate  144
Currency (foreign exchange) transactions  146
Currency translation difference  833
Currency values  147
Current account  1249
Current accounts  1256
Current accounts receivable  1246
Current acquisition value  1586
Current activity  579
Current assets  1028
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Current biological assets  1251
Current creditors  1255
Current expenses  1253
Current income tax  1248
Current liabilities  1254
Current price of a unit of measure related to an
investment project  1247
Current repairs  1250
Current trade transactions  582
Current value  1600
Current value of liabilities under the scheme of
specified payment  1601
Custodian  573
Customer  556
Customer of freight services  557
Customer who has outstanding debts  730
Customer-supplied raw materials  332
Customs  887
Customs authorities  888
Customs authority of destination  881
Customs border entry point  880
Customs broker (intermediary)  878
Customs carrier  882
Customs clearance  877
Customs control  879
Customs declaration  872
Customs guard  870
Customs instruments  876
Customs policy  873
Customs post  883
Customs practice  875
Customs procedures  890
Customs regime  884
Customs rules  889
Customs service of Ukraine  874
Customs tariff of Ukraine  886
Customs value  871
Сutback оf specified payment scheme  1480

D

Daily report  355
Damage  1778
Damnus  333
Damping  353
Damping margin  354
Database (data compilation)  66
Date of foreign currency remittance  335
Date of inventory  338
Date of land valuation  340
Date of license issue  336

Date of preparatory inventory of fixed assets  341
Date of purchase  342
Date of valuation  339
Day of regulatory disruptions incurred  356
Dealer’s activity  397
Debit memo  862
Debitors  343
Debt claims  111
Debt instruments  112
Debt receivable  344
Debtor  113
Debtor bank  75
Debtor property management  1427
Decision on imposing penalty (financial) sanc-
tions  1411
Declarant  568
Declarant  347
Declaration  349
Declaration  351
Declaration of customs value  350
Declarative principle  348
Decree on the local budget  1412
Deferment of tax liability  256
Deferred expenses  219
Deferred income tax  255
Deferred tax assets  254
Deflation  394
Delisting  352
Delivery realization  592
Demand deposits  266
Depleted book deposits  1191
Deposit  265, 357
Deposit account  269
Deposit accounts  368
Deposit operations entities  1560
Deposit system  366
Depositing money  279
Deposit transactions  367
Deposited wages  370
Depositing  371
Depositor  276
Depositor  369
Depository  358
Depository accounting  365
Depository activity  361
Depository activity of securities depository  362
Depository activity of securities safe-keeper  363
Depository contract  364
Depository of bills of exchange  570
Deposits on request  266
Depreciated value  159
Depreciation of fixed and intangible assets  39
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Depreciation of fixed assets  603
Depreciation  602
Derivative  392
Derivative financial instruments  1258
Derivative leasing  1565
Derivative securities  1259
Derivative work  1257
«Desk audit» system  1463
Destruction or demolition  601
Developer, titleholder  536
Development  1439
Deviation of prices under a building contract  258
Diluted potential ordinary share  1418
Direct expenses  1351
Direct investment  1350
Direct investments  1353
Direct losses  1352
Disclosure  1420
Discount  398
Discount bonds  400
Discount foreign exchange policy  399
Discount rate  1520
Discounting  401
Dishonored bill of exchange  169
Dispatch (dispatching)  918
Disposal value  839
Distance agreement  441
Distant communication facilities  564
Distant order  402
Distribution balance of an enterprise  1426
Distribution of objects of copyright and (or) con-
tiguous rights  1424
Distributors  1425
Dividend  396
Documentary camera (on-site) examination of
authorized charged income tax, a separate taxable
value  463
Documentary collection  654
Documentary form of a security  464
Documentary securities quality certificate  1462
Documentation of the National Archives Fund  462
Documents on completion of subcontract  465
Documents on scrap metal  466
Doing business  104
Doman name  468
Domestic producer  264
Domicile formula  470
Domicile of a bill  471
Domiciliant  469
Domiciled (addressed) bill of exchange  166
Donor  472
Doubtful bank-notes (coins)  1579

Doubtful credit transactions  1580
Doubtful debt  1578
Doubtful financial transaction  1577
Doubtful indebtedness  1576
Draft budget  1327
Drawee  1180
Drawer  1643
Drawer of a bill  162
Drawer of a cheque  1765
Drawing  1613
Drawing  1644
Durability  1549
Duty free (tax free) shop  853

E

Economic (exterior) depreciation  496
Economic activity  309
Economic benefit  494
Economic entities  1561
Economic entity  313
Economic entity  1559
Economic land valuation  495
Economic partnerships  314
Economic segmentation  312
Economic transaction  311
Effective period  1555
Effective period of land improvements  1551
Efficient interest rate  525
Electronic cash department register  514
Electronic cash register  513
Electronic database of tax statements  506
Electronic form of checking up  507
Electronic mail  511
Electronic pay-roll receipt  515
Electronic state purchases  517
Electronic system  509
Electronic taximeter  516
Electronic tax reporting  508
Electronic trade and informational network  510
Employees’ remuneration schemes uniting sev-
eral employers  1315
Employer  1269
Endorsement  642
Endorsement of a bill of exchange  649
Endorsement of the bill of exchange without re-
course  643
Endorsement, transferring inscription  647
Endorser  648
Engineering  651
Engineering structures  650
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Entrepreneurs  1158
Enterprise  1154
Enterprise-association of citizens (religious or-
ganisations, trade unions)  1156
Enterprise of consumer cooperation  1157
Enterprise restructuring  1398
Enterprise with foreign investment  1155
Enterprises  1152
Enterprises of the state, communal sectors of
economy  1153
Entrepreneur  1150
Entrepreneurship  1151
Entrance fee  294
E-purse  512
Equalisation rate  744
Equipment maintenance and repair system  1465
Equity  271
Equity method  867
Entiy outside Ukraine  310
Equity securities  1109
Equity tools  668
Erroneous debiting (crediting) cash  1222
Erroneous transfer  962
Erroneous transfer  1223
Essential influence  1585
Essential terms  696
Estimated (dynamic) contractual price  1281
E-trade (e-commerce)  1464
Events of prime disclosure  1214
Examination of doubtful banknotes and coins of
national and foreign currencies  481
Excessive improvement of property  917
Exchange (conversion) of foreign currency  1026
Excise tax  29
Exclusive right  181
Executive report  1482
Existing use  693
Expected recoverable amount of assets  1572
Expected recoverable amount of nonworking as-
sets  1573
Expenditure component  518
Expenditures (income) on income tax  214
Expenses  210
Expenses at the point of sale terminal  221
Expenses on interest according to a program  220
Expenses under a building contract  217
Expenses under a subcontract  218
Expert  497
Expertise institution  542
Expert monetary valuation  498
Expert monetary valuation of land lot  499

Expert evidence of the absence of dumping (dam-
age)  209
Expert valuation  500
Exporting country  814
Export  502
Export price  503
Export price designing  773
Export quality certificate  504
Express-carrier  505
Extent of damage  1535
External Ukrainian government borrowing stock
1020
Extract from the protocol  225
Extraordinary expenses  914

F

Factoring  1684
Fair market price  1514
Fair residual serviceability  1515
Fair serviceability  1516
Fair value  1513
Family business  1474
Farm enterprise (farm economy)  1987
Fault  947
Faulty recorder of payments transactions  981
Field tax audit  180
File  711
Financial activity  1697
Financial asset  1707
Financial asset for resale  1708
Financial assets  1713
Financial charges  1714
Financial loan  1710
Financial guarantee  1696
Financial institution  1704
Financial instrument
Financial instruments  1715
Financial investment  1700
Financial investments  1716
Financial lease  1701
Financial leasing (lease)  1711
Financial obligation  1705
Financial obligation for resale  1706
Financial sanction  1703
Financial service  1702
Financial service markets  1405
Financial norm of budget provision  1712
Financial statements  1699
Financial support  1698
Financial transactions  1717
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Finished goods  318
First holder  1145
First holder of a transfer note  164
Fiscal block  1723
Fiscal current check  1725
Fiscal functions  1727
Fiscal memory  1722
Fiscal mode of operations  1726
Fiscal report  1724
Fixed agreed price  1590
Fixed agricultural tax  1693
Fixed assets  1088
Fixed price contract  1591
Fixed-price contract  774
Float  809
Flow of funds  1444
Forced collection of tax debt  1306
Force-majeure  1737
Foreign branch office  661
Foreign currency  660
Foreign currency derivative  143
Foreign currency transactions  1044
Foreign exchange outlet of a bank (a financial in-
stitution)  1360
Foreign exchange outlet operating under an
agency agreement  1361
Foreign exchange risk  145
Foreing income  662
Foreign investments  663
Foreign investors  664
Foreign representative offices  665
Forward contract  1736
Franchise  1738
Free circulation  262
Freelance  955
Freight –compensation  1739
Full amount of a bill  1571
Functional analogue  1740
Functional depreciation  1741
Fund assets  20
Funds  808
Futures contract  1681

G

Gain (loss) in the value of monetary items caused
by inflation  1284
Gambling  320
Gems  474
Gems of orgnogenic cave-rough formation  475
General contractor  303

Geographic segmentation  304
Goods  1618
Goods (work, services) supplied free of charge  99
Goods, which are subject to guarantee servicing
or guarantee replacement  1619
Goodwill  331
Governmental commercial enterprise  377
Governmental joint — stock company  372
Governmental organization (body, institution)  375
Gross debt of the project owner under the con-
struction contract  136
Gross production and turnover expenditures
138
Gross revenue  137
Group  326
Group assets  330
Group assets, generating cash  327
Group of basic means  330
Group of biological assets  328
Group of non — material assets  329
Guarantee  532
Guarantee  1231
Guarantee of a purchase agreement fulfillment  533
Guaranteed liquidation value  299
Guaranteed payments to the employee  301
Guaranteed stock placement  300
Guaranteeing of tender offer  534
Guarantor of a bill  1

H

Hazardous cargo  933
Hazardous financial transaction  932
Headed paper «Guarantor»  109
Hedged assets  1002
Hedging  1742
Hedging efficiency ratio  745
Hedging of fair value  1744
Hedging of financial investments of economic
units outside Ukraine  1745
Hedging of money flows  1743
Hedging tools  669
Hire of residential premises  1078
Hired person  920
Historic cost  1121
Holder (bearer) of a bill  163
Holder of a cheque  1766
Holder of a special payment instrument  391
Holding company  1746
Housing certificates  528
Housing services  529
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I

Identification documents  467
Identification of project under valuation and the
rights of it  610
Identified assets and liabilities  611
Identical goods (work, services)  612
Impairment  94
Importation of the goods and vehicles to the custom
territory of Ukraine, exportation of the goods and
vehicles outside the custom border of Ukraine  161
Importer  614
Imports  613
Imprinter  615
Inactive stocks  930
Incentive payments under a construction pro-
ject  558
Income  485
Income statement  585
Income (from wages)  486
Incomes  487
Incomes, instituted in Ukraine  489
Incomplete capital investment in intangible assets
952
Incomplete capital investment in non-current as-
sets  953
Independent valuation  954
Index of relevant taxable capacity  634
Indexation of cash income of the population  637
Indexation threshold  1228
Individual  1688
Individual license for using foreign currency as a
payment means (license)  638
Individual license of the National Bank of
Ukraine for investment activity  639
Individually identified property(object of inven-
tory)  641
Individuals  1690
Individuals-nonresidents  1691
Individuals-residents  1692
Individuals whose liability is insured  1093
Industrial scrap metal  1330
Inflation index  635
Information on control relations  242
Information on copyright ability  676
Information, acquired from inside source  674
Informational and analytic information  672
Informational and analytic system on dealing with
tax risks  673
Inherent improvement of leased property  938
Inherent improvement of property  937

Inherent vice  695
Initial authorized capital of a corporate invest-
ment fund  1264
Initial price  1261
Initial price of a bill of exchange  1262
Initial selling price  1263
Initial value of assets  1260
Initiator  652
Innovative culture  658
Innovative potential  659
Inside information  666
Insolvency  970
Insolvent entity  1558
Installment trade  1628
Instant lottery  891
Insufficient number of banknotes (coins)  950
Insufficient payment  948
Insufficiently secured liability  949
Insurance  1547
Insurance agents  1544
Insurance brokers  1545
Insurance claim settlement  1534
Insurance contract  438
Insurance fund  1542
Insurance indemnity  1537
Insurance premium  1539
Insurance rate  1541
Insurance risk  1540
Insured accident  1538
Insurers  1543
Intangible assets  958
Intangible assets subject to valuation  1015
Integral property complex  1750
Integral valuation of investment appeal  670
Integrated idea of a customer (tax-payer)  671
Inter-bank payment document  892
Inter-budget transfers  894
Interest  1346
Interest rate on possible leaseholder loans  1519
Interest rate risk  251
Interest savings (deposit) certificate  1347
Interest-bearing bonds  252
Interested party  1528
Intergovernmental fiscal relations  893
Interim accounts  1331
Interior systems of the building  285
Internal audit  281
Internal audit of the bank  282
Internal documentary audit  935
Internal control  283
Internal control in the bank  284
Internal economic (managerial) accounting  286
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Internal group balance  288
Internal group transactions  289
Internal settlements  287
Internal Ukrainian government borrowing securi-
ties  1019
International contracts  606
International financial organizations  898
International payment system  895
International technical assistance  896
Invested capital  631
Investment  617, 629
Investment activity  620
Investment appeal of an enterprise  622
Investment assets  1007
Investment attractiveness of an enterprese  622
Investment certificate  626
Investment company mutual fund  175
Investment declaration  619
Investment fund  627
Investment fund depository  359
Investment in another country  630
Investment manager  623
Investment project  625
Investment property  1008
Investment real estate  621
Investment tax credit  624
Investment value  618
Investor  632
Invoice(d) value (negotiated, contractual)  1685
Irretrievable credit operations  98
Irretrievable financial transaction  97
Irrevocable acceptance of a bill of exchange  292
Irrevocable lease agreement  939
Issuance  521
Issuance of specific payment means  522
Issue and conduct of lotteries  203
Issue profit  519
Issuer  523
Issuer of specific payment means  524
Issuing bank  76
Issuing securities  520
Item  1526
Item of fixed assets  1001
Item of fixed assets  1009
Items  1270

J

Jack-pot  395
Joint activity  1503
Joint control  1506

Joint stock  32
Joint venture  998
Joint venture  1505
Joint-stock company  31
Joint-stock company  545

L

Labour intensiveness of servicing (repair)  1651
Land improvement  594
Land lease  1079
Land lot  593
Land structures  116
Land value  152
Latest holder of a draft (endorsee)  1097
Law on the State Budget of Ukraine  544
Lease  1077
Lease interest rate  1082
Lease period  1554
Leased enterprise  1083
Leaseland agreement  431
Leasing (rental) transaction  835
Legal entities (nonresidents)  1781
Legal entities (residents)  1782
Legal entity  1780
Legal entity’s location  904
Legalisation of documents  834
Lender  823
Lending institution  820
Lending minus repayment  825
Lending secured by an investment project  826
Lessee  837
Lessees of land plots  1080
Lessor  836
Lessors of land  1084
Letter of credit  14
Liabilities  604
Liabilities  323
License  846
License card  844
License card of a motor vehicle  845
License owner  273
Licensee  843
License-issuing bodies  456
License-issuing system in the sphere of economic
activity  455
Licensing  847
Licensing right  454
Life assurance  1548
Life expectancy of land improvements  1682
Limited liability company  1621
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Limited market  1025
Limited partnership  750
Limiting financial transaction  321
Liquidation  840
Liquidation costs  153
List of investment projects  1129
Listing  842
Loan  816
Loan guaranteed by securities which are evidence
of lender-borrower relations  817
Loans  818
Local bill of exchange  168
Local budgets  902
Local financial authority  901
Local licensing authorities  903
Location of a business entity outside Ukraine  310
Log of revenue and expenditure cash documents
530
Long-term qualifying asset  722
Long-term biological assets  417
Long-term contract  416
Long-term crediting  414
Long-term debt receivable  413
Long-term deposit  415
Long-term liabilities  418
Long-term life assurance contract  426
Long-term loans  419
Loss  575
Loss and profit book (statutory book)  738
Losses from impairment  296
Lottery  850
Lottery participation payment  1507
Lottery ticket  849
Low quality (unreliable valuation)  983
Low quality mineral raw materials  957
Low-income family with children  856

M

Main aspects of the development of Free Eco-
nomic Areas (FEA) and Priority Development
Areas (PDA)  1089
Maintenance of buildings and adjoining territo-
ries  1669
Major customer  302
Majority shareholders  785
Managed securities  1626
Management bank fund  1728
Management of mortgage collateral  408
Managers of budget funds  1429
Managers of state funds  1430

Market of goods (works, services)  1409
Market risk  1408
Market value  1406
Market value of financial investment  1407
Mass valuation  857
Material resources  860
Means of transport  1640
Measurement unit of investment project  194
Median value of adjusted selling prices  861
Medium-term main directions of the innovative
activity  1459
Member of cooperative  1776
Member of payment system  1777
Metallurgical processing of scrap metal  864
Method of effective interest rate  865
Minimal rent  899
Mode of adjusted selling prices  905
Monetary items  906
Money  810, 325
Money depositing  268
Monitoring  908
Monitoring of innovation activities  910
Monitoring of the client’s (taxpayer’s) economic
activities  909
Monthly average aggregate family income  1457
Moratorium on meeting the creditor’s claims  911
Mortgage  683
Mortgage assets  691
Mortgage assets management  1663
Mortgage certificate  690
Mortgage crediting  686
Mortgage debt  687
Mortgage pool  689
Mortgage-backed securities  692
Mortgaged housing credit  688
Mortgagee  685
Mortgagor  684
Motor vehicle of special purpose  1639
Moving consignments of goods across the cus-
toms border of Ukraine  1135
Moving goods across the customs border of
Ukraine by international mail  1130
Moving goods across the customs border of
Ukraine in baggage compartments  1132
Moving goods across the customs border of
Ukraine in the form of unattended luggage  1133
Moving goods in the form of hand luggage across
the customs border of Ukraine  1134
Moving international express consignments of
goods across the customs border of Ukraine  1131
Multi-issuing payment system  65
Multiplier  912
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Municipal economic entities  1563
Mutual investment funds  811
Mutual investment institution  667
Mutual investment institution assets  17

N

Name of the author  616
National accounting standard (provision)  928
National currency of Ukraine  141
National debt  382
National payment system  290
National producer  929
Negative goodwill  941
Negotiable leasing  589
Negotiated price  444
Negotiating bank  74
Net assets  1774
Net assets of the collective investment institution
158
Net assets of the investment fund  1775
Net operational income  1773
Net value of asset disposal  1769
Net value of non-working asset disposal  1771
Net value of stocks disposal  1770
Net value of the integral property complex  1772
Nomenclature of files  984
Nominal cash flow  987
Nominal depository  988
Nominal discount rate  986
Nominal value of banknotes (coins)  985
Non-current assets  966
Non-monetary items  960
Non-profit economic activities  956
Non-resident investors  979
Non-banking financial institution  931
Non-budget accounts  934
Non-cash assets  959
Non-cash transactions  91
Non-controversial creditor’s claims  102
Non-coupon saving (deposit) certificate  94
Non-distributable communal property  973
Non-government capital investment  945
Non-government pension fund  944
Non-government pension provision  943
Non-local bill of exchange  167
Non-monetary transactions  942
Non-productive assets  936
Non-repayable financial aid  101
Non-residents  978
Non-tax earnings  972

Normal capacity  991
Normal condition  992
Normal value  990
Normative remaining useful life  994
Normative valuation of plots of land  993
Notary  997
Notes to financial statements  1304
Numbered lottery  1768

O

O (lottery)  851
Offering services  1239
Office  1099
Official receiver  726
Official receiver  838
Official representations  1100
Officials at enterprises  1232
Officials representing foreign countries and inter-
national organizations  1233
Off-sales earnings  1217
Open currency option  229
Open depository of bills of exchange  571
Open sale  233
Open subscription  230
Operating activity  1086
Operating cycle  1052
Operating expenses  1054
Operating lease  1041
Operating lease  1050
Operating period  1400
Operating property  1049
Operating room of a financial institution  272
Operational activity  1047
Operational control  591
Operational hours  1053
Operator  1042
Option  1063
Order  480
Order of construction works  1767
Organisation (institution, establishment)  1071
Organisation (institution, establishment) belong-
ing to an association of citizens (religious organi-
sation, trade union)  1072
Organisation of collective management (organi-
sation of collective management of property
rights)  1073
Organisation of employers  1076
Organisation of lessees  1074
Organisation of purchasers  1075
Organisation responsible for a payment system  1168
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Organisational and legal form of economic activ-
ity  1070
Organisations providing postal services  1043
Organised over-the-counter market  1069
Other associations of enterprises (legal entities)  680
Other banking documentation  677
Other budget accounts  678
Other commodities  682
Other long-term payments to the employee  679
Other organizational-legal formations  681
Outside information  675
Outstanding balance sheet reserves  971
Outstanding debts  1336
Outstanding liability  1337
Overdraft  1033
Owner of securities  277
Owner of the premises, of a building, of a house,
of a residential block of houses, or a block of
buildings and constructions  275
Owners of vehicles  278

P

Paper handling center  1747
Paperless securities  93
Parent (holding) company  858
Part of minority  1763
Participant in a payment system  1671
Participants in bankruptcy proceedings  1676
Participants in business relationship  1674
Participants in clearing transactions  1673
Participants in financial service markets  1677
Participants in the National depositary system  1675
Participants in transit  1678
Participation in business activity of a service co-
operative  1680
Parties concerned  445
Parties to bankruptcy proceedings  1531
Parts of mortgage assets  1764
Pay book  1432
Pay card  1167
Pay cards  1178
Payee  1098
Payee  1394
Payer  1179
Paying a bill  1164
Paying a bill  1193
Paying-in slip for money remittance  461
Paying-in slip for the payment card transaction  458
Paying-in slip for the transaction with special
payment cards  459

Payment  1163
Payment advice  1172
Payment currency  140
Payment documents  1175
Payment documents expressed in foreign curren-
cies  1176
Payment instrument  1173
Payment instruments  1177
Payment requisition  1165
Payment requisition-order  1166
Payment scheme  1170
Payment system  1169
Payment terminal  1174
Payments made with equity instruments  199
Payments on dismissal  201
Payments on retirement  200
Payments, connected with wages fund  202
Penal (financial) sanctions (penalty)  1779
Penalty  1117
Pension deposit  1115
Pension fund contribution  1116
Performance in front of an audience  1357
Performance indicators of Free Economic Areas
and Priority Development Areas  1220
Performance period  925
Period of display  1552
Period of exploitation (useful life)  1602
Period of investigation  1141
Periodic report  1142
Permanent representation of a non-resident in
Ukraine  1242
Permanent representations  1243
Permission for agreed terms and modes of trans-
portation  453
Permission for international carriage by road  451
Permission of executive power bodies and local
government bodies  452
Permit documentation  457
Person  1091
Person entitled to recourse  1376
Person liable for financial settlement  1092
Personal accounts  1096
Personal card  1094
Personal estate  1445
Personal identification number  1144
Phonogram  1735
Physical depreciation  1689
Place of settlement  900
Planned field audit  1162
Player  319
Point of distribution  1633
Point of distribution of lottery tickets  1632
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Point-of-sale premises  1630
Policyholders  1546
Portfolio investment  1230
Post — balance — sheet event  1215
Posting of cash  1059
Post-operational hours  1161
Pre-Advice  1224
Precious metals  476
Preferential amendment  1280
Premises  1305
Prepaid card  923
Preparation for selling  1147
Present value  1245
Presentation of a draft for payment  1275
Presentation to the public (making some informa-
tion available to the people)  1358
Presenter of banknotes (coins)  1276
Presenting bank  86
Preservation of capital stock  768
Preservation of fixed assets  767
Pre-trial sanation  482
Price  1753
Price currency  142
Price risk  1760
Primary documents  1120
Prime cost of construction works  1484
Prime cost of qualifying asset  1485
Principal  1308
Priority  1310
Priority directions in innovative activities in
Ukraine  1312
Priority of an application (priority)  1311
Private archive  1291
Private enterprise  1292
Private investment fund  546
Private issue  1293
Private issue of securities  1290
Private organization (institution, establishment)  1289
Privatisation of state-owed assets  1288
Privatisation of the state fund of residential prop-
erties  1287
Privatisation securities  1286
Prize fund  1297
Probable sum of money  697
Processing  1348
Processing and registration department of tax
documentation  227
Processing centre  1349
Producer  206
Producer of a audio-visual work of art  1326
Producing cooperative  208
Production costs  213

Product  205
Production  207
Productive expenses  1324
Products  1325
Professional activities on the stock exchange  1339
Professional engaged in creative activities  1342
Professional secret  1341
Professional stock market participants  1343
Professional valuation activities  1340
Profit  1283
Profit gained from the assets involved in a par-
ticular scheme  1285
Program assets  19
Project documentation  1328
Promised ordinary share  1244
Promissory note  171
Proper quality of a product, work or a service  922
Property  854
Property (real estate)  980
Property guarantor  855
Property leasing  590
Property manager  1428
Property rights entities  1564
Property subject to valuation  1010
Property value  1755
Property-holder of a building, structure, residential
complex or a group of residential buildings  71
Proposal (comment)  1332
Prospectus published in connection with the is-
sue of securities by mutual investment institu-
tions  1335
Prospectus published in connection with the issue
of shares  1334
Protest  1338
Provisional customs cargo (goods) declaration  1225
Pseudonym  1354
Public acquisition  1583
Public capital investments  386
Public demonstration of an audio-visual work of
art, videogram  1355
Public disclosure of information about a work of
art  1061
Public investment fund  232
Public issue of securities  1356
Public joint stock company  231
Public motor vehicle  1638
Public offer  1299
Public services  388
Publication of a work of art, producing a sound-
track, video copy  1062
Publicising  1060
Purchase of scrap metals  539
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Purchase on the basis of interdepartmental coor-
dination  548
Purchaser  1221
Purchasing and/or disposal of scrap metal  831
Putting the goods into circulation  160

Q

Qualifying insurance policy  724
Quantitative indicator of utility services  727
Quotation  805
Quotation  1749

R

Random-access memory  1040
Rank-ordered values of an index  1363
Rank lottery  1441
Rank of forest rates  1440
Rate of capitalization used for financial costs  989
Readjustment  1451
Real cash flow  1370
Real discount rate  1368
Real estate operations fund  1729
Real owner  1369
Reassessed value of assets  1138
Reassessed value  1137
Receipt  1431
Recipient  1402
Reconciliation  1393
Recovery charge  1229
Redeemed claims of creditors  1192
Redemption value  1575
Re-export  1380
Reference device  422
Refusal for the benefit of the state  234
Register of customs declaration  1382
Register of owners of registered securities  1381
Registrar  1383
Registration accounts  1387
Registration card  1385
Registration folder  1386
Regraphic recreation (reproduction)  1397
Regular information about an issuer  1377
Regular passenger transportation  1378
Regular special passenger transportation  1379
Regularity of maintenance  1143
Reinstatement value for purposes of leasing  236
Reinsurance  1140
Reinsurance brokers  1139

Related services  1582
Release of material values of state reserves  1419
Relevant account (a relevant off-balance account)  248
Remitting bank  87
Remittance receipt  460
Rent  1081
Rental income  1396
Repair  1395
Replenishing the state reserve  1085
Reporting (tax) period
Reporting person  1148
Representation  1272
Representation of a foreign firm
Representative of the debtor’s employees  1271
Registered title  561
Regular pay received by employees  1252
Regulations of mutual investment institutions  1374
Reimbursable financial assistance  1189
Re-import  1390
Reinvestment  1391
Related parties  1186
Related party  1189
Related party  1185
Related services
Release of material values from the State Re-
serves  250
Remuneration for non-worked off hours that are
not subject to accumulation  197
Remuneration for non-worked off hours that are
subject to accumulation  198
Renewable costs  235
Replacement of material values of the State Re-
serves  555
Reporting currency  139
Reporting segment  588
Reporting (tax) period  586
Reporting taxation period (taxation year)  587
Representation of a foreign firm  1274
Reproduction  257
Repurchase of the leased state property with the
right to repurchasing  188
Repurchase of the state property of the enterprise ac-
cording to some optional privatization program  189
Repurchase of small entities of privatization  190
Repurchase of securities of mutual investment in-
stitution  191
Repurchase price  192
Residents  1389
Residual book value  69
Residual maturity of land improvements  551
Residual replacement (reproduction) value  549
Residual value of fixed assets  550
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Responsible party  182
Restrictive endorsement  645
Revalued costs of fixed assets  237
Reversal  1372
Reverse  1371
Reversing entry transaction  1055
Reversing entry transaction  1058
Reversion value  156
Review (revision)  1373
Revision  1123
Revocable letter of credit  228
Right of ownership  1266
Right of recourse  1268
Right to control  1267
Risk of liquidity  1404
Risk of money flow  1403
Route passport  1113
Royalties  308
Royalty  1443
Rules of the permanent Arbitration  1375

S

Safe keeping  244
Safety administrator of electronic tax statements  13
Sale  1321
Sale of goods  1323
Saleable agricultural produce  1623
Sales of the results of doing work (offering serv-
ices)  1322
Sample for comparison  1011
Savings (deposit) certificate  1106
Schemes of paying remuneration by the instru-
ments of an enterprise’s equity  1316
Schemes of retirement benefits  1317
Schemes with specified contributions  1318
Schemes with specified payment  1319
Scrap metal  863
Scrap metal owner  274
Seasonal maintenance service  1454
Second (subsequent) mortgage  926
Secondary securities market  295
Secret archive  1588
Secured debt  531
Securities  1757
Securities depository  360
Securities international identification number  897
Securities investors  633
Securities issuance  204
Securities of collective investment institutions  1758

Securities of mutual investment institutions of-
fered for subscription  1314
Security  1756
Self-employed person  1448
Self-governing budget (local budget)  121
Self-regulated organization  1449
Self-regulated organization of the stock market
professional participants  1450
Seller  1320
Selling  1367
Semi-finished construction projects  1013
Semi-precious stones  924
Sender  249
Separate business divisions  241
Separate method of securities holding  240
Separate office  238
Separate subdivision of a legal person  239
Service  1234
Service centre  1748
Service cooperative  1031
Service life  1683
Service life (exploitation)  1553
Service of transporting passengers or goods  1235
Services  1236
Services of transporting passengers and goods by
public motor vehicles  1237
Servicing  1455
Servicing  1603
Servicing by the firm  1721
Set (assigned) term of exploitation  1666
Set terms of tender, auction  1694
Setting fuel consumption norms  996
Settlement bank  1434
Settlement cheque  1436
Settlement document  1435
Settlement operation  1433
Settlements in cash  317
Share  33
Share  1107
Share in a corporation  801
Share of the purchased item (lot)  1762
Shareholder (stockholder)  30
Short-term deposit  797
Short-term loan  798
Show to the public  1359
Similar agreement  1211
Similar assets  1212
Similar commodity  1616
Similar objects (goods, assets)  1213
Single spending  1036
Single Treasuty accout  527
Single-issuer system of payment  1035
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Slip  1481
Small coins  1421
Smart-card  1483
Social insurance funds  1731
Sole proprietorship  640
Sole proprietorship enterprises
Solvency  1184
Special customs zone  1494
Special endorsement with a specified endorsee  646
Special information concerning the issuer  1095
Special means of payment (charge card)  1495
Special payer  1181
Special purpose bonds  1751
Special regime  1496
Special registration accounts  1497
Special value  1493
Specialized enterprises  1492
Specialized metallurgical processing enterprises  1491
Specialized property  1488
Specialized publications of mass media  1490
Specialized software  1489
Specially authorized body on license-issuing
matters in the sphere of economic activity  1499
Specially constructed (secret) hiding-place  1498
Special-purpose bonds of domestic government
loans of Ukraine  1752
Stamp duty  305
Standard  1522
Standard credit operations  1525
Standard deposit interest rate  580
Standard financial operation  1524
Standard price  581
Standardized valuation  1523
Start-up complex  1362
State archives  373
State centralized capital investments  389
State duty  378
State economic entities  1562
State enterprise  379
State financial audit  385
State funds  387
State purchases  374
State registrar  384
State regulation of financial services markets  380
State regulation of securities markets  381
State settlement transaction register  383
State system of legal protection of intellectual
property  376
Statement  195
Statement from the register  196
Statement on equity  583
State-owned enterprise  699

Stock exchange  1732
Stock exchange derivative  1733
Stock market (securities market)  1734
Stock market participants  1679
Stocks  559
Stop-list  1527
Strategic guidelines of innovative activity  1533
Strategic needs of the state  1532
Structure  118
Structures  1512
Subcontractor  1567
Sublease  1566
Subordinate production costs  216
Subsequent endorser  927
Subsidiary  490
Subsidy  483
Subsidy leveling  484
Substandard credit operations  1568
Substantial agreements  599
Substitute goods (jobs, services)  1037
Subvention  1557
Successful tenderer  1136
Sum insured  1536
Sum of money to be accounted for  1149
Supervision (control)  779
Supplier  1241
Supplies of material values to the state reserve  1238
Supplying goods  1240
Surplus of banknotes (coins)  915
Surveyors  7
Survival minimum for a family  1329

T

Tangible assets  859
Tangible assets subject to valuation  1014
Tariff privileges (tariff preferences)  1589
Tax address of a physical person  1194
Tax agent  1204
Tax anticipation bill  1206
Tax Authority  1208
Tax base of assets and liabilities  1195
Tax claim  1196
Tax collecting authority  1065
Tax credit  1207
Tax debt  1205
Tax debt restructuring  1399
Tax deferred liability  253
Tax demand  1202
Tax demand-decision  1203
Tax guarantee  1198
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Tax imposed on physical persons’ income  1210
Tax liability  1200
Tax reports  1199
Tax return, calculation  1197
Tax revenue  1201
Taxable income (loss)  1209
Taxpayer  1182
Taxpayers  1183
Technical acquire  1604
Technical acquiring  1605
Technical approaches  868
Technical condition  1606
Technical documentation  501
Technical protection devices  1607
Technically complex household appliances  1608
Technological document  1609
Temporal difference which is subject to taxation  1612
Temporal tax difference  1610
Temporal tax difference which is subject to de-
duction  1611
Temporary storage (customs) warehouse  885
Tender (bidding)  764
Tender committee  1599
Tender documentation  1597
Term deposit  267
Top managerial staff  1313
Total production expenses  538
Total taxable income  537
Total value of the integral property complex  1570
Toto (lottery)  852
Trade name  598
Trade union  1345
Trade Union organisations  1068
Trader  1631
Trading country (a country to the agreement
(contract)  1629
Transaction involving customer — supplied raw
materials  1056
Transactions among parties concerned  1046
Transactions involving customer-supplied raw
materials in foreign economic relations  1057
Transactions involving scrap metal  1045
Transfer amount  1574
Transfer of cash  1127
Transfer of funds  1128
Transfers  1642
Transferable bill of exchange  170
Transit  1634
Transit facilities  565
Transit services (works)  1636
Transport and dispatch services  1641
Transport document  1637

Travel document  478
Traveler’s cheque  477
Treasury obligations of Ukraine  700
True value of the property for insurance reasons  404
Trustee  424
Turn-in point of a specialized or specialized met-
allurgical processing enterprise  1298

U

Ukrainian producers  1653
Unauthorised drawer  964
Unauthorized disposal of material values of state
reserve  1447
Unblemished professional reputation  92
Underwriting  41
«Under control»  1146
Unearned income  1110
Unearned revenues  1111
Unexpended balances  916
Unfair entrepreneurial practice  982
Unfair issue of securities  946
Unified state register of legal and physical per-
sons-entrepreneurs  526
Union of citizens associations  1502
Union of creative workers  1596
Unique document  1654
Unit trust  1108
Unitary enterprise  1655
Unlimited partnership  1187
Unproductive expenses  974
Unprofessional land valuation  976
Unprofessional valuation  975
Unprofitable contract  1032
Unrealised profit and loss from a group’s internal
transactions  977
Unscheduled check out  1216
Unsecured liability  951
Unsecured liquidation value  940
Users of accounting statements  794
Users of financial statements  795
Utility services  762
Utilization value  157

V

Valid bidding period  1550
Valuation basis  67
Valuation method  866
Valuation of property  1101
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Valuation principles  1309
Valuation procedures  1105
Valuation value of property  154
Value  148
Value of land plot  1754
Value of the previously performed work, by the
employee  155
Values  1759
Vault of values  1587
Vehicle  479
Vendor (vending machine) for goods (services)  9
Venture fund  173
Verification  174
Visa Travel Money Card  708
Voluntary insurance  412
Voluntary settlement  869

W

Wage and payment book (day book)  740
Warranty  297
Waste  259
Withdrawal of banknotes (coins) from circulation
193
Withdrawal of securities from circulation  600

Work 1413
Work done by the performer  1414
Work of architecture  1592
Work of crafts  1594
Work of fine art  1593
Working area  1416
Working capital  1027
Working capital  1417
Working order  1415
Working order (operability)  1518
Wrong payee  961
Wrong payer  963

X

X-report  1783

Z

Zone of customs control  607
Zone of simplified customs control  608
Z-report  1784
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Наукове видання

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ
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