
Рекомендації Національного банку України 

щодо подання документів для узгодження умов та порядку діяльності 

в Україні міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є нерезидент 

 

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні” (далі – Закон про платіжні системи) Національний банк України 

(далі – Національний банк) веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, 

учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі ‒ 

Реєстр). Платіжні організації міжнародних платіжних систем мають право 

здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом унесення 

відомостей про них до Реєстру.  

Національний банк здійснює внесення відомостей до Реєстру щодо 

міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент (далі – 

міжнародна платіжна система), після узгодження умов та порядку діяльності цієї 

платіжної системи в Україні. 

Порядок узгодження Національним банком умов та порядку діяльності в 

Україні міжнародної платіжної системи встановлений Положенням про порядок 

реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг 

платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного 

банку України від 04 лютого 2014 року № 43 (зі змінами) (далі – Положення № 43). 

 

І. Рекомендації щодо оформлення та подання документів до Національного банку 

 

Документи до Національного банку може подати платіжна організація 

міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або 

розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена 

установа-нерезидент1. 

 

Документи мають викладатися українською мовою. Документи, що складені 

іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом 

українською мовою. 

                                                           
1 Відповідно до пункту 1.28 статті 1 Закону про платіжні системи платіжна організація – юридична особа, що 

визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної 

системи та несе відповідальність згідно з цим Законом та договором. 

У пункті 1.34 статті 1 Закону про платіжні системи визначено, що розрахунковий банк – уповноважений 

платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки учасникам платіжної системи та 

бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними. 

 Уповноважена установа – юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих платіжною організацією 

міжнародної платіжної системи-нерезидента, має право укладати від імені платіжної організації міжнародної 

платіжної системи-нерезидента договори про участь у цій системі. 
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Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на 

території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, 

якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають 

бути нотаріально засвідченими. 

Документи до Національного банку можуть подаватися у вигляді: 

1) електронного документа з кваліфікованим електронним підписом 

уповноваженої особи; 

2)  документа на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді. 

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, 

підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей. 

Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку 

на цифрових носіях інформації [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-

флешнакопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти 

Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови 

підключення платіжної організації платіжної системи до системи електронної 

пошти Національного банку). 

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного 

банку відповідно до вимог Положення № 43, мають створюватись у вигляді файлів, 

що містять відскановані з паперових носіїв зображення документів. 

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з 

урахуванням таких вимог: 

формат готового файла – pdf; 

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл; 

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст 

та реквізити документа; 

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл; 

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi. 

Рекомендується, щоб документи мали наскрізну порядкову нумерацію 

пунктів, пронумеровані глави/розділи (за потреби). 

 

 

ІІ. Загальні рекомендації до документів 

 

Документи про діяльність міжнародної платіжної системи в Україні не 

повинні містити інформацію, що протирічить законодавству України, зокрема 

Закону про платіжні системи, нормативно-правовим актам Національного банку, 

прийнятим на виконання цього закону. 
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Також потрібно врахувати, що учасники – резиденти міжнародної платіжної 

системи, мають дотримуватися законодавства України в разі надання ними послуг 

користувачам (платникам/отримувачам на території України). Документи повинні 

повною мірою розкрити всі положення, передбачені в пункті 1 розділу ІV 

Положення № 43. Якщо в поданих документах є посилання на інші документи, що 

стосуються виконання вимог Положення № 43, то ці документи потрібно також 

подати до Національного банку. 

У документах має використовуватися єдина термінологія. 

 

ІІІ. Рекомендації щодо документів, що подаються до Національного банку 

(розділ IV Положення № 43) 

 

Для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи до Національного банку потрібно подати: 

1. Заяву про узгодження умов та порядку діяльності в Україні 

міжнародної платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цих 

Рекомендацій. 

2. Копії таких документів (із зазначенням повного найменування та 

адреси місцезнаходження органу, що видав документ): 

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого 

офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації 

міжнародної платіжної системи; 

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній 

організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері 

міжнародних переказів коштів, якщо платіжна організація надає/має намір надавати 

послуги з переказу коштів у відповідній платіжній системі. 

3. Копії документів (витягів із документів) платіжної організації 

міжнародної платіжної системи, що визначають: 

1) організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має 

включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, 

розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних 

найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади 

іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації 

міжнародної платіжної системи; 
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2) умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу з 

міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до 

міжнародної платіжної системи. 

Документи мають містити опис порядку вступу/виходу до/з платіжної 

системи та загальні критерії, яким має відповідати учасник. Критеріями участі в 

міжнародній платіжній системі можуть передбачатися вимоги до учасників 

міжнародної платіжної системи щодо їх фінансового стану, наявності права 

надавати такі послуги (наявність дозвільних документів), технологічних 

можливостей та інші вимоги, що можуть впливати на безперервне функціонування 

міжнародної платіжної системи. 

У разі залучення прямих/непрямих учасників-резидентів України відповідні 

положення щодо прямих та непрямих учасників міжнародної платіжної системи 

мають описуватися окремо; 

 

3) систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі 

ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та іншими 

ризиками, що властиві платіжній системі. 

Під системою управління ризиками в міжнародній платіжній системі 

потрібно розуміти наявність правил та процедур діяльності платіжної системи, що 

містять комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безперервної діяльності 

міжнародної платіжної системи; 

 

4) види послуг, які платіжна організація міжнародної платіжної системи 

надала право надавати своїм учасникам-резидентам на території України, та 

порядок їх надання. 

Необхідно визначити перелік послуг, які платіжна організація міжнародної 

платіжної системи надала право надавати своїм учасникам-резидентам на території 

України із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (фізичні особи, 

юридичні особи, фізичні особи-підприємці), видів валют переказу коштів, форми 

ініціювання та виплати переказу (готівкова/безготівкова) за кожним видом послуг. 

Рекомендується розмежовувати перекази на транскордонні та 

внутрішньодержавні в межах України; перекази, здійснені через пункти надання 

фінансових послуг, та перекази, здійснені шляхом дистанційного обслуговування. 

Також рекомендуємо в разі здійснення в платіжній системі переказу коштів 

за участю іншої платіжної системи в документах потрібно описати умови, за яких 

здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів на території України; 
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5) перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється 

ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу 

коштів, документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу в платіжній 

системі; 

 

6) загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних 

повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу користувачем до 

завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі 

(уключаючи схематичне зображення).  

У документах потрібно навести зображення схеми руху інформаційних 

повідомлень та руху коштів з часу ініціювання переказу до його завершення в 

платіжній системі з  описом кожної ланки цієї схеми. Рух коштів та інформаційних 

повідомлень рекомендується відображати різними умовними позначеннями. Кожне 

умовне позначення руху коштів/інформаційних потоків на схемі має бути 

пронумероване. В описі до схеми потрібно навести посилання на номери потоків. 

Рекомендуємо врахувати вимоги законодавства України щодо здійснення 

діяльності міжнародних платіжних систем в Україні, зокрема те, що: 

 транскордонний переказ коштів здійснюється за неторговельними 

поточними операціями; 

 розрахунки (у тому числі взаєморозрахунки) учасників-резидентів з 

іншими учасниками-нерезидентами та платіжною організацією міжнародної 

платіжної системи мають здійснюватися в іноземній валюті; 

 сплата комісійної винагороди на території України як користувачами, 

так і між учасниками-резидентами (на території України) здійснюється тільки в 

гривнях; 

 нормативно-правовими актами Національного банку встановлений 

порядок здійснення переказів з України за кордон, у тому числі граничні норми 

перерахування готівки (без відкриття рахунку), вимоги щодо наявності підтвердних 

документів тощо; 

 нормативно-правовими актами Національного банку встановлений 

порядок виплати переказів з використанням рахунку/без відкриття рахунку 

(граничні суми виплати переказів готівкою); 

 можливість отримання переказу в гривнях, який надійшов в іноземній 

валюті, і порядок застосування курсу перерахунку отриманої за транскордонним 

переказом в іноземній валюті в гривні; 
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7) опис системи захисту інформації, що використовуватиметься 

міжнародною платіжною системою на території України, уключаючи технологію 

обміну інформаційними повідомленнями, порядок доступу, формування/перевірки 

електронних підписів, шифрування.  

Рекомендації для підготовки документів міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є нерезидент, що подаються до Національного банку 

України, у частині захисту інформації викладено за посиланням 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rekomendaci%D1%97_dlya_MPS.pdf. 

 

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента подає до 

Національного банку інформацію з питань, викладених у цьому пункті у формі 

інформаційної довідки, якщо немає документів, зазначених у пункті 3 розділу III 

цих Рекомендацій. 

4. Копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної 

системи, що регламентують: 

вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників 

міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог; 

порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання 

рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 

(FATF) щодо переказів. 

5. Анкету за формою,  наведеною в додатку 2 до цих Рекомендацій, щодо 

платіжної організації міжнародної платіжної системи. Анкета щодо платіжної 

організації міжнародної платіжної системи, що є публічною компанією або 

юридичною особою, контроль над якою здійснюється публічною компанією, не 

подається2. 

Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx. 

Анкета має містити достовірні відомості щодо юридичної особи, яка 

виконуватиме функції організації  міжнародної  платіжної системи- нерезидента та 

її власників істотної участі. 

У таблицях 5–8 Анкети мають зазначатися відомості щодо всіх юридичних 

осіб, у яких: 

                                                           
2 Для цілей, зазначених у підпункті 5 пункту 1 розділу ІV Положення № 43, публічною компанією 

є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до 

біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті 

кваліфікованої фондової біржі. 
 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rekomendaci%D1%97_dlya_MPS.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14#n990
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юридична особа, яка виконує функції платіжної організації міжнародної 

платіжної системи, є власником прямої або опосередкованої істотної участі, у тому 

числі незалежно від формального володіння; 

керівники або власники прямої або опосередкованої істотної участі 

юридичної особи, яка виконує функції платіжної організації міжнародної платіжної 

системи, є власниками прямої або опосередкованої істотної участі або керівниками. 

Під поняттям “істотна участь” слід розуміти пряме та/або опосередковане 

володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше 

відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або 

незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління 

чи діяльність юридичної особи. 

Розмір участі особи в юридичній особі розраховується шляхом додавання 

прямої та опосередкованої участі особи в юридичній особі за всіма ланцюгами 

володіння корпоративними правами в юридичній особі. 

Розмір опосередкованої участі особи в юридичній особі розраховується 

шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння 

корпоративними правами2 за такою формулою: 

, 

або 

 
де      РОУ – розмір розрахункової опосередкованої участі в юридичній особі; 

У – розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках; 

п – кількість рівнів володіння корпоративними правами юридичної особи; 

П – знак множення; 

і – номер рівня володіння корпоративними правами юридичної особи. 

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль над акціонером 

(учасником) юридичної особи (50 відсотків і більше), то розмір опосередкованої 

участі такої особи в юридичній особі дорівнює розміру прямої участі в юридичній 

особі акціонера (учасника) юридичної особи, якого вона контролює. 

Розмір опосередкованої участі в юридичній особі особи, яка набула істотної 

участі в юридичній особі за довіреністю акціонерів (учасників) юридичної особи, 

розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі (капіталі) 

юридичної особи акціонерів (учасників) юридичної особи, які видали такі 

довіреності. 

Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка незалежно від 

формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність юридичної 

особи, прирівнюється до 10 відсотків. 
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Розмір опосередкованої участі в юридичній особі особи, яка незалежно від 

формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність 

юридичної особи, прирівнюється до 100 відсотків. 

 

6. Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в 

Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язаний(а) додатково до 

вищезазначених документів подати до Національного банку документ, який 

підтверджує їх повноваження. 

 

Перелік законодавчих актів України, які потрібно використовувати під час 

подання документів міжнародною платіжною системою, наведено в додатку 3 до 

цих Рекомендацій. 

 



 

 Додаток 1  

до   Рекомендацій    Національного  банку 

України   щодо  подання   документів  для 

узгодження умов та порядку  діяльності  в 

Україні  міжнародної  платіжної  системи, 

платіжною організацією якої є нерезидент 

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 
 
 

Зразок 

 
  

____________ № __________                                     Національний банк України 
          (дата)  

 

Заява 

про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи 

 

 

Повне найменування заявника1________________________________________. 

 

 

Прошу узгодити умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи ____________________________________________________________. 
                            (найменування міжнародної платіжної системи) 

 

Платіжна організація __________________________________________________ 

                                                    (повне найменування платіжної організації 

____________________________________________________________________. 
                                                    міжнародної платіжної системи) 

 

Місцезнаходження платіжної організації ________________________________. 

 

Поштова адреса платіжної організації ___________________________________. 

 

Достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих 

документів, підтверджую. 

 



2 

 

Продовження додатка 1 

 

Контактна особа _____________________________________________________. 
                                          (поштова адреса, e-mail, ім’я, прізвище, номер телефону) 

 

Додатки: 

1. __________________________________________________________________. 

 

2. __________________________________________________________________. 

 

3. __________________________________________________________________. 
                                        (перелік документів, що додаються до заяви) 

 

_______________       ______________________ 
       (підпис)                                           (ініціали, прізвище)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зазначається повне найменування особи, яка подає до Національного банку України документи для узгодження 

умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи. 

 

                                                           



 

Додаток 2 

до Рекомендацій Національного банку України 

щодо подання документів для узгодження умов 

та порядку діяльності в Україні міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої 

є нерезидент  

(пункт 5 розділу IІІ) 
Анкета 

____________________________________________________________  

(повне офіційне найменування юридичної особи) 

Частина I. Інформація про юридичну особу 

1. Загальна інформація 

Таблиця 1 

№ з/п Перелік даних Інформація 

1 2 3 

1 Скорочене найменування 
 

2 Місцезнаходження 
 

3 Адреса для листування (заповнюється в разі відмінності від офіційного місцезнаходження)  

4 Ідентифікаційний код  
 

5 Дата державної реєстрації 
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6 Орган, що здійснив державну реєстрацію 
 

7 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) 
 

8 Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса юридичної особи) 
 

9 Вебсайт (за наявності)  

2. Інформація про фінансовий стан 

(станом на __________________________________) 

(зазначити останню звітну дату) 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Перелік даних Інформація 

1 Інформація за даними фінансової звітності: 
 

2 розмір власного капіталу 
 

3 розмір грошових коштів та їх еквівалентів 
 

4 розмір оборотних активів 
 

5 розмір дебіторської заборгованості 
 

6 розмір поточних фінансових інвестицій 
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3. Інформація про ділову репутацію 

Таблиця 3 

№ 

з/п 

Перелік запитань Інформація 

1 2 3 

1 Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними 

державами, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх 

трьох років)? 

так/ні 

2 Чи включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов’язаних із 

здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх 

трьох років)? 

так/ні 

3 Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної 

інформації Національному банку? 

так/ні 

4 Чи є юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи одночасно власниками 

істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними 

державами, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? 

так/ні 

5 Чи співпрацює юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи з платіжними 

системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію 

проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? 

(Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими 

системами або в чому полягає така співпраця?) 
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Частина II. Інформація про керівників юридичної особи  

(заповнюється окремо щодо кожного керівника) 

 

4. Інформація про керівників юридичної особи 

Таблиця 4 

№ 

з/п 

Перелік даних Інформація 

1 2 3 

1 Прізвище, ім’я та по батькові 
 

2 Посада, дата вступу на посаду 
 

3 Громадянство  

4 Дата і місце народження  

5 Адреса постійного місця проживання  

6 Ідентифікаційний номер  

7 Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, 

дата видачі, орган видачі) 

 

8 Інформація про судимість (Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення 

умисних злочинів, які не погашені та не зняті в 

установленому законодавством порядку) 

9 Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса, адреса 

для листування керівника) 
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Частина III. Відносини юридичної особи з іншими особами 

5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі 

Таблиця 5 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи/найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип 

істотної 

участі 

Інформація 

про особу 

Розмір участі, % Опис взаємозв’язку 

особи з юридичною 

особою 
пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
        

2         

 

Пояснення до заповнення таблиці 5 

1. У колонці 2 зазначається інформація: 

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом; 

2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською 

мовою; 

3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів; 

4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою. 

2. У колонці 3 зазначається тип особи (позначається у вигляді літер): 

1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу); 

2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи; 
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3) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 

4) “ФО” – для фізичної особи; 

5) “ЮО” – для юридичної особи. 

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер: 

1) “П” – пряма істотна участь; 

2) “О” – опосередкована істотна участь; 

3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь; 

4) “О(Д)” – істотна участь, яка виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням. 

4. У колонці 5 зазначається інформація: 

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, 

що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

2) щодо юридичних осіб України – місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ; 

3) щодо іноземних юридичних осіб – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний 

номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію 

іноземної юридичної особи в країні, де зареєстровано її головний офіс. 

5. У колонці 9 зазначається інформація щодо взаємозв’язків власника істотної участі з юридичною особою, а саме: 

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі – зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та 

інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи; 

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі – зазначаються всі особи, через яких особа має 

опосередковану участь в юридичній особі, а також відомості щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в 

юридичній особі із зазначенням відсотка володіння кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу; 
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3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі –  зазначаються всі особи, 

що входять до такої групи, та підстави, у зв’язку з якими такі особи належать до однієї групи; 

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння – зазначаються обставини, у зв’язку з якими 

особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи; 

5) якщо особа є власником істотної участі у зв’язку з передаванням їй прав голосу за дорученням – зазначається документ, яким 

оформлене таке доручення. 

У разі опосередкованої істотної участі в юридичній особі в колонці зазначається опис цієї опосередкованої участі. 

 

6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі 

незалежно від формального володіння) 

 

Таблиця 6 

№ 

з/п 

Найменування юридичної 

особи 

Місцезнаходження 

(країна, місто) 

Ідентифікаційний 

номер 

Розмір участі, % Основний 

вид 

діяльності 

юридичної 

особи 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
       

...        
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7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками 

істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння) 

Таблиця 7 

№ 

з/п 

Керівник/ 

власник 

істотної 

участі 

Найменування 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 

(країна, місто) 

Іденти-

фікаційний 

номер 

Розмір участі, % Основний вид 

діяльності 

юридичної 

особи 

пря-

ма 

опосеред-

кована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
        

…         

 

8. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є 

керівниками 

Таблиця 8 

№ 

з/п 

Керівник/власник 

істотної участі 

Найменування 

юридичної особи 

Місцезнаходження 

(країна, місто) 

Ідентифікаційний 

номер 

Посада Основний вид 

діяльності юридичної 

особи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
      

… 
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Я, ________________________________________________________________________________________________, стверджую,  

                                                      (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи) 

що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України 

достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї 

інформації іншим державним органам України. 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України 

згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб,  визначених 

законодавством України. 

Запевняю,  що _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (повне найменування юридичної особи) 

вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, у тому числі з використанням та/або за участю платіжних 

систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними 

державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними 

організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій. 

_______________________________                             ___________________________                           ______________________  

                (дата підписання анкети)                                           (підпис керівника)                                           (ініціали, прізвище) 

 

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти _________________________________________. 



 

Додаток 3 

до Рекомендацій Національного банку 

України щодо подання документів для 

узгодження умов та порядку діяльності в 

Україні міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є нерезидент 

(пункт 6 розділу ІІІ) 

 

Перелік законодавчих актів України та документів міжнародних 

організацій, які потрібно використовувати з метою подання документів 

для узгодження умов та порядку діяльності 

міжнародної платіжної системи 

 

 І. Законодавчі акти України 

 

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. 

Закон України “Про інформацію”. 

Закон України “Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних 

системах”. 

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”. 

Закон України “Про електронні довірчі послуги”. 

Закон України “Про захист персональних даних”. 

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення”. 

Закон України “Про валюту і валютні операції”. 

 

ІІ. Нормативно-правові акти 

 

Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних 

систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затверджене постановою 

Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 (зі змінами). 

Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в 

Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 

листопада 2014 року № 755 (зі змінами). 

Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення 

операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного 

банку України від 05 листопада 2014 року № 705 (зі змінами). 

Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів 

криптографічного захисту інформації, затверджене наказом Адміністрації 
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Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 

2007 року № 141 (зі змінами). 

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затверджене 

постановою Правління Національного банку України від 02  січня 2019 року № 2 (зі 

змінами). 

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 

операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного 

банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами). 

 

III. Матеріали міжнародних організацій, міжнародні правові акти 

 

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню 

тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, затверджені Пленарним 

засіданням FATF 16 лютого 2012 року. 

Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу від 20 травня 2015 року про запобігання використанню 

фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що 

вносить зміни до Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а 

також скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та 

Директиву Комісії 2006/70/ЕС. 

Регламент (EU) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, 

який скасовує Регламент (ЄС) № 1781/2006. 


