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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Правила про переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - 

Правила) розроблено відповідно до законодавства України: Закону України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні”, законів України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму” та інших нормативно-

правових актів України, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 

затвердженої Постановою Національного банку України від 21.01.04 № 22, Інструкції про 

ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління 

Національного банку України від 01.06.11 № 174, Положення про порядок видачі небанківським 

фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, 

затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2013 № 57, та 

інших нормативних документів Національного банку України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

1.2. Правила визначають умови та порядок здійснення переказу коштів; порядок 

ідентифікації осіб, що є Платниками або Отримувачами переказу коштів; порядок забезпечення 

виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 

(FATF) щодо переказів коштів; технології оброблення та виконання документів; порядок 

здійснення бухгалтерського обліку; систему захисту інформації, що використовуватиметься під 

час здійснення переказу коштів; строки та порядок зберігання інформації про здійснення 

переказу коштів; порядок внутрішнього контролю за здійсненням переказу коштів; порядок 

повернення коштів Платнику в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у 

готівковій формі одержувачу. 

1.3. Метою діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНТЕКО» (далі — ФК) є надання фінансових послуг, а саме здійснення переказу коштів у 

національній валюті без відкриття рахунків на всій території України через платіжні системи, 

фізичним та юридичним особам, шляхом прийому готівки або з використанням електронних 

платіжних засобів.  

1.4. Метою діяльності ФК є надання фінансових  послуг, а саме переказу коштів на 

фінансовому ринку України між Платниками та Отримувачами та розрахунків між ФК та 

Користувачами при проведені переказу коштів. 

1.5. Правила є обов'язковими для всіх працівників ФК, які прямо чи опосередковано та 

відповідно до посадових інструкцій задіяні та/або здійснюють надання фінансових послуг з 

переказу коштів на території України. 

1.6. Вимоги Правил не поширюються на перекази, що пов'язані з підприємницькою та 

інвестиційною діяльністю фізичних осіб. 

1.7. ФК надає фінансові послуги з переказу коштів та здійснення платежів на користь 

третіх осіб за допомогою комп’ютерної мережі, підключеної до мережі Інтернет,  платіжно-

технічних комплексів самообслуговування (терміналів самообслуговування) та інших платіжних 

пристроїв, які відповідають вимогам законодавства України і надаються ФК фінансовими 

установами. 

1.8. Розрахунки між ФК та Користувачами здійснюються в гривні через Розрахунковий 

банк відповідної платіжної системи учасником якої вона є. 

1.9. Основною функцією ФК є здійснення операцій з переказу коштів в гривні, 

ініційованих Платниками на користь визначеного Отримувача, для зарахування на рахунок 

Отримувача, та/або видачі Отримувачу суми переказу готівкою. 

1.10. Функціональність ФК забезпечує можливість: 

 приймання готівки за рахунками, надрукованими Отримувачами платежів; 

 проведення сплати за комунальні послуги;  

 сплата послуг операторів кабельного та супутникового телебачення; 

 оплату послуг страхування; 

 оплату послуг зв’язку; 
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 поповнення поточних рахунків фізичних осіб, відкритих у банках України; 

 погашення заборгованості за кредитами банків та інших кредитних установ; 

 надання інформаційних послуг Користувачам, що пов’язані з виконанням операцій, 

переказу коштів; 

 ініціювання та проведення переказу коштів від Платника на користь Отримувача 

через внутрішньодержавну платіжну систему. 

ФК приймає платежі готівкою за рахунками на сплату комунальних послуг, телефонного 

зв'язку, кабельного телебачення тощо, які формуються юридичною особою - отримувачем 

платежів. Такий документ повинен містити всі обов'язкові реквізити, що передбачені пунктом 1.3 

глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 

Постановою Правління Національного банку України від 01.06.11 № 174: найменування ФК, що 

здійснює операцію з переказу коштів, дату здійснення операції, зазначення платника та 

отримувача, суму операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача та 

відповідальної особи, уповноваженої здійснювати таку операцію, номер рахунку отримувача та 

найменування і код банку отримувача. 

Усі операції з приймання платежів готівкою за рахунками на сплату вищезазначених 

платежів ФК фіксує у відповідному реєстрі у формі, яка не допускає зміни його змісту, що 

підтверджує виконання зазначених операцій. 

1.11. ФК використовує інформаційні технології, що забезпечують формування, 

оброблення, передавання, одержання та зберігання документів за операціями по переказу коштів, 

а також формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі з всіма 

необхідними складовими захисту та достовірності інформації. 

1.12. ФК забезпечує переказ коштів шляхом прийому готівки до ПНФП, терміналів 

самообслуговування або з використанням електронних платіжних засобів у ПНФП. 

1.13. ФК використовує систему захисту інформації та систему забезпечення її 

достовірності, що гарантує неперервний та достатній захист інформації щодо здійснення 

ініційованих із застосуванням АРМів, терміналів самообслуговування та інших платіжних 

пристроїв, операцій переказу коштів на всіх етапах ініціювання, формування, оброблення, 

передавання, одержання та зберігання фінансових та інформаційних трансакцій та повідомлень. 

1.14. У цих Правилах терміни, поняття та визначення вживаються в такому значенні: 

АВТЕНТИФІКАЦІЯ – процедура перевірки відповідності пред’явленого ідентифікатора 

об’єкта автоматизованої системи на предмет належності його цьому об’єкту; встановлення або 

підтвердження автентичності. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (надалі - АС) - програмно-технічні комплекси банків 

та Платіжних систем, до складу яких входять термінали самообслуговування, автоматизовані 

робочі місця обслуговування Платників, мережне та комунікаційне обладнання та їх програмне 

забезпечення,  інші платіжні пристрої які використовує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНТЕКО» (надалі — ФК) щодо: 

 приймання готівки в терміналах самообслуговування; 

 ініціювання операції переказу коштів; 

 формування терміналом самообслуговування первинних електронних 

документів на переказ коштів; 

 оброблення інформації за операціями із застосуванням платіжних пристроїв 

та обмін нею між ПЦ ПС, ФК, Розрахунковим банком; 

 контроль збереження готівки, вміщеної в термінал самообслуговування; 

 управління, контроль та моніторинг платіжних пристроїв. 

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (надалі - АРМ) – програмно-технічний 

комплекс, до складу якого входить технічне, мережеве, комунікаційне обладнання та програмне 

забезпечення, за допомогою якого забезпечується виконання функцій ФК щодо: 

 формування первинних паперових та електронних документів на переказ коштів, 

що ініційовані Платниками у ПНФП; 

 облік первинних і зведених касових операцій; 

 оброблення інформації за операціями переказу коштів. 
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АВТОРИЗАЦІЯ – надання повноважень; встановлення відповідності між повідомленням 

(пасивним об’єктом) і його джерелом (створившим його користувачем або процесом). 

БАЗА ДАНИХ ФК (надалі - БД ФК) - база Платників та Отримувачів, які мають договори 

з цією ФК, котра містить інформацію потрібну для здійснення переказу коштів.  

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ПУНКТУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ – 

працівник, уповноважений ФК на прийняття готівки від Платників в ПНФП, ініціювання 

операції переказу засобами АРМ, іншими платіжними пристроями, який на підставі договору 

несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність готівки в ПНФП та 

відповідальність за повну відповідність операцій з переказу готівки первинним документам, за 

якими Платниками ініціюється операція переказу; 

ВПС - Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної 

системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. 

Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. 

Платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і 

забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України. 

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ – електронний або паперовий документ, що 

використовується ФК та її Клієнтами для передачі доручень на переказ коштів. 

ДОКУМЕНТ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ - документ на переказ, що використовується для 

ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі. 

ДОГОВІР НА ПРИЙОМ  ПЛАТЕЖІВ ТА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ – укладений ФК з 

Отримувачем договір, умови якого передбачають приймання ФК платежів від Платників та 

переказ їх на користь Отримувача. 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ (надалі - ЕПЗ) – платіжний інструмент, який 

надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про 

належні держателю кошти та ініціювати їх переказ. 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (надалі - ЕЦП) – вид електронного підпису, 

отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який 

додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність 

та ідентифікувати підписувача.  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТА – надання клієнтом документів і відомостей, необхідних 

для з'ясування його особи. 

КЛІЄНТ (КОРИСТУВАЧ) - юридична особа (резидент України), фізична особа 

(резидент України) та фізична особа-підприємець (резидент України), якій надається послуга ФК 

щодо виконання переказу коштів. 

КОД ТРАНЗАКЦІЇ – реєстраційний номер нетипової операції, який дозволяє здійснити її 

відстеження. 

КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА – винагорода ФК за послуги з переказу коштів, що 

сплачується Платником або Отримувачем таких коштів виключно в гривні. 

ЛІМІТ – вид обмеження фінансової операції (набору фінансових операцій) ініційованої 

Платником із застосуванням АРМу, терміналу самообслуговування  або іншого платіжного 

пристрою, який застосовується ФК з метою виконання норм чинного законодавства України у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом. 

Ліміт фінансових трансакцій може бути також застосований для ФК, що здійснюють приймання 

платежів з використанням терміналів самообслуговування, АРМів, або іншого платіжного 

пристрою, з метою зменшення ризиків, що пов'язані з їх діяльністю. 

МАРШРУТИЗАЦІЯ – обмін даними при виконанні операцій, у тому числі щодо переказу 

коштів між ФК та Учасниками ВПС. 

МОНІТОРИНГ – діяльність емітента/еквайра щодо контролю за операціями, які 

здійснюються із застосуванням ЕПЗ, з метою виявлення та запобігання помилковим та 

неналежним переказам. 

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ФК – нездатність ФК в строк, встановлений договором 

або визначений законодавством України, в повному обсязі виконати свої зобов’язання щодо 

переказу коштів. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ - частина робочого дня ФК, протягом якої приймаються 

документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, 

здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється ФК 

окремим внутрішнім документом. 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЧАС – частина операційного дня ФК, протягом якої приймаються 

документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та 

виконані протягом цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється ФК 

окремим внутрішнім документом. 

ОТРИМУВАЧ/ОДЕРЖУВАЧ – фізична особа (резидент України), юридична особа 

(резидент Україна) або фізична особа-підприємець (резидент України) на рахунок  якої 

зараховується сума переказу та фізична особа (резидент України), яка отримує суму переказу в 

готівковій формі в національній валюті України. 

ПЕРЕКАЗ – рух певної суми коштів, з метою її зарахування на рахунок Отримувача або 

видачі йому у готівковій формі. Переказ може здійснюватися виключно у валюті України; 

ПІБ – прізвище, ім’я (обов’язково) та по батькові (обов’язково). 

ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ – засіб певної форми на паперовому, електронному чи 

іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних 

інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби. 

            ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ – технічний пристрій (платіжний   термінал,   програмно-

технічний   комплекс самообслуговування, комп’ютерна мережа, яка підключена до мережі 

Інтернет тощо), що надається фінансовими установами ФК на умовах договорів, укладених між 

ФК та фінансовими установами і який дає змогу Користувачеві здійснити операції з ініціювання 

переказу коштів, а також виконати інші операції, згідно з функціональними можливостями 

пристрою. 

ПЛАТНИК – фізична особа (резидент України), яка ініціює переказ шляхом 

подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів або за 

допомогою електроного платіжного засобу. 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – оприлюднена у спосіб, передбачений законодавством 

України, публічна пропозиція Платникам, за умовами якої ФК приймають на себе зобов’язання 

по обслуговуванню переказу коштів за ініційованими Платниками операціями переказу коштів 

на визначених у такій публічній пропозиції умовах. Умови публічної пропозиції є однаковими 

для всіх Платників. 

ПУНКТ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (надалі - ПНФП) – обладнане АРМами 

відповідальних осіб,  терміналами самообслуговування, комп’ютерною мережею, підключеної до 

мережі Інтернет та іншими платіжними пристроями, які відповідають вимогам законодавства або 

відокремлена частина приміщення, яка взята на облік ФК і яка використовується ФК для 

приймання готівки та електронних платіжних засобів, з метою її переказу Отримувачам або 

видачі готівки Отримувачам - фізичним особам за переказами. 

СЕРВЕР АВТЕНТИФІКАЦІЇ – апаратно-програмний комплекс, призначений для 

проведення автентифікації Відправника та Отримувача переказу в АС. 

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН - центральний орган виконавчої влади 

України, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

РЕКОНСИЛЯЦІЯ – процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та перевірці 

виконання кожного переказу. 

РИЗИК – можливість виникнення певної події, настання якої призводить до фінансових 

чи інших втрат ФК. 

ТЕРМІНАЛ САМООБСЛУГОВУВАННЯ – програмно-технічний комплекс 

самообслуговування, технічні можливості якого забезпечують ініціювання операції переказу 

коштів, що внесені Платником готівкою, шляхом її приймання від Платників в автоматизованому 

режимі. 

ТРАНСАКЦІЯ – інформація в електронній формі про окрему операцію переказу коштів 

або інше інформаційне повідомлення про здійснені операції, що сформована за результатами їх 
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виконання. 

Інші терміни, що використовуються в Правилах, вживаються в значеннях, наведених у 

Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», нормативно-правових актах 

Національного банку України, які регулюють діяльність платіжних систем та переказ коштів в 

Україні. 

 

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 
2.1. Основною функцію ФК є надання Користувачам послуг з переказу коштів, 

ініційованого з ПНФП або через термінали самообслуговування. 

2.2. З метою забезпечення належного надання фінансових послуг із переказу коштів ФК: 

2.2.1. під час приймання коштів від Платників, ФК визначає справжність та платіжність 

банкнот (монет) за допомогою спеціального обладнання; 

2.2.2. обов’язково приймає готівку, електронні платіжні засоби за ініціативою Платника; 

2.2.3. документально оформлює рух коштів; 

2.2.4. своєчасно відображує операції з переказу коштів у бухгалтерському обліку; 

2.2.5. здійснює належний внутрішній контроль за операціями з переказу коштів;  

2.2.6. забезпечує інкасацію готівки самостійно або за допомогою банківських установ;  

2.2.7. створює безпечні умови для роботи з готівкою та її зберігання; 

2.2.8. забезпечує надійне функціонування та обслуговування відповідних  компонентів 

програмно-технічних комплексів; 

2.2.9. здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів згідно з умовами 

публічного договору та договору на прийом платежів та переказ коштів відповідно; 

2.2.10. здійснює інформаційне обслуговування Платників і Отримувачів та надає їм 

консультаційну допомогу на умовах, визначених цими Правилами, правилами платіжних систем, 

учасником яких є ФК та відповідними договорами з Платниками та Отримувачами.  

2.2.11. забезпечує розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з 

законодавством України, умовами укладених договорів та цих Правил та порядком, визначеним 

Платіжною організацією; 

2.2.12. своєчасно проводить розрахунки з платіжною організацією згідно із цими 

Правилами, публічним договором, договором з платіжною організацією та договорами на 

прийом платежів та переказ коштів; 

2.3. Надаючи фінансові послуги з переказу коштів, ФК зобов’язується: 

2.3.1. забезпечити конфіденційність інформації Платників, Отримувачів та інших 

Учасників ВПС, відповідно до укладених договорів та чинного законодавства України; 

2.3.2. забезпечити облік здійснених за допомогою ФК фінансових операцій у відповідності 

із чинним законодавством та затвердженою платіжною організацією обліковою політикою; 

2.3.3. розміщувати в ПНФП в доступних для огляду клієнтів місцях та за допомогою 

інтерфейсу терміналів самообслуговування інформацію про порядок (умови) здійснення 

переказу коштів, комісійні винагороди за послуги з переказу коштів, повідомлення, що валютою 

переказу є національна валюта України тощо; 

2.3.4. надавати користувачу на його вимогу інформацію про ПНФП, в яких здійснюється 

виплата переказу коштів; 

2.4. Комісійна винагорода. 

2.4.1. Розміри комісійної винагороди та порядок її обчислення визначаються у відповідних 

договорах, які укладаються між ФК та Учасниками ВПС, між ФК та Отримувачами (юридичними 

особами та фізичними особами-підприємцями).  

2.4.2.Нарахування комісійної винагороди здійснюється за оброблення фінансових 

трансакцій. 

2.4.3.Комісійна винагорода може утримуватись з Платника (клієнта) та/або Отримувача, але 

виключно в гривні. 
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2.4.4. ФК сплачує платіжним організаціям  платіжних  систем  за  послуги, які надаються 

ФК в Україні, виключно в гривнях. 

2.4.5. У разі відсутності договору між ФК та Отримувачами, ФК встановлює розмір 

комісійної винагороди, який погоджений із платіжною організацією відповідної платіжної 

системи, учасником якої є ФК. 

2.5. ФК не здійснює переказ коштів в національній валюті за дорученням та на користь 

нерезидентів до моменту отримання ФК генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.  

 

 

3. ПРИМІРНІ ДОКУМЕНТИ НА ПЕРЕКАЗ 

 

3.1. Примірні документи на переказ наведені у відповідних додатках до цих Правил. 

 

 

4. ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

     4.1. ФК використовує наступні документи на переказ: 

4.1.1. квитанція; 

4.1.2. заява на переказ готівки; 

4.1.3. заява на видачу готівки. 

4.2. Створення електронного документу на переказ готівки ініціюється Платником шляхом 

подання заяви на переказ готівки відповідальній особі ПНФП та/або введення ним інформації з 

використанням інтерактивного інтерфейсу терміналу самообслуговування та необхідних даних 

наданих АС та Отримувачів. Сформований електронний документ на переказ має ЕЦП Платника 

(касира або термінала самообслуговування), які(ий) підтверджують достовірність документу і 

незмінність даних, що були введені відповідальною особою або Платником, та забезпечують 

загальну цілісність та не викривленість електронного документу при його передачі для 

подальшого оброблення з метою здійснення переказу коштів кінцевому Отримувачу. 

Електронний документ на переказ готівки має ідентичні реквізити з документом на переказ 

коштів у паперовій формі. 

4.3. За результатами ініціювання операції переказу коштів, Платнику через термінал 

самообслуговування видається квитанція, що містить обов’язкові реквізити документа на переказ 

готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки та здійснення ініціювання операції з 

переказу готівки. 

4.4. Вимоги щодо захисту від підробки паперової квитанції, що є підтвердженням 

ініціювання переказу коштів, встановлюються платіжною організацією та письмово доводяться до 

відома ФК, або фінансової установи, яка надає ФК в користування свої термінали 

самообслуговування. 

4.5. Заява на переказ готівки використовується з метою ініціації операції переказу готівки, 

яка вноситься Платниками до ПНФП ФК. 

4.6. Заява на переказ готівки містить наступні обов'язкові реквізити: 

4.6.1. назва документа – “Заява на переказ готівки”; 

4.6.2. дата та час складання; 

4.6.3. платник; 

4.6.4. код платника; 

4.6.5. назва ВПС; 

4.6.6. найменування, місцезнаходження та засоби зв’язку ФК (номер телефону, електронна 

адреса); 

4.6.7. номер, місцезнаходження ПНФП; 

4.6.8. дані, що ідентифікують Платника; прізвище, ім’я, по батькові Платника (за 

наявності), дані паспорта або документа, що його замінює, із зазначенням номеру документа, 

органу, що його видав та дати видачі; номер мобільного телефону (за бажанням). 

4.6.9. отримувач (ПІБ); 
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4.6.10. код отримувача; 

4.6.11. банк отримувача; 

4.6.12. код банку отримувача; 

4.6.13. загальна сума; 

4.6.14. призначення платежу; 

4.6.15. пред’явлений документ; 

4.6.16. дата валютування; 

4.6.17. власноручний підпис Платника; 

4.6.18. підпис відповідальної особи ПНФП. 

4.7. Заява формується засобами АРМ або іншими платіжними пристроями, особисто 

підписується Платником та подається одночасно із відповідною сумою готівки. 

4.8. В підтвердження факту прийняття заяви на переказ готівки разом із відповідною сумою 

готівки до виконання ПНФП ФК, Платнику видається другий екземпляр заяви на переказ готівки з 

відбитком штампу ПНФП та підписом відповідальної особи. Відповідальна особа вносить 

необхідну інформацію про переказ з заяви на переказ готівки до бази даних ФК. 

4.9. Документом на видачу готівки є Заява на видачу готівки.  

4.10. Заява на видачу готівки містить наступні обов'язкові реквізити: 

4.10.1. назва документа – “Заява на видачу готівки”; 

4.10.2. дата складання; 

4.10.3. назва ВПС; 

4.10.4. найменування, місцезнаходження та засоби зв’язку ФК (номер телефону, електронна 

адреса); 

4.10.5. номер, місцезнаходження ПНФП; 

4.10.6. дані, що ідентифікують Платника; прізвище, ім’я, по батькові Платника (за 

наявності), номер мобільного телефону (за бажанням). 

4.10.7. отримувач (ПІБ); 

4.10.8. банк отримувача; 

4.10.9. сума переказу цифрами; 

4.10.10. зміст операції; 

4.10.11. пред’явлений документ (номер, ким та коли виданий, адреса реєстрації); 

4.10.12. власноручний підпис Отримувача; 

4.10.13. підпис відповідальної особи ПНФП. 

4.11. В підтвердження факту прийняття заяви на видачу готівки та видачі відповідної суми 

готівки ПНФП ФК видає Отримувачу другий екземпляр заяви на видачу готівки з відбитком 

штампу ПНФП та підписом відповідальної особи. 

 

 

5. ІНІЦІЮВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

5.1. ФК надає послуги з переказу коштів у гривні. 

5.2. ФК надає наступні види послуг з переказу коштів: 

5.2.1. переказ коштів від фізичної особи (резидент) на користь Отримувача (резидент) із 

зарахуванням суми переказу на його рахунок (відкритий у будь-якому банку України); 

5.2.2. переказ коштів від фізичної особи (резидент) на користь фізичної особи (резидент), з 

видачею суми переказу готівкою;  

5.2.3. переказ коштів із застосуванням електронних платіжних засобів. 

5.3. Формування документа на переказ коштів виконується шляхом заповнення 

Платником та/або відповідальною особою ПНФП обов’язкових реквізитів документу на переказ. 

5.4. Окремі обов’язкові реквізити документа на переказ коштів, що сформований у ПНФП, 

можуть заповнюватись в автоматичному режимі з використанням БД ФК. 

5.5. У ПНФП застосовуються три режими прийому переказів коштів:  

5.5.1. прийом коштів за наявності інформації в БД ФК про Платників та Отримувачів. Для 

виконання такого переказу ФК має укласти договір на прийом платежів з Отримувачем та мати 
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доступ до АС такого Отримувача для здійснення авторизації платежу на його адресу шляхом 

обміну даними між ФК та АС цього Отримувача: 

5.5.1.1. Прийом коштів здійснюється з використанням БД ФК, що містить інформацію, 

необхідну для здійснення переказу. БД ФК формується на підставі інформації, що надається АС 

Отримувачів. 

5.5.1.2. Такий переказ коштів передбачає наявність інформації в БД ФК про Платника та 

Отримувача, що дозволяє здійснити прийом коштів без заповнення Платником деяких реквізитів 

документу на переказ.  

5.5.2. Прийом коштів за наявності інформації в БД ФК про Отримувачів. Для виконання 

такого переказу ФК має укласти договір з Отримувачем. 

5.5.2.1. Прийом коштів здійснюється з використанням БД ФК, що містить інформацію про 

Отримувачів (реквізити Платника вносяться безпосередньо під час прийому коштів).  

5.5.3. Прийом коштів без інформації в БД ФК про Платників та Отримувачів. Даний 

режим ініціювання та здійснення переказу коштів не передбачає наявності договору з 

Отримувачами. 

5.5.3.1. Вся інформація, необхідна для здійснення переказу коштів, вноситься 

безпосередньо під час ініціювання переказу коштів Платником за допомогою платіжних 

пристроїв, передбачених цими Правилами ФК. 

5.6. Оплату послуг за пересилання переказу коштів може здійснювати Платник та 

Отримувач  переказу коштів. 

5.7. У випадку виконання платником переказу коштів через АРМ ПНФП - платнику 

видається другий екземпляр заяви на переказ готівки та оформлюється квитанція про сплату 

комісійної винагороди окремим документом. 

5.8. Інформація щодо переказів надходить за допомогою мережі передачі даних до БД ФК, 

для подальшого контролю та формування платіжних доручень на перерахування готівки на 

рахунки Отримувачів. 

5.9. Порядок прийому коштів для здійснення переказів за допомогою АРМ, яке підключене 

до мережі Інтернет. 

5.9.1. Прийом коштів за наявності інформації в БД ФК про Платників та Отримувачів. 

5.9.1.1. Прийом коштів здійснюється відповідальною особою ПНФП з використанням БД 

ФК, що містить інформацію, необхідну для здійснення переказу.  

5.9.1.2. Для ініціювання переказу коштів, Платник надає відповідальній особі ПНФП 

номер власного облікового рахунку (присвоєний йому Отримувачем), ПІБ, адресу. 

5.9.1.3. Відповідальна особа ПНФП за допомогою БД ФК доводить до відома Платника 

види послуг, що надаються Отримувачам та суми нарахувань за ними. 

5.9.1.4. Платник називає види послуг, які бажає сплатити та суми оплат по кожній з них. 

5.9.1.5. Відповідальна особа ПНФП вносить до БД ФК засобами АРМ/комп’ютерної 

мережі, яка підключена до мережі Інтернет інформацію про суми переказів по зазначеним 

послугам, після чого приймає кошти для переказу та плату за послуги (якщо вона передбачена); 

роздруковує заяву на переказ готівки у двох примірниках встановленої форми.  

5.9.1.6. Кожна з квитанцій або, у випадку ініціювання переказу готівки на адресу 

Отримувача - фізичної особи, заяв на переказ готівки, засвідчується підписом відповідальної 

особи ПНФП та Платника, після чого відповідальна особа ПНФП засвідчує квитанцію або, у 

випадку ініціювання переказу готівки на адресу Отримувача - фізичної особи, заяви на переказ 

готівки печаткою ПНФП ФК. Квитанцію або один примірник заяви на переказ готівки видається 

Платнику, а інший – залишається у відповідальної особи  ПНФП, який здійснював операцію. 

5.9.2. Прийом коштів за наявності інформації в БД ФК про Отримувачів. 

5.9.2.1. Прийом коштів здійснюється відповідальною особою ПНФП ФК з використанням 

БД ФК, що містить інформацію про Отримувачів які мають відповідні договори. 

5.9.2.2. Платник надає відповідальній особі ПНФП ФК інформацію, необхідну для 

ініціювання переказу: 

 назву або ПІБ Отримувача; 

 власний обліковий рахунок, присвоєний йому Отримувачем (за наявності); 
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 ПІБ Платника; 

 адресу Платника; 

 назву послуги, яка сплачується; 

 суму оплати. 

5.9.2.3. Відповідальна особа ПНФП ФК вносить зазначену інформацію в БД ФК, після 

чого приймає кошти для переказу та плату за послуги (якщо вона передбачена); роздруковує 

заяву на переказ готівки у двох примірниках встановленої форми.  

5.9.2.4. Прийом коштів здійснюється відповідальною особою ПНФП ФК з використанням 

БД ФК, що містить інформацію про Отримувачів які мають відповідні договори. 

5.9.2.5. Кожна з квитанцій засвідчується підписом відповідальної особою ПНФП та 

Платника, після чого відповідальна особа ПНФП засвідчує квитанцію печаткою ПНФП ФК. 

Один екземпляр квитанції видається Платнику, а інший – залишається у відповідальної особи  

ПНФП, який здійснював операцію. 

5.9.3. Прийом коштів без інформації в БД ФК про Користувачів. 

5.9.3.1. Платник надає відповідальній особі ПНФП ФК інформацію, необхідну для 

заповнення обов’язкових реквізитів документів на переказ, передбачених цими Правилами або 

надає заповнену заяву на переказ готівки (у випадку ініціювання переказу готівки на адресу 

Отримувача - фізичної особи). 

5.9.3.2. Відповідальна особа ПНФП вносить засобами АРМ/комп’ютерної мережі, яка 

підключена до мережі Інтернет до БД ФК інформацію, після чого приймає готівку або ЕПЗ, 

плату за послуги (якщо вона передбачена); надає Платнику другий екземпляр заяви  на переказ 

готівки  або квитанцію відповідної форми, встановленою законодавством України, якщо операція 

була здійснена за допомогою ЕПЗ, з відбитком штампу ПНФП та підписом відповідальної особи. 

5.9.3.3. Кожна з квитанцій або, у випадку ініціювання переказу готівки на адресу 

Отримувача - фізичної особи, заяв на переказ готівки, засвідчується підписом відповідальної 

особи ПНФП та Платника, після чого відповідальна особа ПНФП засвідчує квитанцію або, у 

випадку ініціювання переказу готівки на адресу Отримувача - фізичної особи, заяви на переказ 

готівки печаткою ПНФП ФК. Квитанцію або один примірник заяви на переказ готівки видається 

Платнику, а інший – залишається у відповідальної особи ПНФП, який здійснював операцію. 

5.10. Порядок прийому коштів для здійснення переказів за допомогою терміналів 

самообслуговування. 

5.10.1. Після введення необхідної інформації за допомогою терміналу 

самообслуговування, у випадку підтвердження можливості здійснення операцій з переказу 

коштів, Платнику засобами інтерфейсу терміналу самообслуговування повідомляється про 

загальну суму готівки, що підлягає внесенню до терміналу самообслуговування та пропонується 

здійснити внесення готівки до терміналу самообслуговування через приймальний пристрій. 

5.10.2. Після внесення Платником коштів в сумі, що дорівнює визначеній для платежу 

сумі, або перевищує суму платежу на суму округлення, що визначається АС, приймання готівки 

через приймальний пристрій терміналу самообслуговування припиняється.  

5.10.3. У випадку, коли сума внесеної до терміналу самообслуговування готівки 

дорівнюється сумі переказу, що визначена у документі на переказ коштів, Платник підтверджує 

завершення операції ініціювання переказу та отримує паперову квитанцію визначеної форми та 

змісту.  

5.10.4. У разі, коли сума внесеної до терміналу самообслуговування готівки перевищує 

суму переказу, що визначена у документі на переказ коштів, Платник підтверджує завершення 

операції або відміняє цю операцію. В першому випадку програмно-технічний комплекс системи 

здійснює перерахунок суми трансакції, виходячи із суми фактично внесеної до терміналу 

самообслуговування готівки, та в автоматичному режимі вносить зміни в частині суми переказу 

до сформованого з ініціативи Платника документа на переказ коштів та роздруковує відповідну 

квитанцію. Про перерахунок суми переказу Платник повідомляється засобами інтерфейсу 

терміналу самообслуговування.  

5.10.5. У разі, коли сума внесеної через приймальний пристрій до терміналу 

самообслуговування готівки є меншою від суми, визначеної Платником під час формування 
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документа на переказ, термінал самообслуговування після спливу визначеного АС періоду часу 

від моменту внесення останньої банкноти, який не може бути менше 10 секунд, повідомляє 

Платника про неможливість здійснення переказу у повній сумі, яка зазначена у заповненому 

Платником документі на переказ готівки та пропонує довнести необхідну суму готівки, 

завершити (якщо це дозволено Отримувачем та АС) операцію переказом вже внесеної меншої 

суми або відмовитися від ініціювання переказу готівки.  

5.10.6. Після попередження Платника про неможливість здійснення операції переказу у 

повній сумі, програмно-технічний комплекс системи здійснює перерахунок суми трансакції, 

виходячи із суми фактично внесеної до терміналу самообслуговування готівки, та в 

автоматичному режимі вносить до сформованого з ініціативи Платника документа на переказ 

готівки зміни в частині суми переказу.  

5.10.7. АС  забезпечує відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки 

для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками ВПС або Учасників ВПС з 

Отримувачами в системі обліку платіжної організації та у системі автоматизації банку, що 

обслуговує АС у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки 

Платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі 

ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу). 

Операції з приймання готівки, здійснені із застосуванням ПНФП, обліковуються в БД ФК 

у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки Платником 

протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання 

переказу готівки після закінчення операційного часу).  

5.11. Порядок здійснення переказу коштів за допомогою електронних платіжних засобів. 

5.11.1. Ініціювання операції переказу коштів здійснюється Платником, шляхом формування 

електронного документа на переказ коштів. 

5.11.2. Окремі обов'язкові реквізити електронного документа на переказ коштів, який 

сформований на відповідному платіжному пристрої можуть заповнюватись в автоматичному 

режимі з використанням баз даних програмно-технічного комплексу ФК. 

5.11.3. При ініціації формування електронного документу на переказ коштів здійснюється 

запит до АС Отримувача та/або Учасника ВПС, який має з ним договір на прийом платежів та 

переказ коштів, про можливість виконання цієї операції. У випадку підтвердження можливості 

такої операції, здійснюється продовження ініціації формування електронного документу на переказ  

коштів. Якщо Отримувач відмовляє, то подальші операції з ініціювання електронного документу 

припиняються і Платник повідомляється про це засобами терміналу самообслуговування або 

відповідальною особою ПНФП. 

5.11.4. Перевірка повноти і правильності заповнення реквізитів документа на переказ коштів 

здійснюється засобами програмно-технічного комплексу системи, за результатами якої 

програмно-технічний комплекс системи підтверджує можливість здійснення Платником 

подальшого виконання операції, здійснення формування електронного документу на переказ 

коштів з використанням платіжних пристроїв, або повідомляє про відмову від здійснення 

подальших операцій переказу коштів, вказуючи причини відмови. Про можливість вчинення 

операції переказу коштів або про причини відмови від здійснення цієї операції Платник 

повідомляється засобами інтерфейсу терміналу самообслуговування або відповідальною особою 

ПНФП. Про можливість вчинення операції з переказу коштів або про причини відмови від 

здійснення цієї операції із використанням платіжних пристроїв, відповідальна особа ПНФП 

повідомляється засобами інтерфейсу на платіжних пристроях, про що сповіщається Платник. 

5.11.5. У випадку підтвердження можливості здійснення подальших операцій з переказу 

коштів, зазначена Платником сума перераховується Отримувачу. 

5.11.6. Повернення коштів на ПНФП, після відкликання документів на переказ 

здійснюється в день відкликання таких документів. 

5.11.7. Відповідальна особа ПНФП за заявою на видачу готівки Платника проводить 

операцію повернення в базу даних ФК з роздрукуванням відповідної квитанції. 

5.11.8. Повернення коштів Платнику, переказ яких був ініційований за допомогою ЕПЗ 

здійснюється у встановлений законодавством України строк відповідно до правил платіжної 
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системи, режиму роботи емітента такого ЕПЗ, держателем якого є Платник. Повернення коштів 

здійснюється на той самий рахунок Платника, з якого було перераховано кошти на рахунок 

Отримувача. 

5.11.9. Переказ коштів за операціями, які ініційовані із застосуванням електронних 

платіжних засобів у межах України, здійснюється лише в гривнях.  

5.11.10. ФК має право на здійснення валютних операцій тільки після отримання 

генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, у порядку, передбаченому законодавством 

України.  

5.12. За деякими видами платежів при ініціюванні формування електронного документу 

на переказ коштів здійснюється запит до АС Отримувача та/або БД ФК, який має з ним договір 

на прийом платежів про можливість виконання цієї операції. У випадку підтвердження 

можливості такої операції, здійснюється продовження ініціювання формування електронного 

документу на переказ коштів. Якщо Отримувач відмовляє, то подальші операції з ініціювання 

електронного документу припиняються і Платник повідомляється про це засобами терміналу 

самообслуговування або відповідальною особою ПНФП. 

5.13. Електронний документ на переказ коштів, що формується програмно-технічними 

засобами ФК або засобами Платіжної системи, повинен мати ЕЦП. 

5.14. Сформований електронний документ на переказ коштів засобами зв’язку 

направляється в захищеному вигляді до АС. АС засобами програмно-технічного комплексу 

системи здійснює перевірку справжності ЕЦП та, у випадку підтвердження його справжності, 

формує та передає на платіжні пристрої присвоєний документу на переказ унікальний код 

трансакції, що друкується на квитанції. 

5.15. По завершенню ініціювання переказу коштів, програмно-технічним комплексом АС, 

до якого підключено цей термінал самообслуговування або інший платіжний пристрій, ФК 

фіксує трансакцію в БД ФК і формує відповідний електронний документ на переказ коштів 

Отримувачу. Цей електронний документ на переказ коштів повинен мати ЕЦП, що формується 

програмно-технічними засобами «ЦСК Кейцентр».  

5.16. Порядок відкликання документів на переказ. 

5.16.1. Платник має право відкликати документ на переказ протягом операційного часу 

дня, у який було ініційовано такий переказ. У разі відміни Платником ініціювання переказу 

готівки, Платнику пропонується внести додаткові особисті ідентифікаційні дані, які будуть 

необхідні при поверненні коштів. Платник одержує квитанцію про відміну операції, з якою може 

звернутися до фінансової установи, в терміналі самообслуговування якої була здійснена ця 

операція, для повернення коштів. 

5.16.2. Повернення коштів на ПНФП ФК, після відкликання документів на переказ, 

здійснюється в день відкликання таких документів.  

5.16.3. Повернення здійснюється на підставі оригіналу документа, що підтверджує 

ініціювання переказу коштів і заповненого Платником бланка заяви, з наданням копій 

необхідних документів (паспорта/або документу, який його замінює, реєстраційного номеру 

картки обліку платника податку). 

5.16.4. Відповідальна особа ПНФП ФК за заявою на видачу готівки Платника проводить 

операцію повернення в БД ФК (у разі наявності плати за послуги ФК). 

5.17. Порядок контролю за залишком  коштів в ПНФП. 

5.17.1. Залишок коштів у ПНФП контролюється відповідальною особою згідно з наказом 

ФК про встановлення ліміту каси. 

5.17.2. Сума, що перевищує ліміт каси в обов'язковому порядку здається в інкасацію 

наступного банківського дня. 

5.18. Порядок виплати переказу. 

5.18.1. Виплата Переказу проводиться ФК. 

5.18.2. Підставою для виплати Переказу є «Заява на видачу готівки» у відповідності з 

Додатком 3, яку власноруч підписує Отримувач. 

5.18.3. При отриманні Переказу Отримувач зобов’язаний пред’явити паспорт або 

документ, що його замінює. Представник Отримувача має пред’явити паспорт або документ, що 
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його замінює та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

5.18.4. При отриманні Переказу Одержувач зобов’язаний назвати: 

- власний обліковий рахунок Переказу, присвоєний йому Отримувачем (за наявності); 

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

- сума Переказу. 

5.18.5. Переказ виплачується при збігу даних Отримувача в БД ФК з даними наданими 

Отримувачем. 

5.18.6. Відповідальна особа ПНФП надає Отримувачу примірник заяви на видачу готівки, 

що оформлений належним чином, який є підтвердженням про отриману готівку. 

 

 

6. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

6.1. Сформоване АРМ, електронне повідомлення засобами зв'язку направляється в 

захищеному вигляді до ПЦ ФК, з якого повідомлення передається до ПЦ платіжної системи, 

який обслуговує ФК. ПЦ платіжної системи, який обслуговує ФК засобами програмно-

технічного комплексу системи здійснює перевірку справжності ЕЦП на електронному 

повідомленні, та у випадку підтвердження справжності ЕЦП формує та передає на АРМ 

присвоєний документу на переказ коштів унікальний код трансакції, що друкується на квитанції 

АРМ. 

6.2. Після отримання від АС унікального коду трансакції  АРМ роздруковує для Платника 

паперову квитанцію, що містить цей унікальний код та іншу визначену цими Правилами 

інформацію, які є підтвердженням завершення операцій платежу (внесення готівки) та 

ініціювання переказу коштів або відміни ініційованого платежу у випадку, якщо Платник 

здійснив операцію відміни. 

6.3.У випадку виконання операції переказу готівки платіжними пристроями, паперова 

квитанція, що містить унікальний код та є підтвердженням завершення операції платежу 

роздруковується такими платіжними пристроями та зберігається АС в якості первинного документа, 

який підтверджує ініціювання АС розрахунків за операцією переказу готівки, що ініційована 

шляхом внесення готівки до ПНФП. 

6.4. По завершенню ініціації (з використанням АРМу),  Платником переказу коштів 

формується відповідний електронний документ на переказ коштів Отримувачу. Цей електронний 

документ на переказ коштів повинен мати ЕЦП, що формується програмно-технічними засобами 

«ЦСК Кейцентр» (Див. п. 9.4. Правил). 

 

 

7. ПОРЯДОК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ,  

ЩО Є ПЛАТНИКАМИ АБО ОТРИМУВАЧАМИ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

7.1. ФК з метою виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму для 

забезпечення здійснення контрольних функцій щодо протидії легалізації коштів, одержаних 

злочинним шляхом встановлюються вимоги, що є обов’язковими до виконання самою ФК, 

платіжною організацією та Учасниками ВПС. 

7.2. ФК є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, здійснює переказ коштів 

відповідно до вимог цих Правил, законодавства України з питань запобігання легалізації 

(відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом та рекомендацій Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів коштів. 

7.3. ФК відповідно до законодавства України затверджує внутрішні правила та програми 

проведення фінансового моніторингу, в яких визначає порядок виявлення фінансових операцій, 

що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати відношення або 

призначатися для фінансування тероризму, а також порядок ідентифікації осіб, які здійснюють 
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фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу. Такі правила та програми повинні 

враховувати вимоги, що встановлені платіжною організацією. 

7.4. ФК відповідно до законодавства зобов’язана на підставі поданих офіційних 

документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію 

Користувачів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для вивчення Користувача також 

можуть бути одержані від Користувача, а також з інших джерел, якщо така інформація є 

публічною (відкритою). 

7.5. Зазначені у п. 7.4 Правил документи мають бути чинними на момент їх подання та 

включати всі необхідні дані для ідентифікації. 

7.6. Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюється у разі: 

 встановлення ділових відносин з Користувачами; 

 виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму; 

 проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; 

 проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з 

Користувачами на суму, що дорівнює чи перевищує суму в розмірі 150 000,00 грн. 

7.7. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про 

Користувача, ФК зобов’язана вжити заходів для перевірки та уточнення інформації стосовно 

ідентифікації такого Користувача. 

7.8. У разі ненадання Користувачем, з яким встановлено ділові відносини, необхідної 

інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності, ФК має право відмовити йому в 

проведенні подальших фінансових операцій. 

7.9. Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення ділових відносин, 

укладення правочинів, але до проведення фінансової операції. 

7.10. З метою ідентифікації Користувачів (Клієнтів), ФК встановлює для: 

7.10.1. фізичної особи – резидента: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер 

паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та 

орган, що його видав. Під час ідентифікації з'ясовується місце проживання або місце 

перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер 

паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про 

відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

7.10.2. фізичної особи-підприємця – резидента: прізвище, ім’я та по батькові, дату 

народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), 

дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або 

місце перебування фізичної особи-підприємця, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і 

номер банківського рахунку (за наявності); 

7.10.3. юридичної особи – резидента: повне найменування, місцезнаходження; з’ясовують 

відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право 

розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; 

відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок і номер 

банківського рахунку; 

7.11. Ідентифікація Користувача не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції 

особами, які раніше були ідентифіковані. 

7.12. У разі, якщо Користувач діє як представник іншої особи чи в інтересах іншої особи, 

або якщо в ФК виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або 

вигодоодержувачем є інша особа, ФК зобов'язана ідентифікувати також особу, від імені або за 

дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція або яка є вигодоодержувачем. 

7.13. У разі, якщо особа діє як представник іншої особи, ФК повинна перевірити також 

наявність у цієї особи відповідних повноважень. 
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7.14. ФК зобов'язана інформувати Платників щодо встановлених обмежень на здійснення 

переказів платіжними засобами, публічних та укладених у інший спосіб договорів та інтерфейсу 

платіжних пристроїв. 

7.15. ФК та платіжна організація забезпечують фіксування інформації про Платника та 

супроводження переказу коштів інформацією про Платника на всіх етапах здійснення переказу 

коштів. 

7.16. Програмно-апаратними засобами АС, АРМів, терміналів самообслуговування, інших 

платіжних пристроїв, забезпечується автоматичний контроль встановлених обмежень щодо 

переказу коштів та граничних сум переказу. 

7.17. ФК має право відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі 

встановлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому 

моніторингу, та повідомити про це Спеціально уповноважений орган протягом одного робочого 

дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.  

ФК зобов'язана відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової 

операції у разі, якщо здійснення ідентифікації Користувача відповідно до вимог законодавства є 

неможливим. У такому разі, ФК зобов'язана протягом одного робочого дня, але не пізніше 

наступного робочого дня з дня відмови повідомити Спеціально уповноважений орган про 

проведення таких операцій та осіб, які мають або мали намір їх провести 

7.18. ФК відмовляє Платнику в проведенні операції з переказу коштів у разі ненадання 

клієнтом необхідних документів та передбачених законодавством відомостей або умисного 

подання неправдивих відомостей про себе, з обов'язковим посиланням на статтю 18 Закону 

України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. 

7.19. У випадку, коли сума платежу буде дорівнювати або перевищувати 150 000 

гривень, для термінала самообслуговування - в платежу буде відмовлено, а в разі звернення в 

ПНФП - в документ на переказ готівки вноситься інформація щодо ідентифікації Платника 

(ПІБ). 

 

 

8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ПРИТАМАННИМИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

Управління ризиками - систематичний процес, завдяки якому ФК виявляє (ідентифікує) власні 

ризики, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг, контролює свої ризикові позиції та бере до уваги 

відносини між різними категоріями ризику. 

8.1. Основні види ризиків, що можуть виникати у ФК, умовно поділяються на системні, 

кредитні, касові, правові, операційні, ліквідності та ринкові. 

8.2. Системні ризики виникають у результаті збоїв, несанкціонованого втручання в Програмно-

технічні засоби ФК, відмов у системі та призводять до втрати або модифікації фінансової 

інформації і пов'язані з помилками під час обрання та реалізації концепції побудови ФК та/або 

адміністрування ВПС з боку платіжної організації та ФК. 

8.3. Кредитні ризики виникають у результаті не виконання учасниками розрахунків своїх 

фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків ані у теперішній час, ані у 

майбутньому. 

8.4. Касові ризики виникають внаслідок застосування Платниками під час ініціювання 

переказу коштів фальшивих та неплатіжних банкнот, виявлення нестачі банкнот, викрадення 

банкнот, підробки паперових копій документів на переказ. 

8.5. Правові (юридичні) ризики виникають у разі відсутності правового регулювання або 

зміни положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що спричинять чи посилять 

інші ризики. 

8.6. Операційні ризики виникають у системі управління, пов'язані з порушеннями 

технології, правил функціонування з боку ФК, а також у результаті виникнення стихійного лиха. 

8.7. Ризики ліквідності – ризик того, що ФК не матиме достатньо коштів для виконання 

своїх фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але вона зможе їх виконати в 

інший час у майбутньому. 
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8.8. Ринкові ризики виникають у результаті зменшення конкурентоспроможності послуг, 

що надає ФК. 

8.9. Для мінімізації системних ризиків здійснюються такі заходи: 

8.9.1. побудова інфраструктури ФК, відкритої для подальшої її модернізації та розвитку з 

урахуванням вимог державних та міжнародних стандартів;  

8.9.2. побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної безпеки ФК, створення 

ефективних засобів і чітко сформульованих правил управління ризиками в рамках системи та 

визначених меж відповідальності ФК;  

8.9.3. організація і проведення випробувань компонентів програмно-технічного комплексу 

ФК та одержання необхідних дозволів на їх використання відповідно до вимог державних та 

міжнародних стандартів;  

8.9.4. використання сертифікованих криптографічних та інших засобів системи захисту 

інформації в програмно-технічних комплексах ФК, що визначені вимогами до системи захисту 

цими Правилами та окремим документами платіжної організації та ФК;  

8.9.5. організація і проведення постійного моніторингу (протоколювання основних подій, 

що виникають у системі) та аудиту системи ФК та її складових для аналізу та оцінки її основних 

показників;  

8.9.6. оптимізація ФК своєї організаційної структури та документів, що регламентують її 

діяльність та роботу, з метою оперативного проведення аналізу основних показників роботи 

системи ФК і прийняття рішень щодо керування системою; 

8.9.7. використання ФК сертифікованого та/або ліцензійного програмного забезпечення та 

основних програмно-апаратних засобів.  

8.10. Для мінімізації кредитних ризиків та ризиків ліквідності здійснюються такі заходи:  

8.10.1. обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування платіжною організацією 

відповідних лімітів щодо обмеження виконання фінансових операцій у відповідності з цими 

Правилами та чинним законодавством України про забезпечення виконання контрольних 

процедур протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;  

8.10.2. обов'язкове виконання ФК вимог цих Правил, своїх зобов'язань згідно з укладеними 

договорами, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи з компонентами та 

складовими ВПС;  

8.10.3. дотримання ФК вимог законодавства України щодо виконання фінансових операцій 

та термінів перерахування коштів;  

8.10.4. ефективне застосування діючих та створення нових механізмів контролю та 

підтримання поточних ліквідних коштів в учасників розрахунків. 

8.11. Для мінімізації правових ризиків здійснюються такі заходи:  

8.11.1. постійний моніторинг ФК змін до законодавства України та приведення Правил у 

відповідність з його вимогами;  

8.11.2. неухильне виконання ФК вимог Правил щодо оформлення договірних 

взаємовідносин у системі;  

8.11.3. аналіз ФК спірних питань, що виникають у процесі функціонування, щодо 

неадекватності Правил, з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог; 

8.11.4. впровадження ефективного механізму вирішення спірних ситуацій. 

8.12. Для мінімізації операційних ризиків, які виникають у ФК, здійснюються такі заходи:  

8.12.1. обов’язкове приведення ФК своїх внутрішніх документів, а також технологічних 

інструкцій для обслуговуючого персоналу, у відповідність з вимогами Правил;  

8.12.2. здійснення навчання ФК свого обслуговуючого персоналу та контроль за 

виконанням персоналом своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної 

безпеки;  

8.12.3. застосування ФК надійних програмно-апаратних засобів свого програмно-

технічного комплексу у відповідності з вимогами ВПС; 

8.12.4. резервування ФК ліній зв'язку та програмно-апаратних засобів;  

8.12.5. проведення ФК перевірки на відповідність вимогам ВПС. 

8.13. Для мінімізації касових ризиків здійснюються такі заходи: 
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8.13.1. проведення постійного моніторингу надійності і безперебійності функціонування 

системи; 

8.13.2. проведення моніторингу причин настання касових ризиків; 

8.13.3. проведення удосконалення апаратних пристроїв з метою усунення причин настання 

касових ризиків; 

8.13.4. поновлення бібліотек (каталогів) банкнот гривні, що знаходяться в обігу на території 

України в якості законного засобу платежу, параметрів визначення справжності банкнот;  

8.13.5. застосування під час друкування паперових копій документів на переказ, квитанцій 

та інших документів, що видаються Платникам, паперу, що має захисні елементи у відповідності 

з рекомендаціями виробників та вимог ВПС. 

8.14. Для мінімізації фінансових ризиків ФК здійснює такі заходи: 

8.14.1. Обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування відповідних лімітів щодо 

обмеження виконання фінансових операцій у відповідності з цими Правилами та чинним 

законодавством України для забезпечення виконання контрольних процедур протидії легалізації 

коштів, одержаних злочинним шляхом; 

8.14.2. Обов'язкове виконання вимог цих Правил, інших нормативних документів, своїх 

зобов'язань згідно з укладеними договорами, дотримання технології роботи та діючих інструкцій 

роботи з компонентами та складовими; 

8.14.3. Дотримання вимог законодавства України та Правил щодо виконання фінансових 

операцій та термінів перерахування коштів; 

8.14.4. Здійснення інкасації ПНФП ФК виконуються банківською установою відповідно до 

умов укладеного договору між ФК та банківською установою. 

8.14.5. Інкасування ПНФП здійснюється при необхідності за умови не перевищення 

граничного розміру готівки передбаченого чинним законодавством України, яка може 

перебувати в ПНФП. 

8.15. Для мінімізації ринкових ризиків здійснюються такі заходи: 

8.15.1. розроблення та впровадження ФК нових платіжних сервісів та фінансових послуг; 

8.15.2. проведення ФК маркетингових заходів, направлених на розвиток бізнесу; 

8.15.3. поліпшення ФК якості та доступності своїх послуг. 

8.16. ФК проводить також додаткові заходи щодо мінімізації своїх ризиків. 

 
 

9. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ  

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

9.1. Система захисту інформації ФК забезпечує безперервний захист інформації про 

Відправників та Отримувачів переказу коштів і трансакції переказу коштів ФК на усіх етапах її 

формування, обробки, передачі та зберігання в межах ФК.  

9.2. Рух інформаційних потоків під час здійснення переказу коштів зображено на Рис.1 

«Система захисту інформації в Базі Даних ФК», специфікацію до Рис.1 наведено в Таблиці 1 

«Додаток до Рис.1».  
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Рис.1 «Система захисту інформації в Базі Даних ФК» 

 

№ в 

схемі 

Опис 

1 Автентифікація Відправника переказу в АС з використанням логіну та паролю у 

WEB-додатку 

2 Передача інформації про Відправника через міжмережевий екран до серверу 

автентифікації АС 

3 Ініціювання переказу коштів в АС та передача інформації про транзакцію на 

основні сервери АС, які забезпечують фіксацію транзакції в АС 

4 Зберігання логів транзакції, фіксація подій 

5 До каналів зв’язку з АС застосовуються наступні вимоги: Передача інформації про 

Відправника та транзакцію на WEB-сервери БД ФК, на яких відбувається пошук 

Відправника в БД Клієнтів ФК, відбувається в зашифрованому вигляді з 

використанням криптографічного захисту інформації, обмін здійснюється по 

захищених протоколах обміну даними. Шифрування каналу зв’язку між WEB-

сервером ФК та сервером автентифікації платіжної системи виконується на між 

мережевому екрані Cisco ASA. ФК використовує Платіжні засоби ВПС або банків. 

Всі інформаційні потоки йдуть від ВПС. Для автентифікації Відправника та 

Отримувача переказу на WEB-сайті використовується логін та пароль. 

6 Інформація про транзакцію відображується у WEB-додатку  

7 Користувач БД ФК виконує авторизацію у WEB-додатку, після чого має доступ до 

перегляду інформації про транзакцію у WEB-додатку БД ФК 

8 Відбувається автоматичний процес збереження архівів отриманої інформації про 

транзакцію з WEB-серверів БД ФК до серверів збереження архівів з подальшим її 

записом та збереженням відповідно до Правил 

9 Процес передачі та збереження даних на сервері реплікації БД ФК  

10 З серверу реплікації відбувається передача інформації про транзакцію через між 

мережевий екран Cisco ASA 5520-X  у архівний сервер Cisco ASA 5520-X, 

розміщений у фізично віддаленому приміщенні без доступу до мережі Інтернет 

11 З використанням ЕЦП та ЦСК Облуговуючого банку здійснюється автентифікація 

в системі Банк-клієнт Розрахункового банку (технологія та конкретні засоби 
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визачаються відповідним банком) 

12 В системі Банк-клієнт Розрахункового банку, в якій відображається інформація 

про транзакцію, формується платіжне доручення 

13 Автентифікація в АС ВПС з використанням Центру сертифікації ключів ЕЦП ВПС 

дозволяє Отримувачеві переказу отримати інформацію про транзакцію в ВПС 

Таблиця 1 «Додаток до Рис.1» 

9.3. Для забезпечення належного рівня безпеки ФК реалізується комплекс захисту, який 

призначений для: 

• автентифікації користувачів ФК в АРМ при підключенні до сервера та 

забезпечення конфіденційності і цілісності даних, які передаються між користувачами та 

сервером;  

• виконанням вимог ФК до каналів зв’язку та захисту електронних даних, що 

передаються з АС  до ФК;  

• забезпечення журналу дій користувачів АС та їх міграція до БД ФК. 

9.3.1. Зазначені функції комплекс виконує шляхом застосування механізмів 

криптографічного захисту інформації, яка обробляється у АС. 

Автентифікація користувачів ФК в АС на сервері здійснюється під час підключення 

користувачів до сервера (встановлення з’єднання з сервером) шляхом реалізації протоколу 

взаємної автентифікації сторін.  

Забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, яка передається 

телекомунікаційними каналами зв’язку між технічними засобами (робочими станціями, 

серверами тощо) АС, реалізується шляхом шифрування інформації та формування і перевіряння 

криптографічних контрольних сум.  

Забезпечення неспростовності дій користувачів ФК в АС реалізуються шляхом ведення 

захищеного системного журналу.  

Для організації ключової системи (управління ключовими даними) засобів комплексу 

використовується центр сертифікації ключів. 

9.4. Під час здійснення операцій із приймання та видачі переказу на інформацію про 

переказ, що надходить до АРМу, накладається ЕЦП. ЕЦП направляється на сервер БД ФК як 

частина запиту на приймання та видачі переказу. Сервер приймає запит і виконує його лише у 

разі успішної перевірки ЕЦП. У якості засобу захисту зазначеної інформації ФК 

використовуватиме програмно-технічний комплекс центру сертифікації ключів “ЦСК Кейцентр”, 

розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю “Універсальні інформаційні 

технології”, який використовує в своїй основі технологію алгоритму ГОСТ та має відповідні 

експертні висновки (експертний висновок був чинний на момент впровадження автоматизованої 

системи в експлуатацію), що додаються як окремі документи до цих Правил. 

В програмних та апаратних засобах зазначеного комплексу використовуються такі 

криптографічні алгоритми та протоколи: 

– алгоритми шифрування за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (режим простої заміни, режим 

гамування та режим вироблення імітовставки), TDES та AES за ISO/IEC 18033-3; 

– алгоритми ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 і PKCS#1; 

– алгоритми гешування за ГОСТ 34.311-95; 

– протокол розподілу ключових даних Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної 

кривої (направлене шифрування). 

Протокол розподілу ключових даних (направлене шифрування) реалізований згідно 

ДСТУ ISO/IEC 15946-3 та вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених 

наказом Адміністрації Держспецзв’язку України № 739 від 18.12.2012 р. Генерація ключових 

даних здійснюється згідно методики генерації ключових даних, яка погоджена з Адміністрацією 

Держспецзв’язку України. 

9.5. Коректне та безпечне функціонування БД ФК забезпечуватиметься наступними 

заходами: 

9.5.1. Документування процедур щодо безпеки і діяльності БД ФК, пов’язаної з 

засобами оброблення інформації та комунікаціями, такі як процедури запуску і завершення 
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роботи серверів, резервного копіювання, обслуговування обладнання, поводження з носіями, 

управління комп’ютерними приміщеннями і обробленням пошти.  

9.5.2. Конфігураційне управління за змінами в БД ФК, обладнанні, операційних 

системах та супутньому прикладному програмному забезпеченні. В рамках процедур 

конфігураційного управління виконується:  

• ідентифікація та реєстрація значних змін;  

• планування та тестування змін;  

• оцінка потенційних впливів, охоплюючи впливи таких змін на безпеку;  

• доведення до відому всіх відповідних осіб подробиць зміни;  

• процедури нейтралізації несправностей, охоплюючи процедури та відповідальності 

щодо припинення та відновлення після невдалих змін та непередбачуваних подій;  

• всі зміни фіксуються в журналі реєстрації змін, який містить усю суттєву 

інформацію та підлягає зберіганню протягом 3-х (трьох) років.  

9.6. Для мінімізації можливості неавторизованої або ненавмисної модифікації активів 

чи зловживання ними, обов’язки та відповідальність розподілена між відповідними підрозділами 

ФК. 

9.7. Зона, що містить інформацію та засоби оброблення інформації в межах 

промислової експлуатації БД ФК, фізично відокремлена від інших зон організації. Для 

забезпечення фізичного доступу до зони експлуатації використовуватимуться двері з системою 

контролю доступу. 

9.8. Авторизований доступ до зони експлуатації мають виключно служби 

адміністрування та експлуатації.  

9.9. Обмежений доступ до зони експлуатації надається відвідувачам та персоналу 

служби підтримки третьої сторони, лише за потреби та при умові авторизації та моніторингу 

цього доступу. 

9.10. Засоби розроблення, тестування та функціонування БД ФК повністю відокремлені 

між собою на рівні обладнання, локальних та комунікаційних мереж. 

9.11. Персонал, який займається розробленням та тестуванням, не має доступу до БД 

ФК, яка працює в промисловій експлуатації  

9.12. Необхідна продуктивність БД ФК забезпечується моніторингом за системними 

ресурсами та регулюванням використання ресурсів.  

9.13. Для забезпечення необхідної потужності та доступності ресурсів виконується 

розрахунок та перспективне планування пропускної здатності БД ФК. 

9.14. Засобами мережевого екрану Cisco ASA 5520 (експертний висновок Адміністрації 

Держспецзв’язку України № 310 від 16.09.2011) забезпечується безпека мережі. Мережевий 

екран налаштований таким чином, що доступ можливий лише тільки до WEB додатків, 

розташованих на WEB серверах. Всі інші запити в обидві сторони блокуються на рівні 

мережевого обладнання. 

9.15. Захист інформації, що міститься в БД ФК, в процесі її передачі під час з’єднання з 

сервером Платіжної організації, учасником Платіжної системи якої буде ФК, здійснюватиметься 

системою захисту інформації відповідної Платіжної організації. 

9.16. Стійкість БД ФК до відмов забезпечується безперебійністю роботи, 

резервуванням системи в цілому та її компонентів:  

Електроживлення: будова має два підведення до пристроїв автоматичного перемикання 

живлення на резерв типу АВР, систему безперебійного живлення: джерело безперебійного 

живлення, серверне та мережеве обладнання додатково підключено на власні джерела 

безперебійного живлення (UPS). Обладнання UPS регулярно перевіряються, щоб забезпечити 

необхідну потужність, і протестовані згідно з рекомендаціями виробника.  

• Резервування обладнання: все обладнання має мінімум подвійне резервування;  

• Резервування системи: всі системи мають теплий резерв;  

• Мережа Інтернет: основний шлюз с гарантованим рівнем доступу до сервісу, та 

додатковий шлюз через альтернативного провайдера.  

9.17. Модернізації та нові версії БД ФК впроваджуються в промислову експлуатацію 
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тільки після всебічного тестування БД ФК в тестовому середовищі. Середовище тестування 

повністю моделює середовище БД ФК, яка працює в промислової експлуатації.  

9.18. Модернізація БД ФК виконується відповідальними виконавцями служби 

супроводу в не операційний час. Під час проведення робіт з модернізації БД ФК доступ 

користувачів заборонений.  

9.19. Рівні відмов, у разі перевищення яких необхідна повторна інсталяція БД ФК: 

одночасний збій в роботі основного та резервного обладнання БД ФК. 

9.20. ФК забезпечує відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки 

для подальшого переказу та розрахунків з Отримувачами в системі обліку платіжної організації 

ВПС та у системі автоматизації банку, що обслуговує учасника ВПС у той самий операційний 

день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або 

не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення 

операційного часу). 

 

 

10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

10.1. Порядок зберігання документів та даних про проведені перекази здійснюється в 

наступному порядку: 

10.1.1. інформація про проведені перекази, як і будь-яка інформація та/або електронні 

документи, що супроводжують процес переказу коштів від його ініціювання Платником до 

моменту його одержання Отримувачами, підлягає обов’язковій реєстрації в БД ФК. 

10.1.2. БД ФК зберігає інформацію про: 

10.1.2.1. реєстрацію і контроль роботи АРМів; 

10.1.2.2. акумулювання технологічної і комерційної інформації про роботу АРМів ; 

10.1.2.3. верифікацію проведених операцій для здійснення переказу коштів, прийому 

готівки та приймання платежів; 

10.1.2.4. передачу інформації в Розрахунковий банк, для оброблення платіжних трансакцій 

та здійснення платежів; 

10.1.2.5. реєстрацію трансакцій в АС та ініційовані і проведені в терміналах 

самообслуговування та інших платіжних пристроях АС перекази Користувачами ФК; 

10.1.3. ФК забезпечує створення архівів електронних документів (збереження інформації 

про прийняту готівку, реєстри тощо) та контроль за їх цілісністю, захист цих документів (у тому 

числі криптографічний) під час їх зберігання та передавання від БД ФК до системи автоматизації 

банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. 

10.2. Архітектура програмного забезпечення і апаратна реалізація забезпечують 

довгострокове зберігання всієї отриманої інформації, цілісність інформації та виключають 

несанкціонований доступ до неї, будь-яку її зміну чи перетворення: 

10.2.1. інформація перед обробкою у БД ФК, записується у лог-файли – спеціальні файли, 

в яких протоколюються усі події сервера в хронологічному порядку; 

10.2.2. усі файли серверу, в тому числі і файли баз даних, зберігаються в масивах із 

декількох жорстких дисків, що працюють разом, які підвищують швидкість і надійність системи 

вводу/виводу, а також забезпечують зберігання даних таким чином, щоб дані не були втрачені у 

разі виходу з ладу одного з дисків – RAID масив; 

10.2.3. доступ для створення та зміну лог-файлів, а також електронних документів, має 

лише БД ФК; 

10.2.4. серверна система програмно-технічного комплексу розміщується в належним 

чином обладнаному приміщенні ФК. 

10.2.5. В паперовій формі інформація про проведені перекази зберігається за терміни, 

встановлені законодавством, але не менше, ніж 5 років, відповідно до порядку, встановленому 

законодавством та внутрішніми документами ФК. 

10.2.6. В електронному вигляді інформація про проведені перекази зберігається постійно в 
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базах даних серверної системи у вигляді, необхідному для її відтворення при необхідності.  
10.2.7. За результатами операційного дня у ФК щоденно створюються резервні копії на 

резервних носіях (жорсткому диску та на змінних оптичних носіях інформації або магнітних 
стрічках) накопичених за операційний день електронних документів та інформації про проведені 
за участю ФК протягом операційного дня фінансові трансакції. 

10.2.7.1. на початку операційного дня, лог-файли та електронні документи, архівуються та 
стискаються за допомогою програми WinRAR – програмне забезпечення, що використовується 
для об'єднання та високого ступеня стиснення інформації. До архіву додається додаткова 
інформація для його відновлення у разі пошкодження; 

10.2.7.2. створені архіви піддаються резервному копіюванню – процес створення копії 
даних на носії (жорсткому диску, дискеті тощо), призначеному для відновлення даних в разі їх 
пошкодження або видалення; 

10.2.7.3. резервні копії зберігаються на віддаленому архівному сервері, що не має доступу 
до мережі Інтернет. Передача даних відбувається по VPN – віртуальна приватна мережа, в якій 
застосовано міжмережевий екран Cisco ASA 5520-X; 

10.2.8. Резервні копії електронних документів та інформації про фінансові трансакції 
зберігаються у порядку та протягом строків, які встановлені цими Правилами та чинним 
законодавством України для відповідних груп документів у паперовій формі. 

10.2.9. Копіювання електронних документів, з метою їх подальшого зберігання, 
здійснюється згідно з порядком обліку та копіювання документів. При копіюванні електронного 
документа з носія інформації, обов’язково має бути виконана перевірка цілісності, достовірності 
та авторства даних на цьому носії.  

     Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки 
електронного цифрового підпису, використовуючи програмно-технічний комплекс центру 
сертифікації ключів “ЦСК Кейцентр”.  

Для архівування файлів використовується програма ARJ32 доступ до архівного серверу 
здійснюється через міжмережевий екран Cisco ASA 5520-X . 

10.2.10. Відповідальні особи ФК зобов’язані здійснювати перевірку цілісності (шляхом 
перевірки ЕЦП, що формується на сервері зберігання архівів при створенні архівної копії) та 
схоронності резервних копій електронних документів та інформації про фінансові трансакції 
щонайменше один раз на 6 місяців, у випадку необхідності поновлюючи зіпсовані резервні копії. 
Формування та перевірку ЕЦП архівів та резервних копій здійснюється засобами ПТК ЦСК 
«Кейцентр». Пошкоджені або зіпсовані резервні копії підлягають окремому обліку та знищенню, 
в межах строків зберігання електронних документів, не підлягають. 

 

 

11. ПОРЯДОК ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 
11.1. Для забезпечення належного контролю ФК за операціями має бути визначено 

перелік операцій, що підлягають додатковому контролю, а також посади працівників, яким 
надане право виконувати контрольні функції. 

11.2. Робочі місця відповідальних виконавців мають бути організовані таким чином, щоб 
сторонні особи не мали доступу до екранів ЕОМ, програмно-апаратних засобів, ключової 
інформації, паролів, печаток, штампів, документів і бланків ФК. 

11.3. Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього контролю та її 
функціонування в процесі операційної діяльності ФК покладається на її керівництво. 

11.4. Система внутрішнього контролю ФК - це сукупність процедур, що спрямовані на 
попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту і 
збереження активів, повноти і точності облікової документації. Внутрішній контроль має бути 
невід'ємною частиною операційної діяльності ФК та поєднувати адміністративний і 
бухгалтерський контроль за активами та пасивами ФК. 

11.5. Внутрішній контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший 
контроль. 
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11.6. Будь-яка операція має починатися з попереднього контролю та передбачати перевірку: 

11.6.1. відповідності вимогам законодавства України; 

11.6.2.  наявності відповідних дозволів і лімітів тощо. 

11.7. Первинний (поточний) контроль у процесі проведення операцій забезпечується шляхом 

виконання встановлених процедур контролю за операціями ФК і передбачає візуальну перевірку 

правильності документів у паперовій формі та наявності підписів на них, а також перевірку 

наявності електронного цифрового підпису на електронних документах. 

11.8. Зниження операційних ризиків під час уведення даних в автоматизовані системи 

обліку забезпечується шляхом повторного введення відповідальним виконавцем обов'язкових 

реквізитів первинного документа. 

11.9. Додатковий контроль запроваджується ФК самостійно залежно від операції і 

визначається відповідно до її виду і суми. 

За операціями, що потребують додаткового контролю, записи в регістрах бухгалтерського 

обліку здійснюються лише після перевірки оформленого документа особою, на яку покладено 

функції контролера. У разі використання  електронних документів додатковий контроль 

здійснюється лише після одержання позитивного результату перевірки електронного цифрового 

підпису, оформленого відповідальним виконавцем. 

11.10. Подальший контроль здійснюється для забезпечення систематичної перевірки стану 

організації операційної діяльності ФК, правильності реєстрації, належного оформлення виконаних 

операцій, дотримання порядку звіряння аналітичного обліку з синтетичним та формування 

первинних документів. 

11.11. Подальший контроль здійснюють працівники бек-офісу та/або служби внутрішнього 

аудиту відповідно до їх функціональних обов'язків, визначених внутрішніми документами ФК. 

11.12.  У процесі подальшого контролю слід з'ясовувати причини порушення правил здійснення 

операцій та вживати заходів щодо їх усунення. 

11.13. ФК застосовує такі процедури внутрішнього контролю: 

11.13.1. з адміністративного контролю: 

11.13.1.1. організаційні процедури контролю; 

11.13.1.2. управлінські процедури контролю; 

11.13.1.3. розподіл функцій; 

11.13.1.4. фізичні заходи контролю (захист і збереження активів, матеріальних цінностей і 

облікових регістрів); 

11.13.2. з бухгалтерського контролю: 

11.13.2.1. облік операцій у повному обсязі;  

11.13.2.2. своєчасне вивіряння; 

11.13.2.3. оцінка вартості. 

11.14. Організаційні заходи адміністративного контролю передбачають таке: 

11.14.1. визначення короткострокових та довгострокових цілей ФК; 

11.14.2. визначення організаційної структури ФК; 

11.14.3. затвердження правил внутрішнього розпорядку ФК та правил, що стосуються конфлі-

кту інтересів; 

11.14.4. розроблення процедур здійснення операцій; 

11.14.5. відбір компетентних та надійних працівників, їх навчання, застосування системи 

заохочення тощо. Працівники, які залучені до укладання договорів, управління ризиками, контролю 

за ризиками, оброблення та обліку операцій, аналізу та фінансового контролю за операціями, а 

також особи, які заміщують їх, повинні мати необхідні знання, що відповідають кваліфікаційним 

вимогам. 

11.15. Управлінські заходи адміністративного контролю мають забезпечувати таке: 

11.15.1. забезпечення своєчасного виконання переказу; 

11.15.2. забезпечення кваліфікованими кадрами, що здійснюють переказ коштів та підвищення 

їх кваліфікації. 

11.16. Заходи  внутрішнього бухгалтерського контролю мають передбачати облік операцій у 

повному обсязі, а саме: 
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11.16.1. усі операції мають обліковуватися відповідно до вимог законодавства України;  

11.16.2. усі операції мають відображатися в балансі ФК в тому періоді, протягом якого 

вони були здійснені. 

Підтвердженням повного та своєчасного здійснення операції є документи, які свідчать про те, 

що ця операція була виконана та інформація про неї внесена в облікові регістри. До письмових 

підтверджень належать і самі записи в облікових регістрах. 

11.17. Системи ведення бухгалтерського обліку в ФК забезпечують таке:  

11.17.1. зазначення докладної інформації про операцію;  

11.17.2. визначення вартості операції та дата її проведення; 

11.17.3. перевіряння правильності відображення операцій, зокрема забезпечувати 

арифметичну точність записів, підбиття підсумків та перевіряння узгодження бухгалтерських 

записів, перевіряння, повідомлення про помилки і розбіжності. 

11.18. Контроль за системою автоматизації обліку в процесі операційної діяльності ФК.  

Заходи контролю за системою автоматизації обліку мають передбачати перевіряння: 

- відповідності програмно-технічних комплексів вимогам нормативно-правових актів; 

- виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та 

технологічного забезпечення; 

- виконання вимог щодо організації захисту інформації під час користування програмно-

технічними комплексами згідно з нормативно-правовими актами вимогами розробників систем 

захисту інформації. 

За допомогою програмно-технічних засобів забезпечується: 

- хронологічне та систематичне відображення всіх операцій на аналітичних рахунках 

бухгалтерського обліку на підставі первинних документів; 

- взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку; 

- накопичення та систематизація даних обліку в розрізі економічних показників, потрібних 

для складання звітності; 

- можливість оперативного аналізу фінансової діяльності ФК в розрізі структурних підрозділів; 

- можливість нарощування функціональних характеристик програмного забезпечення, а 

також його адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо облікових операцій. 

 

 

12. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 12.1. Бухгалтерський облiк за операцiями з переказу коштiв здiйснюється вiдповiдно до 

нормативних документiв  та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

 12.2. Облікова політика ФК та методи її застосування відповідає  чинному 

законодавству і встановленим нормативним вимогам. 

 12.3. Облік первинних і зведених операцій з переказу коштів здійснюється ФК із 

застосуванням електронного документообігу засобами програмно-технічного комплексу ФК та 

систем автоматизації бухгалтерського обліку. 

 12.4. Бухгалтерський облік забезпечує: 

• облік первинних розрахункових документів (квитанції терміналу самообслуговування, 

роздрукованих на паперовому носiї за допомогою засобiв терміналу самообслуговування та 

виданих платнику, який мiстить обов’язковi реквiзити документа на переказ коштів i 

пiдтверджує внесення вiдповiдної суми готiвки до цього терміналу самообслуговування та 

здiйснення iнiцiювання операцiй з переказу готівки; 

• своєчасність та достовірність відображення операцій по руху коштів. 

 12.5. Форма  ведення бухгалтерського обліку ФК ґрунтується  на використанні 

принципу накопичення даних первинних документів у розрізі забезпечення синтетичного і 

аналітичного обліку засобів і господарських операцій в усіх розділах бухгалтерського обліку. 

 12.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку ФК відповідає слідуючим принципам: 

 ясності і чіткості обліку; 

 простоті та точності у повноті поточних та звітних даних; 
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 запобігання всякого роду спотворення дійсності; 

 усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку; 

 посилення ролі бухгалтерського обліку щодо контролю за господарською діяльністю; 

 надання користувачам повної та правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки 

або збитки від діяльності підприємства. 

 12.7. Бухгалтерський облік ФК дотримується вимог до порівняння звітних даних 

поточного періоду з даними за попередні звітні періоди, планами, прогнозами, даними бізнес-

планів ФК, при цьому використовується єдина оцінка об’єктів, єдність показників за об’єктами 

обліку і фінансової звітності.  

 12.8. Бухгалтерський облік  відображає  достовірні облікові дані у фінансовій звітності, 

складеної  відповідно до Закону України  від 16.07.99 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

ФК зобов’язана забезпечити розміщення в доступному для огляду Платників місці або на 

моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження Платіжної 

організації, ФК та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової служби, 

електронної адреси, режиму роботи платіжного пристрою, строків зарахування коштів 

Отримувачам та розміру комісійної винагороди. 

 

 

13. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ПЛАТНИКУ ПЕРЕКАЗУ В РАЗІ 

НЕМОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАРАХУВАННЯ НА РАХУНОК АБО ВИПЛАТИ ЇХ У 

ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ ОДЕРЖУВАЧУ 

13.1. Повернення коштів за операціями помилкового або неналежного переказу 

здійснюється ФК в порядку, передбаченому діючим законодавством України. 

13.2. У разі неможливості здійснення ФК виплати суми переказу через неявку Отримувача 

протягом тридцяти робочих днів з дня надходження цієї суми, ФК зобов’язана протягом трьох 

робочих днів ініціювати переказ відповідної суми на адресу Платника. 

           13.3. Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюється  фізичним  особам  

як виплата переказу без відкриття  рахунку.  

 

 

14. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З РОЗРОБКИ 

ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF) ЩОДО 

ПЕРЕКАЗІВ КОШТІВ 

 

14.1. ФК надає послуги з переказу коштів лише після ідентифікації особи Клієнта та 

вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

ФК ідентифікує фізичних осіб-платників та фізичних та юридичних осіб - Отримувачів, у 

порядку, передбаченому діючим законодавством України. 

14.1.1. ФК зобов’язана провести аналіз інформації про Платника та Отримувача платежів 

та, у випадку виникнення підозр, надати інформацію до Спеціально уповноваженого органу, 

відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».  

У випадку підозри стосовно Платника, Відповідальна особа здійснює наступні дії (запитує 

паспорт, документацію, договори про джерела коштів тощо).  

14.1.2. Для визначення заходів, які вживаються під час ідентифікації, ФК здійснює 

класифікацію ризику, з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Спеціально уповноваженим 

органом. 

Відповідно до «Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму», затверджених  наказом Державної служби фінансового 
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моніторингу України: 

- оцінювання ризику здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом 

користувача, географічним розташуванням країни реєстрації користувача або установи, через яку 

він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг;  

- критерій ризику - показник, ознака, характеристика або їх сукупність, за якими 

здійснюється оцінка ризику;  

- оцінка ризику - результат аналізу наявних відомостей та інформації про своїх 

користувачів та їх діяльність, за яким визначається рівень ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 

- оцінка ризику здійснюється щодо всіх користувачів, яким надаються фінансові або інші 

послуги;  

- рівень ризику - ступінь міри ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму, встановлений суб'єктом стосовно користувача, 

що може набувати значень "низький", "середній" та "високий"; 

- у разі якщо користувач підпадає хоча б під один із цих Критеріїв ризику, рівень ризику 

такого користувача не може визначатися як "низький"; 

- у разі встановлення користувачу середнього рівня ризику та виявлення тенденції щодо 

його зростання (включаючи досягнення високого рівня ризику) у користувача виникає 

підвищений ризик проведення операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.  

Враховуючи наведені вимоги законодавства, класифікація користувачів за рівнем ризику 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

проводиться на підставі оцінки ризику, а саме, наявності або відсутності відповідних критеріїв 

ризику або їх сукупності розроблених для користувачів ФК з урахуванням критеріїв ризиків, 

визначених Спеціально уповноваженим органом та Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

14.1.3. Оцінювання ризиків ФК здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом 

користувача, географічним розташуванням країни реєстрації користувача або установи, через яку 

він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг.  

14.1.4. ФК встановлені наведені нижче категорії користувачів відповідно до розроблених 

критеріїв класифікації за рівнями ризику на підставі характеристики користувача: резидент; 

особи, які беруть участь у фінансовій операції користувача; об'єкт фінансової операції; 

тривалість ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу; соціальний статус 

або відносини з органами державної влади; характеристика ділової активності; фінансовий стан; 

репутація, інші показники, що можуть бути використані для визначення ризику, а саме 

характеристики користувачів затверджені Державною службою фінансового моніторингу 

України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

 Середній рівень ризику мають користувачі у разі, якщо відповідальна особа ФК виявила 

під час моніторингу у користувача такі критерії ризику: 

- користувач підпадає хоча б під один  з критеріїв наведених нижче. 

Критерії оцінювання  ризику за типом користувача: 

- є публічним діячем або пов'язаною з ним особою; 

- є фізичною особою, вік якої може свідчити про неможливість активної підприємницької 

діяльності; 

- є користувачем, щодо  якого існують сумніви у достовірності поданих ним документів 

або раніше наданих ідентифікаційних даних; 

- надає неправдиві ідентифікаційні дані; 

- не надає ФК  відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми 

документами ФК; 

- є неприбутковою або благодійною організацією (крім благодійних організацій, що діють 

під егідою міжнародних організацій); 

- надає послуги з обміну валют та/або переказу коштів (крім банківських установ); 
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- є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, 

електронне (віртуальне) казино; 

- має структуру, яка ускладнює процес ідентифікації справжнього власника чи 

вигодоодержувача; 

- є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно не знаходиться за місцем 

державної реєстрації,  не надає передбачену законодавством звітність та вартість його чистих 

активів є меншою від статутного капіталу; 

- користувач, який включений до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної 

діяльності або щодо якого застосовано міжнародні санкції, що формується Державною службою 

фінансового моніторингу України, та  користувачі, стосовно яких у суб'єкта виникають підозри, 

що вони пов'язані,  стосуються або  призначені для фінансування тероризму. 

Оцінювання ризику за видом товарів та послуг здійснюється за такими критеріями: 

- наполягання особи провести операцію за правилами,  відмінними від встановлених 

законодавством та внутрішніми документами ФК щодо таких операцій за змістом або за 

строками  її проведення; 

- представлення особою інформації, яку неможливо перевірити; 

- відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа 

звертається до ФК;  

- передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника  

(посередника), якщо представник (посередник) виконує  доручення  особи без  встановлення  

прямого (особистого) контакту з ФК; 

- операція з виплати  переказу,  в якому відсутня повна інформація про Платника або 

Отримувача; 

Критерії ризику визначені Національною комісією, що здійснює державне  регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг: 

- користувач при здійсненні фінансової операції не здійснює безпосереднього контакту з 

ФК; 

- користувач при здійсненні фінансової операції використовує новітні технології, 

наприклад намагається здійснити оплату електронними грошима; 

- користувач має відношення до публічних осіб, або сам є публічною особою; 

- користувач є працівником благодійної або неприбуткової організації або є юридичною 

особою – благодійною або неприбутковою організацією; 

- фінансові операції здійснюються за участю фізичних осіб походженням з країн, 

законодавство, яких не дозволяє здійснення заходів, передбачених законодавством із запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 

- регулярне (не менше одного разу в місяць на протязі календарного року) одержання 

фінансової допомоги; 

- користувач використовує під час надання йому послуг ФК новітні технології, а саме 

технологічні рішення, які забезпечують проведення операцій та/або надання послуг без 

безпосереднього контакту з користувачем та не забезпечені засобами захисту інформації на 

змінних носіях інформації. 

Підвищений рівень ризику мають користувачі у разі, якщо відповідальна особа ФК 

виявила під час моніторингу у користувача такі критерії ризику: 

- у разі встановлення користувачу середнього рівня ризику та тенденції щодо зростання 

рівня ризику, а саме, користувач підпадає хоча б під два з критеріїв наведених вище; 

- користувач використовує під час надання йому послуг ФК новітні технології, а саме 

технологічні рішення, які забезпечують проведення операцій та/або надання послуг без 

безпосереднього контакту з  користувачем та не забезпечені засобами захисту інформації на 

змінних носіях інформації; 

- встановлення ділових відносин та проведення фінансових операцій здійснюються без 

безпосереднього контакту ФК з користувачем; 

- заплутаний характер фінансової операції за участю користувача; 

- незвичний характер фінансової операції за участю користувача; 
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- сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного 

економічного сенсу за участю користувача; 

- сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидної законної 

мети за участю користувача;  

- невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності користувача;  

- виявлено факти неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає 

підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового 

моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» 

(зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться користувачем протягом одного 

робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума 

дорівнює чи перевищує 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок). 

14.1.5. У разі виявлення користувачів, які характеризуються підвищеним ризиком, ФК 

повинна під час здійснення ідентифікації таких користувачів застосувати додаткові заходи, 

спрямовані на вивчення користувача, зокрема:  

- перевірку ідентифікаційних даних;  

- вимагати надання додаткової інформації стосовно змісту діяльності та фінансового 

стану;  

- встановлення складу засновників користувача - юридичної особи;  

- з'ясування дійсних власників користувача-юридичної особи;  

- перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності користувача;  

- встановлення відповідності фінансової операції фінансовому стану користувача;  

- встановлення мети проведення операцій;  

- встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) грошей, що 

використовуються в операціях;  

- встановлення пов'язаних осіб.  

14.1.6. Якщо операції мають високий або підвищений ступінь ризику, такі операції 

підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та реєструються у реєстрі фінансових 

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідальна особа ФК відповідно до 

законодавства. 

14.1.7. Високий ризик визначається як результат оцінки ризику ФК, що базується на аналізі 

сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу вірогідність використання ФК для 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму. 

Високий рівень ризику мають користувачі у разі, якщо відповідальною особою ФК 

виявлено під час моніторингу у користувача такі критерії ризику: 

- користувач підпадає хоча б під три з критеріїв середнього рівня ризику, наведених вище; 

- користувач підпадає хоча б під три з критеріїв визначених Спеціально уповноваженим 

органом;  

- у разі, якщо під час встановлення ділових відносин або проведенні фінансової операції 

виявлено, що  фінансова операція містить одночасно три або  більше ознак такої, що згідно з 

Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” підлягає фінансовому моніторингу; 

- користувач не надав додаткову інформацію для вивчення користувача на вимогу 

працівника ФК, якщо така інформація є публічною (відкритою); 

- у разі, якщо під час встановлення ділових відносин або проведенні фінансової операції 

здійснення ідентифікації користувача, відповідно до вимог законодавства на підставі поданих 

офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, є неможливим; 

- користувач (особа, яка діє від його імені) є публічним діячем, або пов'язаною з ним 

особою (особами, пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі, 

юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні 

близькі родичі); 

- користувач (особа, яка діє від його імені) є благодійна чи неприбуткова організація; 
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- користувач, вигодоодержувач, або учасник операції, що проводиться за участю 

користувача або установа, через яку він здійснює передачу (отримання) активів має походження 

з  наведених у Переліку держав, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою 

мірою; 

- користувач, включений до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної 

діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Спеціально 

уповноваженим органом; 

- користувач, стосовно якого у відповідальної особи ФК виникають підозри, що він 

пов'язаний, стосується або призначений для фінансування тероризму. 

14.1.8. Якщо операції мають високий ступінь ризику, відповідальна особа ФК забезпечує 

подання інформації про такі операції до Спеціально уповноваженого органу у порядку визначену 

законодавством, а у випадках передбачених законодавством відповідним правоохоронним 

органам та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, враховуючи наступні положення Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»: 

- суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомляти Спеціально 

уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, - у день виникнення підозр, але не 

пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;   

- рішення про подання або неподання до Спеціального уповноваженого органу інформації 

про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає 

відповідальна особа ФК  відповідно до внутрішніх процедур, передбачених правилами 

внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму». У разі прийняття рішення про подання Спеціально уповноваженого органу 

інформацію про фінансову операцію така інформація подається не пізніше 10 робочих днів з дня 

її реєстрації.  

14.1.9. Якщо ризик проведення користувачем фінансових операцій з легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або які можуть бути пов'язані, стосуватися 

або призначатися для фінансування тероризму, оцінюється ФК як високий, ФК оновлює 

інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення користувача, змісту його 

діяльності та фінансового стану, не рідше одного разу на рік. 

Для інших користувачів термін оновлення інформації не повинен перевищувати трьох 

років. 

Низький рівень ризику мають користувачі у разі, якщо відповідальна особа ФК не виявила 

під час моніторингу у користувача жодного із критеріїв ризику наведених вище. 

Вказані критерії ризику постійно аналізуються відповідальною особою ФК та оновлюються 

у разі потреби та у разі зміни чинного законодавства, яке їх визначає. У разі тривалих ділових 

відносин з ФК інформація про користувача може бути уточнена та рівень ризику змінений.  

Залежно від ризику проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму ідентифікація користувача здійснюється також 

у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму», незалежно від того, проводиться така операція 

одноразово чи як кілька операцій, які можуть бути пов'язані між собою. 

14.2. ФК та платіжна організація забезпечують фіксування інформації про Платника  (ПІБ) 

та супроводження переказу коштів інформацією про Платника на всіх етапах здійснення 

переказу коштів. 

14.3. ФК зобов'язана інформувати Платників щодо встановлених обмежень на здійснення 

переказів засобами АРМів в ПНФП. 

14.4. Програмно-апаратними засобами ФК, АРМів, забезпечується автоматичний контроль 
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встановлених обмежень щодо переказу коштів та граничних сум переказу. При спробі здійснити 

платіж в іншій валюті, чи на суму, що перевищує встановлену та/або ненадання клієнтом 

передбачених Правилами відомостей, в переказі коштів Платнику відмовляється. 

14.5. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має 

одну або більше ознак, визначених цією статтею, або містить інші ризики: 

14.5.1. заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних 

між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної 

законної мети; 

14.5.2. невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта; 

14.5.3. виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких 

дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового 

моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму” 

(зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого 

дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює 

чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 даного Закону). 

14.6. У разі якщо в ФК виникають підстави вважати, що фінансова операція пов'язана з 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 

тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг проводиться також щодо інших фінансових 

операцій, в уточненні яких виникла необхідність. 

14.7. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до 

типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

14.8. Операції з переказу коштів через термінали самообслуговування, що здійснюються 

протягом одного операційного дня фізичною особою, мають обмеження за сумою: для 

готівкових операцій – не більше 149 999 гривень. 

14.9. Операції з переказу коштів для подальшої виплати готівкою, що здійснюються 

фізичною особою через ФК протягом одного операційного дня, не можуть перевищувати 149 999 

гривень.  

14.10. При здiйсненнi операцiй з переказу коштiв на суму, яка дорiвнює чи перевищує 150 000  

гривень, ФК фiксує в документi на переказ усi данi про Платника. Iдентифiкацiя Платників переказу 

включає внесення до документа про переказ прiзвища, iменi та по-батьковi (у разi наявностi) клiєнта, 

даних про мiсцезнаходження та номер рахунку (у разi вiдсутностi рахунку зазначається унiкальний 

облiковий номер операцiї), найменування або коду банку iнiцiатора, мiсця реєстрацiї Платника  

(замiсть його адреси може зазначатися iдентифiкацiйний номер платника податкiв клiєнта або дата i 

мiсце його народження). ФК та Платiжна органiзацiя супроводжують переказ коштiв iнформацiєю про 

Платника. 

14.11. ФК зобов’язана щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на 

предмет дотримання  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

14.12. ФК зобов’язана забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних  

за  проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на 

три роки. 

14.13. ФК зобов’язана вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу до 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього 

Закону, шляхом проведення освітньої та практичної роботи. 

14.14. ФК, як суб'єкт  первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати такі 

заходи:  

1) стосовно публічних діячів або пов'язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта 

або особи, що діє від його імені, суб'єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час 

встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування (особами, 

пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, 

власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі):  
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а) встановлювати з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

відносини з публічними діячами та пов'язаними з ними особами;  

б) вживати заходів для з'ясування джерел походження  коштів таких осіб;  

в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового 

моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі або 

пов'язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;  

2) стосовно благодійних та неприбуткових організацій вживати заходів для обмеження 

ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансування тероризму на підставі рекомендацій відповідного суб'єкта державного 

фінансового моніторингу. 

14.15. ФК має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних 

органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством 

порядку інформують про результати розгляду такого запиту. 

14.16. У разі виявлення працівником ФК (її відокремленого підрозділу) фінансової 

операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, 

пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні 

санкції, інформація щодо такої фінансової операції невідкладно передається відповідальній особі 

ФК (її відокремленого підрозділу). 

  14.17. Перекази, які здійснюються за допомогою терміналу самообслуговування та/або 

інших платіжних пристроїв, проводяться ФК виключно за умови, що Платник повідомив про 

себе інформацію, яка дозволяє його ідентифікувати за допомогою інформації, наданої ФК (або 

платіжній системі, учасником якої є ФК) Отримувачем переказу.  

Якщо за допомогою даних, зазначених Платником для його ідентифікації, не можливо 

встановити особу Платника згідно інформації, наданої Отримувачем переказу ФК (або платіжній 

системі, учасником якої є ФК), у здійсненні переказу Платнику буде відмовлено. Яка саме 

інформація дозволяє ідентифікувати Платника визначають умови договору з Отримувачем 

переказу (наприклад, номер особового рахунку платника у системі обліку Отримувача, номер 

договору між Платником та Отримувачем тощо), умови договору з Отримувачем переказу мають 

обов’язково передбачати надання доступу ФК до актуальної інформації у вигляді електронних 

баз даних про Платників, які можуть здійснювати перекази на користь Отримувача. Яку саме 

інформацію для ідентифікації необхідно внести – термінал самообслуговування (та/або інший 

платіжний пристрій) інформує Платника в результаті вибору останнім виду переказу та 

Отримувача із запропонованого переліку. 

14.17.1. Інформація щодо ідентифікації заноситься до документу на переказ готівки 

відповідно до правил заповнення реквізитів документів, що визначені в Інструкції про ведення 

касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 01.06.2011 № 174, та у відповідності із законодавством України.  

ФК під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні 

відносини з анонімними особами. ФК забороняється вступати в договірні відносини з 

користувачами - юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, 

що особа виступає не від власного імені. У разі якщо виникає сумнів стосовно того, що особа 

виступає не від власного імені, ФК повинна ідентифікувати також особу, від імені якої 

здійснюється фінансова операція.  

14.17.2. ФК зобов’язана при переказі коштів у разі відсутності відповідної інформації щодо 

Платника або Отримувача  відмовити у проведенні даного переказу. 

 ФК здійснює перевірку інформації щодо Платника у разі виникнення підозр, що операція 

здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму. Особа відповідальна за здійснення фінансового моніторингу в ФК при здійсненні 

операцій з переказу коштів, має вжити достатніх заходів, спрямованих на з`ясування суті та мети 

такої операції, у тому числі: 

·         шляхом звернення до клієнта за відповідними роз`ясненнями;       

·         шляхом витребування у клієнта додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї 

операції; 
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·         шляхом перевірки з переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або 

стосовно яких застосовані міжнародні санкції на сайті www.sdfm.gov.ua. 

У разі  виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та необхідності отримання  

додаткової інформації,   особа відповідальна за здійснення фінансового моніторингу в ФК, або 

інша уповноважена нею особа, формує  запит щодо надання клієнтом додаткових  документів із 

зазначенням строку подання відповідних документів (запит реєструється в журналі реєстрації 

вихідної кореспонденції). Запит передається клієнту протягом того поточного дня, в якому 

клієнт  звернувся до ФК. 

У разі надання клієнтом документів, на підставі яких здійснені операції,  в день надання 

документів повідомляє про це особу відповідальну за здійснення фінансового моніторингу в ФК 

або іншу уповноважену нею особу, та не пізніше наступного робочого дня передає документи до 

Управління фінансового моніторингу для детального аналізу проведених операцій. У разі 

неможливості передачі документів до Управління фінансового моніторингу в зазначений строк, 

копії документів передаються за допомогою факсу, з подальшою передачею оригіналів 

документів. 

З метою розкриття суті та мети фінансових операцій, які мають сумнівний характер, особа 

відповідальна за здійснення фінансового моніторингу в ФК, або інша уповноважена нею особа,  

може надати запит стосовно таких операцій та клієнтів, що їх здійснюють, до органів державної 

влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цих клієнтів.  

        14.17.3. ФК зобов'язана за дорученням Спеціального уповноваженого органу, наданим з 

метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної 

фінансової операції як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, зупиняти проведення фінансової 

операції відповідної особи.  

14.17.4. У разі прийняття ФК рішення про зупинення проведення фінансової операції ФК в 

цей день повідомляє Спеціально уповноважений орган шляхом подання інформації за формою, 

встановленою Спеціально уповноваженим органом.  

14.17.5. ФК повідомляє Спеціально уповноважений орган про виконання рішення 

(доручення) Спеціально уповноваженого органу щодо: зупинення проведення фінансової 

операції користувача (осіб); подальшого зупинення фінансової операції користувача (осіб). Таке 

повідомлення направляється Спеціально уповноваженому органу за встановленою нею формою 

у день отримання ФК відповідного рішення (доручення) Спеціально уповноваженого органу: 

1) Повідомлення щодо зупинення (подальшого зупинення) фінансової операції надається 

Спеціально уповноваженому органу в електронному вигляді (каналами зв'язку) чи на паперових 

носіях кур'єрським, фельд'єгерським зв'язком або надсилається поштою з повідомленням про 

вручення.  

Повідомлення подається до Спеціально уповноваженого органу із дотриманням заходів, що 

виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.  

2) Документи, що стосуються зупинення (подальшого зупинення) фінансової операції, 

готуються відповідальною особою ФК та підписуються керівником ФК або особою, яка виконує 

його обов'язки, та повинні містити, зокрема, відомості про користувача, фінансові операції, 

номери рахунків, що задіяні у проведенні операцій, та реквізити рішень (доручень) Спеціально 

уповноваженого органу.  

3) У разі якщо на момент отримання відповідного рішення (доручення) Спеціально 

уповноваженого органу фінансова операція  вже проведена, ФК забезпечує моніторинг такої 

фінансової операції та в цей день повідомляє Спеціально уповноважений орган про 

неможливість зупинення такої фінансової операції  у зв'язку з її проведенням.  

У день виявлення ФК фінансової операції, яка містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», ФК має право прийняти рішення про 

зупинення фінансової операції.  

У разі прийняття такого рішення ФК зупиняє фінансову операцію на строк до двох робочих 

http://www.sdfm.gov.ua/
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днів та вчиняє дії, передбачені підпунктами 1) та 2). Рішення про зупинення фінансової операції 

оформлюється у вигляді розпорядчого документа ФК.  

ФК здійснює зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони 

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, зокрема фінансових 

операцій, учасників або вигодоодержувачів яких включено до переліку осіб, пов'язаних із 

здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. 

У день виявлення ФК фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою 

є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або 

щодо яких застосовано міжнародні санкції, ФК зобов'язана зупинити фінансову операцію на 

строк до двох робочих днів та вчинити дії, передбачені підпунктами 1) та 2). Зупинення 

фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом ФК.  

 У разі неотримання ФК протягом двох робочих днів з дати зупинення фінансової операції 

рішення Спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції ФК 

поновлює проведення фінансової операції та вчиняє дії, передбачені підпунктами 1) та 2). 

Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за розпорядженням керівника ФК.  

У разі отримання ФК рішення від Спеціально уповноваженого органу про подальше 

зупинення фінансової операції на строк до п'яти робочих днів ФК забезпечує подальше її 

зупинення на строк, встановлений рішенням Спеціального уповноваженого органу, та вчиняє дії, 

передбачені підпунктами 1) та 2). Подальше зупинення фінансової операції здійснюється за 

розпорядчим документом ФК.  

 У випадку неотримання у п'ятий робочий день від Спеціально уповноваженого органу 

рішення щодо продовження строку зупинення фінансової операції  ФК в цей день може з'ясувати 

наявність такого рішення.  

У разі отримання ФК інформації про неприйняття рішення Спеціально уповноваженим 

органом щодо продовження строку зупинення фінансової операції на сім робочих днів ФК 

поновлює проведення фінансової операції та вчиняє дії, передбачені підпунктами 1) та 2). 

Поновлення проведення фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом ФК.  

 У разі отримання рішення від Спеціально уповноваженого органу щодо продовження 

строку зупинення фінансової операції на сім робочих днів ФК забезпечує таке зупинення 

операції на строк, встановлений Спеціально уповноваженим органом, та вчиняє дії, передбачені 

підпунктами 1) та 2). Подальше зупинення фінансової операції здійснюється за розпорядчим 

документом ФК.  

На наступний день після закінчення строку, на який була зупинена фінансова операція ФК 

поновлює її проведення та вчиняє дії, передбачені підпунктами 1) та 2). Поновлення проведення 

фінансової операції здійснюється за розпорядчим документом ФК.  

У разі отримання ФК доручення Спеціально уповноваженого органу про зупинення 

проведення, поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції, наданого 

з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної 

фінансової операції, ФК зобов'язана зупинити проведення, поновити проведення або забезпечити 

моніторинг такої фінансової операції та вчинити дії, передбачені пунктами 1), 2) та 3).  

14.17.6. ФК зобов’язана забезпечувати на документальний запит безперешкодний доступ 

суб'єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів до документів або 

інформації, що міститься в них, відповідно до вимог законодавства. 

14.17.7. ФК зобов’язана  щодо надання інформації протягом трьох робочих днів з моменту 

одержання запиту від фінансової установи-одержувача чи від відповідних компетентних органів. 

14.17.8. Інформацію, що стосується ідентифікації осіб, які є учасниками фінансової 

операції, що згідно з Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” підлягає фінансовому 

моніторингу та інших фінансових операцій, що підлягають реєстрації відповідно до 

законодавства реєструється в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу у порядку визначеному законодавством.  

14.17.9. ФК забезпечує зберігання та захист інформації, що стосується ідентифікації 



35 
 

користувачів та осіб, які є учасниками фінансової операції. Документи, що стосується 

ідентифікації та вивчення користувачів та осіб, які є учасниками фінансової операції 

зберігаються у підрозділах ФК. Документи, на підставі яких проведено фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов'язані, стосуються або призначені 

для фінансування тероризму, або спробу їх проведення, ділової кореспонденції та інших 

документів про проведення (спробу проведення) фінансових операцій зберігаються у підрозділах 

ФК, які проводять або забезпечують проведення та моніторинг фінансових операцій. 

ФК зобов’язана зберігати документи щодо ідентифікації Клієнтів (Користувачів), які 

здійснили Переказ, що підлягав фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються 

ділових відносин з Клієнтом, не менше 5 (п’яти) років після завершення ділових відносин, а всі 

необхідні дані про операції – не менше 5 (п’яти) років після завершення операції. 

14.17.10. Документи, що стосуються реєстрації, обміну інформацією про фінансові операції 

між ФК та Спеціально уповноваженим органом щодо продовження строку зупинення фінансової 

операції на сім робочих днів ФК, або іншими державними органами зберігаються у 

відповідальної особи. Відповідальна особа зберігає документи, що стосуються ведення реєстру, у 

сейфі, яким обладнано його робоче місце та несе персональну відповідальність за їх збереження 

та за запобігання несанкціонованому доступу до них будь-яких третіх осіб. 

14.17.11. Відповідальна особа забезпечує зберігання копій документів, що надавались 

Спеціально уповноваженому органу щодо продовження строку зупинення фінансової операції на 

сім робочих днів ФК, поштових квитанцій, повідомлень про вручення та документів, форм, 

файлів одержаних від Спеціально уповноваженого органу щодо продовження строку зупинення 

фінансової операції на сім робочих днів ФК протягом п'яти років після надання інформації.  

Особа ФК, відповідальна за проведення фінансового моніторингу забезпечує зберігання 

оригіналів Правил проведення фінансового моніторингу (далі – Правила фінансового 

моніторингу), Програми проведення фінансового моніторингу (далі – Програма) та Порядку 

доступу  до Правил проведення фінансового моніторингу і Програми проведення фінансового 

моніторингу (далі - Порядок). Відповідальна особа ФК зберігає вказані документи (та документи 

якими вносяться зміни до цих внутрішніх документів) у сейфі, яким обладнано його робоче місце 

та несе персональну відповідальність за їх збереження та за запобігання несанкціонованому 

доступу до них будь-яких третіх осіб, у порядку визначеному Правилами фінансового 

моніторингу ФК. 

Створення паперових чи електронних копій затверджених Порядку, Правил фінансового 

моніторингу та Програми не допускається, крім випадків прямо передбачених законодавством, 

або з метою ознайомлення з їх змістом під час проведення освітньо-практичних заходів 

відповідних працівників ФК (у разі наявності, копії, в тому числі електронні, зберігаються 

відповідальною особою у порядку визначеному для оригіналів). 

14.17.12. ФК зобов`язана надавати Порядок, Правила фінансового моніторингу та Програму 

(або їх копії) на вимогу уповноважених працівників Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які проводять перевірку, та діють у відповідності 

до вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

05 серпня 2003 року  N 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі – 

Порядок перевірок): 

- на підставі пред'явленого керівнику ФК (посадовій особі, яка виконує його обов'язки) 

посвідчення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг на перевірку (виїзну планову або позапланову) встановленої форми у порядку та у 

випадках передбачених Порядком перевірок; 

- на підставі одержаного запиту від Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (безвиїзна перевірка) з вимогою подання 

відповідних документів або інформації, що міститься в них, необхідних для перевірки фактів 

порушення ФК вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у порядку та у випадках 

передбачених Порядком перевірок. 



36 
 

Доступ до Порядку, Правил фінансового моніторингу та Програм в електронному вигляді 

або на паперових носіях іншим особам, надається працівниками ФК виключно з письмового 

дозволу керівника ФК та у випадках прямо передбачених законодавством України та на підставі 

письмового підтвердження повноважень таких осіб на ознайомлення з інформацією з питань 

фінансового моніторингу ФК з обов`язковим посиланням на відповідні норми законодавства 

України. 

         14.18. ФК зобов’язана сприяти проведенню уповноваженими представниками відповідних 

органів державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб'єкта первинного 

фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

14.19. ФК вносить до документа про переказ та супроводжує переказ інформацією щодо 

Платника та Одержувача на суму, яка дорівнює або перевищує 10 000 гривень та суму меншу за 

10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок. 

Перекази коштів через ПНФП на суму, що дорівнює або перевищує 10 000 (десять тисяч) 

гривень 00 копійок, здійснюються, якщо Платник повідомив про себе інформацію, яка дозволяє 

його ідентифікувати. 

Ідентифікація передбачає внесення до документу про переказ інформації Платника  про 

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), місце реєстрації Платника (замість його адреси 

може зазначатися реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які  через 

свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової 

служби і мають відмітку в паспорті - номер паспорта) або дата і місце його народження та код 

трансакції. 

Платник в такому разі зобов’язаний надати відповідальній особі ФК для перевірки точності 

повідомлених даних підтверджуючі документи (паспорт, довідку органу державної податкової 

служби, тощо).  

В даному випадку всі перекази завжди супроводжуються:  

а) Необхідною та чіткою інформацією про Платника: 

- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)/повне найменування;  

- дані про місце проживання або тимчасового перебування/місцезнаходження (замість місця 

проживання або тимчасового перебування/місцезнаходження може зазначатися реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або дата і місце народження); 

- номер рахунку Платника (якщо немає номеру рахунку – зазначається унікальний 

обліковий номер операції). 

b) Необхідною інформацію про Отримувача: 

- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)/повне найменування;  

- номер рахунку, який використовується для проведення операції (якщо немає номеру 

рахунку – зазначається унікальний обліковий номер операції). 

Перекази на суму, меншу за 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, здійснюються ФК 

лише за умови внесення до документів про переказ інформації про Платника: прізвище, ім’я та 

по батькові (у разі наявності)/повне найменування; номер рахунку (якщо немає номеру рахунку – 

зазначається обліковий номер операції). 

Якщо переказ коштів здійснюється на користь Отримувачів, які не мають з ФК укладеного 

договору на прийом платежів та переказ коштів, то Платник зобов’язаний для здійснення 

переказу повідомляє ідентифікаційні дані Отримувача: для Отримувачів юридичних осіб 

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити Отримувача (номер 

рахунку, найменування та код банку) та код транзакції; для Отримувачів – фізичних осіб: 

прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, 

які  через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової 

служби і мають відмітку в паспорті -  номер паспорта), якщо переказ виплачується Отримувачу у 

безготівковій формі (зарахування на рахунок, відкритий в будь-якій банківській установі в 
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Україні) також банківські реквізити Отримувача (номер рахунку, найменування та код банку) та 

код транзакції.  

ФК зобов’язана при переказі коштів у разі відсутності відповідної інформації щодо 

Платника або Отримувача відмовити у проведенні даного переказу. 

ФК здійснює перевірку інформації щодо Платника та Отримувача у разі виникнення підозр, 

що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму.  

Усі дані Платника  та Отримувувача фіксуються в документах на переказ коштів та 

супроводжують всі етапи здійснення переказу коштів в АС. 

14.20. З метою належного виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, 

зокрема частини 2 статті 6, частини 8 статті 12 та частини 1 статті 17 Закону про запобігання ФК 

в режимі реального часу здійснюватимуться невідкладні дії щодо виявлення та зупинення 

фінансових операцій, що можуть бути пов'язані із здійсненням терористичної діяльності, до 

проведення такої фінансової операції, яка здійснюється безпосередньо на користь або за 

дорученням користувача (клієнта) ФК, якщо особу, яка приймає участь у цій фінансовій операції 

або яка є вигодоодержувачем за нею включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням 

терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб), – 

за допомогою програмного забезпечення, яке є власністю ФК та має належні функціональні 

можливості з урахуванням інформації стосовно Переліку осіб (зміни до нього, Перелік осіб із 

змінами до нього на поточну дату), що має завантажуватись та оновлюватись відповідно до 

вимог законодавства з офіційного веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу 

України. 

Додатково ФК може забезпечувати виконання зазначених вимог Закону про запобігання 

шляхом використання інформації з Переліку осіб (змін до нього, Перелік осіб із змінами до нього 

на поточну дату), завантаженого та роздрукованого з офіційного веб-сайту Державної служби 

фінансового моніторингу України, в ручному режимі, але з обов’язковою прив’язкою до 

реального часу здійснення фінансових операцій. 

 

 

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 

ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

15.1. Працівники ФК, до посадових обов'язків яких належить безпосередня робота з 

клієнтами по здійсненню операцій з переказу коштів, несуть відповідальність, встановлену їх 

посадовими інструкціями у відповідності із вимогами трудового законодавства України чи 

кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального Кодексу України. 

15.2. Працівники ФК, виконуючи свої обов'язки щодо роботи з клієнтом при здійсненні 

операцій з переказу коштів, зобов'язані чітко виконувати обов'язки, що передбачені цими 

Правилами та узгоджувати свої дії з нормами законодавства України. 

15.3. За неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи ФК, що приймають участь у 

здійсненні операцій з переказу коштів, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Кодексом 

законів України про працю. 

 

  

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

16.1. Ці Правила вступають в силу з моменту їх затвердження керівником ТОВ 

«ФІНТЕКО», отриманням права та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без 

відкриття рахунків в Національному Банку України. 

16.2. В Правила можуть бути внесені зміни, які затверджуються керівником ФК та 

погоджуються із контролюючим державним органом, відповідно до законодавства України. 
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16.3. У разі невідповідності будь - якої частини цих Правил чинному законодавству 

України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, ці Правила будуть діяти 

лише в тій частині, що не суперечить законодавству України. 
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 Додаток №1 до Правил  

 

 
Заява на переказ готівки № ____ 

Дата складання                 ______________________ 

Дата валютування                ______________________ 

Назва валюти                ______________________ 

Сума переказу (цифрами)  ____________________________________________________________ 

Платник ________________________________________________________________ 
                                                      (прізвище, ім’я, по батькові - за наявності) 

Код платника                ______________________ 

Документ Платника __________________________________________________________________ 

 

(паспорт або документ, що його замінює: номер документа, назва або номер органу, що його видав та дата видачі) 

Номер мобільного телефону (за бажанням) ______________________________________________ 

Інформація щодо ідентифікації Платника (якщо сума дорівнює або перевищує 150 000 грн.) 

_______________________________________________________________________________ 

ВНПС “ІнтерПейСервіс” 

ТОВ “Фінтеко”, 03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.55, тел. _______________. 

ПНФП № _____ , м. Київ, вул._________________ буд._____. 

Отримувач ________________________________________________________________________ 
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові - за наявності) 

Код Отримувача                ______________________ 

Банк Отримувача   ______________________ 

Код Банку Отримувача   ______________________ 

Загальна сума (словами)   ______________________________________________________ 

Призначення платежу: _______________________________________________________________ 

Пред’явлений документ _________________________________________________________ 
(паспорт або документ, що його замінює: номер документа, назва або номер органу, що його видав та дата видачі) 

Номер мобільного телефону (за бажанням) ______________________________________________. 

Підпис Платника: ___________________ 

Підпис відповідальної особи ПНФП _______________. 
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                    Додаток № 2 до Правил  

 
 

Квитанція на сплату комісійної винагороди ФК: 

ВНПС “ІнтерПейСервіс” 

Фінансова Компанія Товариство з обмеженою 

відповідальністю “ Фінтеко”,  ЄДРПОУ 37954325. 

03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.55, тел. _______________. 

ПНФП  № _____ , м.Київ, вул._________________ буд._____. 

     

КВИТАНЦIЯ №________________ 

    

Платник_____________________________ 

Сума комісійної винагороди ФК ____________грн. 

Призначення платежу Плата за послуги ФК 

Згiдно публiчного договору (дивiться на 

термiналi або на сайтi …)               

Підпис Платника_________________ 

Підпис відповідальної особи ФК_______________ 

 

 

 

 

 

 

Зразок квитанції терміналу самообслуговування 
  
“Квитанція” 

дата та час здійснення операції____________ 

найменування, місцезнаходження та засоби зв’язку ФК, відповідальної за переказ коштів 

___________________________________________________ 

номер, місцезнаходження терміналу самообслуговування ___________________ 

Платник _____________________________________________________________ 

Отримувач ___________________________________________________________ 

код отримувача________________________________________________________ 

найменування банку отримувача_________________________________________ 

код банку отримувача__________________________________________________ 

номер рахунку отримувача______________________________________________ 

сума та валюта операції_________________________________________________ 

сума комісійної винагороди_____________________________________________ 

вид операції___________________________________________________________ 

унікальний код трансакції_______________________________________________ 

ЕЦП терміналу самообслуговування _____________________________________ 

реквізити ЕПЗ*(у випадку використання платником ЕПЗ). 
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  Додаток № 3 до Правил  

 

 

Заява на видачу готівки № ____ 

Дата складання                 ______________________ 

ВНПС “ІнтерПейСервіс” 

ТОВ “Фінтеко”, 03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.55, тел. _______________. 

ПНФП № _____ , м. Київ, вул._________________ буд._____. 

Отримувач ________________________________________________________________ 
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові - за наявності) 

Пред’явлений документ ______________________________________________________________ 
                                       (паспорт або документ, що його замінює: 

номер документа, назва або номер органу, що його видав та дата видачі) 

Номер мобільного телефону (за бажанням) ______________________________________________. 

Назва валюти                       ___________________ 

Сума переказу (цифрами)  ____________________________________________________________ 

Загальна сума (словами) ____________________________________________________________ 

Зміст операції: _______________________________________________________________ 

Підпис Отримувача: ___________________ 

Підпис відповідальної особи ПНФП _______________. 

 

 

 

 

 

  Додаток № 4 до Правил  

 

Експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

від 26.08.2014 р. № 05/02/02-3147 (копія). 

 

 

 

  Додаток № 5 до Правил  

 

Експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та  захисту інформації України від 

16.09.2011 р. № 310 (копія). 

 


