
Звіт про повторне відстеження 
результативності Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток 

і здійснення операцій з їх застосуванням 
 
 

Загальні вимоги щодо порядку здійснення банками емісії платіжних 
карток, операцій, що здійснюються з їх застосуванням і порядку розрахунків за 
цими операціями встановлює Положення про порядок емісії платіжних карток і 
здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 19.04.2005 № 137 (далі - Положення). 

Постановою Правління Національного банку України від 04.01.2008 № 2 
затверджено Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток і 
здійснення операцій з їх застосуванням, які зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 22 січня 2008 р. за № 41/14732 (далі – Зміни до Положення). 

Запровадження Змін до Положення було зумовлено необхідністю 
приведення окремих норм Положення у відповідність до вимог  Рекомендацій: 
Комісії про Європейський Кодекс поведінки у сфері електронних платежів 
(відносини між фінансовими установами, торговцями, установами з надання 
послуг та клієнтами) від 8 грудня 1987 року № 87/598/ЄЕС та Комісії щодо 
трансакцій з використанням електронних платіжних інструментів і зокрема 
щодо стосунків між емітентом і держателем від 30.07.97 № 97/489/ЄС. 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» вищезазначений нормативно-
правовий акт є регуляторним і стосовно нього має здійснюватися базове, 
повторне та періодичне відстеження його результативності. Повторне 
відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється через рік 
з дня набрання ним чинності. 

Виконання заходів з повторного відстеження результативності 
регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем 
Національного банку України, який є відповідальним розробником цього 
документа і до компетенції якого належать питання, що регулюються 
Положенням.  

Повторне відстеження Змін до Положення здійснювалось шляхом 
вивчення та аналізу практики застосування норм цього документу та на підставі 
інформації, яка надходить до Національного банку України про роботу банків з 
платіжними картками. Негативних відгуків стосовно рівня підготовки цього 
документу до Національного банку України не надходило, що свідчить про те, 
що з впровадженням цього нормативно-правового акту вдалося досягти 
визначених цілей. Зокрема, встановлено загальні вимоги щодо: 

обов’язкового зображення торговельної марки платіжної системи на 
місцях, де здійснюються операції з використанням платіжних карток цих 
систем; 

не встановлення у договорі між еквайром і торговцем обмежень щодо 
приймання платіжних карток інших емітентів та інших платіжних систем з 
метою виключення можливості обмеження; 
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обов’язків та зобов’язань емітента платіжних карток та їх держателів; 
отримання Національним банком більш ширшої інформації про роботу 

банків на ринку платіжних карток з метою здійснення моніторингу за 
картковими платіжними системами. 

Остаточний висновок щодо сталого досягнення цілей буде зроблено за 
підсумками періодичного відстеження результативності Змін до Положення, 
яке буде проведено в установленому законодавством порядку. 
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