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Мережа приймання та емісія карток ПРОСТІР 

Сьогодні одним із пріоритетних завдань для ПРОСТІР – є 
забезпечення приймання карток Національної платіжної 
системи у всій торговельно-сервісній мережі України. 

За підсумками ІІ кварталу 2019 року, завдяки співпраці з  
учасниками картки ПРОСТІР приймаються вже у 97% 
торговельної мережі. Протягом року заплановано завершити 
підключення терміналів кількох еквайрів, що залишилися. 

Ураховуючи наявну мережу, розширену продуктову лінійку, 
вигідні тарифи та ставки інтерчендж, випуск платіжних карток під 
брендом ПРОСТІР став економічно привабливим для українських 
банків.  

Цінова політика системи ПРОСТІР дає емітентам конкурентну 
можливість випуску карток (це також можуть бути картки 
винятково з магнітною смугою), зокрема для фінансово 
неінклюзивного населення (особливо для соціально-
незахищених верств). 

Основна конкурентна перевага – це рентабельність продукту, 
оскільки зберігається ринкова дохідність операцій з карткою 
(1,3% - 1,8% інтерчендж) порівняно з дуже низькими витратами 
(усього 0,1 грн + 0,01% і тільки на міжбанківські операції). 

Партнери, долучайтеся вже зараз до спільних пілотних проектів 
емісії карток ПРОСТІР. Це вигідно для Вашого бізнесу! 
 

Учасники ПРОСТІР 

Система ПРОСТІР уже нараховує 52 учасники, з яких 27 
здійснюють еквайринг та/або випуск платіжних карток ПРОСТІР. 
Кожен учасник – це нові можливості, ідеї, інноваційні проекти 
для розвитку Національної платіжної системи. 

Протягом ІІ кварталу 2019 року укладено договір приєднання до 
ПРОСТІР з АТ “МОТОР-БАНК”. 
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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 

Онлайн розрахунки з ПРОСТІР 

Банки-еквайри та партнери ПРОСТІР продовжують працювати 
над розширенням мережі онлайн-розрахунків. 

За підтримки АТ “Райффайзен Банк Аваль”,  АТ “Ощадбанк” 
та постачальника платіжних рішень ‒ компанії «WayForPay» 
розширився перелік сайтів, де можна розрахуватися карткою 
ПРОСТІР: prom.ua, karabas.com, vkino.ua, pethouse.ua, concert.ua, 
anshlag.com.ua, work.ua, wolf.ua, shafa.ua, allo.ua, dobovo.com, 
ua-tao.com. 

Реалізовано можливість поповнення транспортної картки 
Kyiv Smart Card та купівлі QR-квитків за допомогою картки 
ПРОСТІР на сайтах КП ГІОЦ та Портмоне. 

Платформа онлайн-оголошень в Україні OLX приймає картки 
ПРОСТІР для оплати вартості таких послуг як: підняття 
оголошення на верхню позицію в списку, розміщення 
оголошення в ТОП-списку або його розміщення на головній 
сторінці сайта. 
 
 

Безконтактні розрахунки з ПРОСТІР 

Кількість платіжних терміналів, які приймають безконтактні 
картки ПРОСТІР зростає! 

 Сьогодні всі банки, що користуються послугами 
процесингового центру “УПЦ”, обслуговують безконтактні 
картки ПРОСТІР у своїх терміналах. 

 Завершено інтеграційне тестування з процесинговим 
центром “ТАС ЛІНК” і власними процесинговими центрами  
АБ “УКРГАЗБАНК” та АТ “Укрексімбанк” щодо еквайрингу 
операцій з використанням безконтактних карток. Протягом ІІІ 
кварталу очікуємо оновлення термінальної мережі цих банків на 
приймання безконтактних карток ПРОСТІР. 

 Майже вся термінальна мережа АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 
налаштована на приймання карток ПРОСТІР з безконтактною 
технологією оплати. 

Випуск безконтактних платіжних карток ПРОСТІР стає 
доступнішим! 

АТ “АЛЬПАРІ БАНК” завдяки співпраці з 

впровадив емісію безконтактних карток ПРОСТІР. Відтепер серед 

учасників ПРОСТІР з’явився ще один банк, який випускає такі 

картки. 

Колеги, дякуємо! 

 

 

 

 

 

https://prom.ua/
http://www.karabas.com/
https://www.vkino.ua/
https://www.pethouse.ua/
https://www.concert.ua/
https://anshlag.com.ua/
https://www.work.ua/
https://www.wolf.ua/
https://www.shafa.ua/
https://www.allo.ua/
https://www.dobovo.com/
https://ua-tao.com/
https://www.gioc.kiev.ua/
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/
https://www.olx.ua/uk/
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Ліміт безконтактної оплати підвищено 

З квітня власники безконтактних карток ПРОСТІР можуть 
оплачувати товари та послуги на суму до 300 грн без введення 
ПІН-коду.  
 
 

Кількість карток ПРОСТІР зростає 

АТ “МТБ БАНК” розпочав випуск карток ПРОСТІР з магнітною 

смугою засобами власного процесингового центру.  

На сьогодні вже 14 банків випускають картки Національної 

платіжної системи. 

 
 

ПРОСТІР на конференції XIX Payments & XII Security 
EMA Conference 

Під час конференції, яка проходила у квітні 2019 року, Владислав 
Дикий, заступник начальника управління роздрібних платежів, 
розповів, що: 

1) ПРОСТІР залишається важливим елементом національної 
безпеки України в платіжній сфері, проте розвиток системи 
базується на конкурентних засадах; 

2) плацдарм для розвитку системи вже створено – майже всі 
термінали в Україні приймають до оплати картки ПРОСТІР. До 
кінця цього року також у планах завершити підключення всіх 
сервісів з приймання платежів та великих інтернет-магазинів і 
маркетплейсів; 

3) головним завданням на найближчі роки стане збільшення 
емісії платіжних карток ПРОСТІР та зростання частки 
Національної платіжної системи в загальному обсязі карткових 
операцій. Також незабаром картка ПРОСТІР зможе стати 
платіжним інструментом, який дасть змогу здійснювати 
безконтактні розрахунки з використанням смартфона, а в 
перспективі – і з функціоналом міжнародних операцій завдяки 
кобейдж-проекту з UnionPay International; 

4) спільні проекти з телекомунікаційними операторами 
ПАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», і їх фінансовими компаніями 
«Стармані» і Paycell та АТ «АЛЬФА-БАНК» і ПАТ «БАНК ВОСТОК», 
які реалізуються на базі електронних грошей ПРОСТІР і дають 
можливість зручно та швидко здійснювати мобільні платежі. 

Разом з ПРОСТІР партнерам вдалося створити нову нішу 
платіжних інструментів, які доступні кожному українцю та мають 
перспективу стати дієвим інструментом у розвитку фінансової 
інклюзії населення. 
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