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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

26 грудня 2022 року Київ № 249  
 

 

Про встановлення вимог до надання обмежених 

платіжних послуг  

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статті 8 Закону України “Про платіжні послуги”, з метою встановлення 

вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Юридичні особи, зазначені в пункті 2 частини першої статті 8 Закону 

України “Про платіжні послуги”, які набули статусу надавачів обмежених 

платіжних послуг (далі – надавачі обмежених платіжних послуг), мають право 

надавати послуги, зазначені в підпунктах “а” та “в” пункту 2 частини першої 

статті 8 Закону України “Про платіжні послуги”, виключно ідентифікованим 

абонентам та на підставі договорів, укладених надавачем обмежених платіжних 

послуг з продавцями цифрового контенту/благодійними організаціями. 

2. Ідентифікованими абонентами надавачів обмежених платіжних послуг є 

абоненти, щодо яких встановлені такі відомості: 

1) для фізичних осіб: 

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); 

серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, підтверджує 

громадянство України чи спеціальний статус особи, що передбачений частиною 

першою статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус” або реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності);  

абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого 

обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента; 

2) для юридичних осіб: 

найменування;  

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств та організацій України;  
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абонентський номер чи мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за 

яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента. 

3. Обмеження стосовно суми разової платіжної операції та загальної суми 

платіжних операцій за календарний місяць, установлені в 

частині першій статті 8 Закону України “Про платіжні послуги”, застосовуються 

щодо платіжних операцій окремого отримувача послуг, який є абонентом 

надавача обмежених платіжних послуг. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

Голова  Андрій ПИШНИЙ 

 

Інд. 33 


