
РОЗДІЛ 4 ПРАВИЛ 
 

ФУНКЦІЇ ПЛАТІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РФС 
 
4.1. Основною функцією Платіжної організації РФС є надання Учасникам РФС послуг 

з Клірингу та переказу коштів з використанням платіжних інструментів РФС. 
 
4.2. Для забезпечення належного надання послуг Клірингу та переказу коштів 

Учасникам РФС Платіжна організація РФС: 
4.2.1. визначає, формує, вносить зміни та забезпечує розвиток цих Правил, а також 

розповсюджує на визначених нею умовах внутрішні документи РФС і зміни до них; 
визначає, формує та забезпечує діяльність та розвиток РФС; 

4.2.2. визначає принципи та структуру побудови АС РФС, технічні вимоги до її 
компонентів і забезпечує їх розробку, випробування, впровадження, розвиток та 
моніторинг її роботи; забезпечує надійне функціонування та обслуговування АС РФС та 
порядок використання телекомунікаційних каналів зв’язку; 

4.2.3. забезпечує збирання, сортування, інформаційне оброблення та зберігання 
Трансакцій, що здійснюються в РФС; 

4.2.4. забезпечує безперебійну авторизацію операцій, що ініційовані через Платіжні 
термінали BIT ePayment; 

4.2.5. забезпечує маршрутизацію запитів на авторизацію та ведення таблиць 
маршрутизації;  

4.2.6. обслуговує Учасників РФС, Платіжні термінали BIT ePayment, які підключені 
до АС РФС згідно з цими Правилами та умовами Договору рахунку; 

4.2.7. проводить безперервний моніторинг надійності і безперебійності 
функціонування Платіжних терміналів BIT ePayment, які підключені до АС РФС, та 
забезпечує контроль цілісності основних компонентів програмного забезпечення АС РФС; 

4.2.8. забезпечує збирання та зберігання інформації щодо нештатних ситуацій, які 
виникали в Учасників РФС під час їх роботи; 

4.2.9. забезпечує підтримку баз даних АС РФС; 
4.2.10. приймає рішення щодо можливості участі в РФС та членства в РФС і 

забезпечує укладання відповідних договорів з Учасниками РФС та Членами РФС;  
4.2.11. здійснює контроль за виконанням Учасниками РФС та Членами РФС цих 

Правил та договірних зобов’язань перед Платіжною організацією РФС; 
4.2.12. приймає рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності в 

РФС Учасників РФС та Членів РФС; 
4.2.13. визначає юридичну особу, що виконує функції ЦСК РФС; 
4.2.14. укладає договори з Біржею, Депозитарієм, Розрахунково-кліринговим 

центром, тощо про порядок та умови розрахунків та надання інформації стосовно 
грошових розрахунків на виконання зобов’язань за Договорами; 

4.2.15. визначає Ризики та методи управління Ризиками в РФС; 
4.2.16. встановлює тривалість Операційного дня РФС та Операційного часу РФС; 
4.2.17. визначає перелік та граничні розміри Тарифів та комісійних за надання 

послуг Учасникам РФС щодо проведення Клірингу та  переказу коштів в РФС та порядок їх 
розрахунку; 

4.2.18. визначає порядок формування та використання Страхових фондів РФС і 
адмініструє їх використання; 

4.2.19. визначає види обмежень, а також встановлює системні обмеження щодо 
здійснення операцій у РФС і забезпечує їх дотримання; 

4.2.20. надає Учасникам РФС вільний доступ до інформації про діяльність РФС, що 
не становить комерційної таємниці; 

4.2.21. обслуговує Інтернет-сайт РФС та оприлюднює на ньому інформацію щодо 
РФС;  

4.2.22. своєчасно проводить розрахунки з Учасниками РФС згідно з законодавством 
України та  цими Правилами; 



4.2.23. забезпечує облік здійснених через Платіжні термінали BIT ePayment 
Трансакцій того ж самого дня, коли вони відбулись, у відповідності до чинного 
законодавства; 

4.2.24. забезпечує надання Учаснику РФС первинних документів (копій Платіжних 
доручень, Меморіальних ордерів, Клірингових вимог), виписок з рахунків, а також 
можливість за допомогою Платіжного термінала BIT ePayment друку примірників цих 
документів на паперових носіях; 

4.2.25. забезпечує безперебійний та якісний обмін інформацією між Учасниками 
РФС згідно з цими Правилами та укладеними договорами; 

4.2.26. формує та подає контролюючим організаціям встановлену чинним 
законодавством звітність щодо роботи РФС; 

4.2.27. визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та 
конфіденційну інформацію Платіжної організації РФС; 

4.2.28. визначає вимоги щодо захисту інформації та правила організації захисту 
інформації та безпеки в РФС і забезпечує нагляд за їх дотриманням; 

4.2.29. здійснює поточне управління та контролює дотримання Учасниками РФС 
вимог, встановлених цими Правилами, щодо організаційних та програмно-технічних 
засобів забезпечення конфіденційності, достовірності та безпеки одержання, передачі та 
оброблення інформаційних повідомлень та платіжних документів; 

4.2.30. забезпечує організацію системи внутрішнього контролю щодо запобігання 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування 
тероризму; 

4.2.31. виконує функції Центрального контрагента при проведенні централізованого 
клірингу; 

4.2.32. визначає порядок організації безпеки в РФС та забезпечує нагляд за його 
виконанням; 

4.2.33. здійснює адміністративне керування РФС. 
 
4.3. Інші права та обов’язки Платіжної організації РФС визначаються договорами, 

укладеними з Членами РФС та Учасниками РФС, Розрахунковим банком РФС, Біржами, 
Депозитаріями, Розрахунково-кліринговими центрами, тощо. 
 


