
 

 

IV квартал 
2019 року НОВИНИ 

З новорічними святами! 

Бажаємо в Новому році сміливих ідей, проєктів та їх успішної 
реалізації, творчої наснаги та успіхів у професійній діяльності. 
Нехай 2020 рік виправдає ваші сподівання і прагнення, принесе 
достаток і добробут вашим сім’ям! 

Дякуємо за ваш внесок у розвиток Національної платіжної 
системи “Український платіжний простір”. Адже завдяки 
спільним зусиллям ПРОСТІР зміцнює свої позиції на 
українському платіжному ринку та ставить перед собою амбітні 
цілі. 

У 2020 році плануємо: 

- забезпечити приймання карток ПРОСТІР у всій картковій 
платіжній інфраструктурі в Україні; 

- реалізувати можливість здійснення оплати картками ПРОСТІР з 
використанням електронних гаманців (Google Pay, Apple Pay 
тощо); 

- впровадити технологію захисту онлайн-платежів 3-D Secure 2.1; 

- здійснити випуск кобейджингових карток ПРОСТІР-UnionPay; 

- впровадити маркетингові програми та ініціативи для 
просування бренду ПРОСТІР та збільшення кількості карток 
національної системи; 

- розробити концепцію впровадження миттєвих платежів на базі 
системи ПРОСТІР. 

З повагою, ваш ПРОСТІР! 
 

Нагадуємо, що розвиток ПРОСТІР на сьогодні є одним із 
напрямів підвищення рівня національної безпеки України у 
фінансовій сфері та важливим елементом для створення умов 
ринкової конкуренції. 

За підсумками 2019 року система ПРОСТІР налічує 51 учасника, з 
яких 61% успішно здійснюють еквайрингову та/або емісійну 
діяльність. 98% торговельних платіжних терміналів українських 
банків приймають картки ПРОСТІР до оплати. Також стабільно 
розширюється мережа приймання карток ПРОСТІР в Інтернеті, 
що становить більше 80%. 
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Онлайн-розрахунки з ПРОСТІР 

Раді повідомити, що держателі карток ПРОСТІР мають 

можливість здійснювати розрахунки за товари та послуги в 

мережі Інтернет на сайтах, які використовують сервіс LIQPAY.  

– це сучасний, безпечний, функціональний та 

високотехнологічний платіжний сервіс, який застосовується для 

приймання оплати за товари чи послуги у сфері електронної 

комерції. 

Найбільші з них – MakeUp, ПОКУПОН, Jysk, ALLO, Intertop, Citrus, 

Prom.ua, Zakaz.ua та багато інших інтернет-магазинів в Україні. 

Цей проєкт реалізовано завдяки ефективній співпраці команд 

АТ КБ “ПриватБанк” та ПРОСТІР, він дав змогу значно розширити 

мережу приймання карток ПРОСТІР у мережі Інтернет для 

здійснення онлайн-розрахунків. 
 

Учасники ПРОСТІР 

У IV кварталі до системи ПРОСТІР підключено ТОВ “ПРОКАРД” як 

незалежний процесинговий центр.  

Банки-учасники ПРОСТІР вже мають можливість скористатися 

його послугами! 

Також до системи підключено +2 банки:  

АТ “АКБ “КОНКОРД”, який підключив власні банкомати та 

торговельні термінали для приймання карток ПРОСТІР (у тому 

числі за безконтактною технологією); 

АТ “АЛЬТБАНК” відтепер приймає картки ПРОСТІР у власних 

банкоматах, касових та торговельних терміналах. 
 

ПРОСТІР & BankID 

У 2019 році команда ПРОСТІР долучилась до розвитку Системи 

BankID НБУ. На сьогодні система вже налічує 11 банків-

ідентифікаторів та 15 абонентів – надавачів послуг. До системи 

також виявили інтерес мобільні оператори та інші комерційні 

гравці ринку, які планують надавати послуги, використовуючи 

віддалену ідентифікацію за допомогою цієї системи. 

Використовуючи Систему BankID НБУ, користувачі мають змогу 

отримувати доступ до банківських, адміністративних 

(державних), фінансових, комерційних послуг тощо. Системою 

можуть користуватися клієнти будь-якого банку України, який 

підключено до системи. 
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Також завершено інтеграцію з Міністерством цифрової 

трансформації України – у мобільному застосунку “Дія” Система 

BankID НБУ використовуватиметься як один з основних 

інструментів ідентифікації користувачів з метою отримання 

державних сервісів. 

На сьогодні користування Системою BankID НБУ є безкоштовним 

як для клієнтів, так і для компаній, які надають послуги. У 

I кварталі 2020 року заплановано впровадження тарифів для 

абонентів – надавачів послуг, які надають фінансові та/або 

комерційні послуги для користувачів, що дасть змогу банкам-

ідентифікаторам монетизувати передавання даних цим 

абонентам. Водночас для адміністративних та некомерційних 

сервісів ідентифікація залишиться безкоштовною.  

У 2020 році також заплановано завершити підключення до 

Системи BankID НБУ більшості великих банків України, розпочати 

взаємодію з телекомунікаційними операторами та впровадити 

можливість віддаленого відкриття рахунків з використанням цієї 

системи.  
 

Участь команди ПРОСТІР у конференціях 

Цієї осені в м. Тбілісі відбулася конференція “Tieto Talks 

BUSINESS 2019”. Під час дискусії учасники конференції 

обговорили актуальні питання імплементації директиви PSD2 та 

впровадження instant payment рішень. 

Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних 

систем та інноваційного розвитку Національного банку, 

розповіла колегам з Грузії, Швеції, Латвії, Молдови та 

Киргизстану про зміни в платіжному законодавстві України, а 

також про Національну платіжну систему “Український 

платіжний простір”, її розвиток та перспективи. 

Також на початку грудня фахівці Національного банку, 
Департаменту кіберполіції, Національної поліції України, 
Асоціації “ЄМА”, представники банківської системи та інші 
учасники платіжного ринку мали змогу обговорити питання 
протидії шахрайству з використанням платіжних карток, 
тенденції розвитку шахрайських технологій та ризиків, 
пов’язаних із ними. 

Під час свого виступу Дмитро Сахно, начальник відділу 
забезпечення діяльності платіжної системи Національного 
банку, розповів про наявні продукти та сервіси ПРОСТІР, а також 
про технології, які впроваджуються в системі, та плани на 
майбутній 2020 рік.  

Стежте за новинами на сайті ПРОСТІР та сторінці Facebook 
 

http://prostir.gov.ua/prostir/
https://www.facebook.com/prostircards/

