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Оновлення ставок інтерчендж в ПРОСТІР 

Повідомляємо, що з 1 квітня 2019 року вступили в дію нові ставки 
міжбанківських комісійних (інтерчендж) для учасників системи 
ПРОСТІР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також міжбанківська комісія за проведення операції оплати 
відповідно до визначеного переліку кодів категорій отримувачів 
за всіма продуктами ПРОСТІР змінилася з 0,4% до 0,5%. 

З оновленими ставками інтерчендж у ПРОСТІР можна 
ознайомитися за посиланням. 
 

Вітаємо з підключенням до системи ПРОСТІР  

У першому кварталі 2019 року було проведено підключення 
АТ “БАНК ФОРВАРД” та АТ “КОМІНВЕСТБАНК” до Центрального 
маршрутизатора. 

На сьогодні у ПРОСТІР працює 27 учасників, які успішно 
здійснюють еквайринг та/або емісію платіжних карток ПРОСТІР. 

Розмір міжбанківських 
комісійних за: 

 банки 
 

+2 
 

операції у торговельно-
сервісній мережі 

операції у мережі Інтернет 

операції з видачі готівки 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=89172317


  

 

 

тел.: (044) 527-39-58, (067) 408-00-14 
e-mail: prostir@bank.gov.ua 
web: www.prostir.gov.ua 

Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Он-лайн платежі з ПРОСТІР 

Оплата послуг мобільного зв’язку з використанням карток 
національної платіжної системи – це просто. 

Відтепер усі найбільші мобільні оператори України приймають 
до оплати картки ПРОСТІР на своїх сайтах у мережі Інтернет: 
Lifecell, Vodafone, Kyivstar.  
 

Сплачуйте платіжною карткою ПРОСТІР он-лайн та 
заощаджуйте свій час. 

Оплата товарів та послуг на українських інтернет-ресурсах стає 
ще доступнішою для клієнтів ПРОСТІР. Такі популярні сайти, як 
Concert.ua, Karabas.com, Plategka.com, Planetakino.ua, 
gioc.kiev.ua, gerc.ua, 27.ua вже приймають до оплати картки 
ПРОСТІР. 

Команда ПРОСТІР разом із банками-учасниками активно працює 
над розширенням мережі для здійснення розрахунків. 

Дякуємо, колеги, за ваш внесок у розвиток Національної 
платіжної системи! 
 

Картки ПРОСТІР 

Ще більше нових платіжних карток ПРОСТІР від АТ “БАНК 
ФОРВАРД”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк” та ПАТ “МТБ 
БАНК”. 

 

Загальна кількість карток під брендом ПРОСТІР на початок 2019 
року становила майже 600 тис. шт., з яких 78% – це активні 
платіжні картки. 

 

 

https://www.lifecell.ua/uk/
https://www.vodafone.ua/uk
https://kyivstar.ua/uk/mm
https://concert.ua/uk
https://karabas.com/
https://www.plategka.com/uk/
https://planetakino.ua/
https://www.gioc.kiev.ua/
https://27.ua/
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Розширення еквайрингової мережі  

Повідомляємо, що в першому кварталі 2019 року вже всі 
платіжні термінали АТ “АЛЬФА-БАНК”, ПАТ “МТБ БАНК” та АТ 
“ПУМБ” налаштовані на прийом карток ПРОСТІР. 

  
Колеги, дякуємо за плідну співпрацю! 
 

НПС “ПРОСТІР ” & UnionPay International 

Наприкінці лютого 2019 року відбулася конференція UnionPay 
Day, на якій виступили заступник Голови НБУ Сергій Холод та 
заступник начальника управління роздрібних платежів 
Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ 
Владислав Дикий. 

Сергій Холод під час заходу наголосив, що вітає підвищення 
конкуренції між учасниками платіжного ринку, та підкреслив, що 
вихід на український ринок такого провідного світового гравця, 
як UnionPay International вкотре підтверджує привабливість та 
перспективність України для міжнародних інвесторів. 

Владислав Дикий розповів учасникам конференції про 

кобейджинговий проект між UnionPay International та 

НПС “ПРОСТІР”, який є взаємовигідним для обох сторін, а з 

економічної точки зору – досить привабливим для банків, 

оскільки більше 90% трансакцій за платіжними картками 

українських банків здійснюються в межах нашої країни. 

Вигоди від впровадження цього проекту: 

банкам – суттєва оптимізація операційних витрат на ведення 
карткового бізнесу; 

НПС “ПРОСТІР” – впровадження функціоналу 
транскордонних операцій; 

UnionPay – можливість швидкого початку емісії карток 
українськими банками. Без наявної інфраструктури для 
приймання карток UnionPay в Україні випуск карток цієї системи 
під власним брендом може мати низку недоліків. 
Кобейджиноговий проект дасть змогу використовувати такі 
картки в мережі, що вже сформована банками-еквайрами, 
підключеними до ПРОСТІР; 

користувачам – підвищення якості фінансових послуг; 

державі – залучення міжнародних інвестицій та технологій у 
країну. 

+7 тис. 

POS 


