
Проект 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

 від                     2016 р.       № 

Київ 

 

Деякі питання здійснення безготівкових розрахунків за 

продані товари (надані послуги) з використанням 

електронних платіжних засобів 

 
 

Відповідно до пункту 14.19 статті 14 Закону України “Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що суб’єкти господарювання у сфері торгівлі, ресторанного 

господарства та послуг, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи ті, 

замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, повинні 

забезпечити приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за 

продані ними товари (надані послуги) з використанням платіжних пристроїв та/або в 

системах електронної торгівлі (комерції) та/або із застосуванням програмно-технічних 

комплексів самообслуговування: 

до 31 грудня 2017 р. – суб’єкти господарювання (крім суб’єктів господарювання – 

платників єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці), які 

провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 

25 тис. осіб; 

до 31 грудня 2018 р. – суб’єкти господарювання – платники єдиного податку другої 

і третьої груп (фізичні особи – підприємці), які провадять господарську діяльність у 

населених пунктах з чисельністю населення понад  25 тис. осіб; 

до 31 грудня 2019 р. – суб’єкти господарювання, які провадять господарську 

діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб. 

2. Дія постанови не поширюється на суб’єктів господарювання, які вже здійснили 

перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення 

розрахунків за продані товари (надані послуги) до моменту набуття чинності цієї 

постанови. 

3. Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету здійснюють 

перехід на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів із використанням 

платіжних пристроїв або через дистанційне обслуговування (в т.ч. з використанням 
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мережі Інтернет): 

до 31 грудня 2018 р. – податкові, митні органи на всій території  України. 

до 31 грудня 2019 р. – усі інші органи, що контролюють справляння надходжень до 

бюджету на всій території  України.  
 

4. Платіжні пристрої для приймання електронних платіжних засобів (платіжний 

термінал, програмно-технічний  комплекс самообслуговування або система електронної 

торгівлі (комерції)) можуть бути власністю суб’єкта господарювання або 

використовуватися ним на підставі господарсько-договірних зобов’язань. 

4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг) і 

відповідно до закону не використовують реєстратори розрахункових операцій, при 

продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського), 

авіаційному та автомобільному транспорті, квитків на відвідування культурно-

спортивних і видовищних закладів або якщо в місці отримання товарів (автосалони, 

салони з ремонту господарської техніки, автомобілів тощо) операції з розрахунків 

безпосередньо між платником та суб’єктом господарюванням у готівковій формі не 

здійснюються, повинні для прийняття безготівкових платежів із застосуванням 

електронних платіжних засобів використовувати платіжні термінали, програмно-технічні 

комплекси самообслуговування або систему електронної торгівлі (комерції).  

5. Звільнити від обов’язкового приймання електронних платіжних засобів в оплату 

за продані товари (надані послуги): 

закриті заклади ресторанного господарства, які організовують харчування певного 

контингенту споживачів, зокрема особового складу Збройних Сил та інших військових 

формувань, студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, 

загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств; 

суб’єктів господарювання – платників єдиного податку першої групи; 

суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж товарів у 

дрібнороздрібній торговельній мережі (павільйони, кіоски, ятки, палатки, намети, 

автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, бідони, 

низькотемпературні лотки-прилавки, візки, розноски, лотки, столики); 

суб’єктів господарювання – платників єдиного податку другої і третьої груп 

(фізичні особи – підприємці), які провадять господарську діяльність у населених пунктах 
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з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім автозаправних станцій). 

6. Оплата товарів (наданих послуг) з використанням електронних платіжних 

засобів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених Національним банком 

України. Суб’єктам господарювання забороняється щоб сума платежу за товари 

(послуги) з використанням електронних платіжних засобів перевищувала суму 

платежу за ці товари (послуги) готівкою, оскільки такі дії є проявом нечесної 

підприємницької практики. При здійсненні сплати до бюджету податків, зборів 

(обов'язкових платежів) та інших надходжень комісію банку сплачує платник. 

 

7. Рекомендувати банкам забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування 

державних органів виконавчої влади і проведення розрахунків з ними за операціями, які 

здійснені з використанням електронних платіжних засобів. 

8. Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо здійснення 

розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику. 

Контроль за забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних 

засобів на здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів 

здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту 

прав споживачів. 

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 

29 вересня 2010 року № 878 “Про здійснення розрахунків за продані товари (надані 

послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів” (Офіційний вісник України, 

2010 р., № 74, ст. 45). 

 
 

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН 

 
 




