
 

 

I квартал 

2022 року НОВИНИ 

 

 

Унаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 
Національною платіжною системою "Український платіжний простір" (далі - НПС 
"ПРОСТІР")  у найкоротший термін прийнято низку рішень для підтримки держателів 
платіжних карток ПРОСТІР та учасників системи: 

 

Скасування міжбанківської комісії (інтерчейндж) 

НПС "ПРОСТІР" тимчасово встановила комісію інтерчейндж на рівні 
0% за операціями оплати товарів і послуг за допомогою платіжних 
карток ПРОСТІР.  

Таке рішення ухвалене на підтримку пропозиції банківської 
спільноти та спрямоване на стимулювання безготівкових операцій в 
умовах воєнного стану для безпеки громадян та бізнесу.  

Такий крок із боку НПС "ПРОСТІР" сприятиме реалізації ініціативи 

банків про скасування комісії за послуги еквайрингу для підтримки 
торгово-сервісних підприємств, які забезпечують роботу в ключових 
сферах у ці важливі для нашої країни часи.  

 

Підвищення лімітів для Р2Р операцій 

Для забезпечення можливості підтримати один одного в цей 
нелегкий період НПС "ПРОСТІР" прийнято  рішення підвищити 
ліміти для операцій з переказу коштів із картки на картку.  

Максимальні суми для переказів із картки ПРОСТІР наразі такі: 

• 29 999 грн за одну операцію; 

• 149 999 грн за добу; 

• 399 999 грн за місяць. 
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Призупинення нарахування пені за несвоєчасну 

оплату послуг наданих НПС "ПРОСТІР" та 

скасування низки тарифів на послуги в НПС 

"ПРОСТІР" 

Національний банк України прийняв такі рішення: 

не здійснювати нарахування пені за несвоєчасну оплату 
послуг учасниками НПС "ПРОСТІР" та іншими установами, які 
працюють у НПС "ПРОСТІР"  

скасувати низку тарифів на послуги  НПС "ПРОСТІР". 

Так, Національний банк не застосовуватиме тарифи за: 

• супроводження учасників та незалежних процесингових 

центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і 

розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (щомісячна 

плата); 

• супроводження програмного забезпечення сервера авторизації 

(щомісячна плата за кожен комплект); 

• надання інформаційних виписок засобами електронної пошти 

(плата за кожний Кб інформації); 

• інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам 

за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних 

(щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної 

інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця). 

Рішення ухвалені для підтримки учасників та партнерів НПС 
"ПРОСТІР" в умовах воєнного стану,  а також для забезпечення 
безперервності  функціонування системи. 

Важливо!  Тарифи за всі інші послуги та операції, що надаються або 
здійснюються в НПС "ПРОСТІР", продовжують діяти без змін. 

 

Припинення участі в НПС "ПРОСТІР" 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" 

У зв’язку з прийняттям Національним банком України рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "МІЖНАРОДНИЙ  
РЕЗЕРВНИЙ БАНК",  який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк росії",  

27 лютого 2022 року НПС "ПРОСТІР" прийнято рішення щодо 

припинення участі та відключення АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ 
БАНК" від системи. 

Ми не співпрацюємо з банками держави-агресора!  
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
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Реалізація послуги "готівка на касі" 

Держателі платіжних карток ПРОСТІР, випущених АТ "Райффайзен 
Банк", АБ "УКРГАЗБАНК" можуть зняти готівку на касі магазину 
аптеки, заправки, якщо там встановлені POS-термінали АТ КБ 
"ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

Для цього потрібно: 

1) попередити касира про намір зняти готівку разом з оплатою 
покупки. 

2) оплатити покупку (на будь-яку суму) карткою ПРОСТІР і під час 
розрахунку назвати касиру суму готівки, яку потрібно зняти; 

3) підтвердити операцію та ввести PIN-код картки.  
 

Важливо! Максимальна сума зняття готівки за одну операцію 
становить від  500  до 6 000 грн залежно від торговця. 

Важливо! Список основних торговців, де наразі можна зняти готівку 
- за посиланням. 

 

Також розповімо, що було реалізовано до всіх руйнівних подій: 

 

Нова емісія ПРОСТІР 

Протягом I кварталу цього року реалізовано два нові проєкти з емісії 
карток ПРОСТІР: 

  віртуальна платіжна картка ПРОСТІР від NEOBANK 

Оформити цю цифрову картку можна миттєво та безкоштовно в 

мобільному застосунку "NEOBANK для всіх". 

NEOBANK працює за ліцензією АТ "АКБ "КОНКОРД" і створений 

на базі першої в Україні відкритої фінтех-екосистеми Concord 
Fintech Solutions; 

платіжна картка ПРОСТІР від АТ "БАНК 3/4" 

Картка обладнана безконтактним чипом. Оформити картку 
можна у відділенні банку, маючи з собою паспорт та ІПН. 

Команда ПРОСТІР дякує партнерам за реалізацію успішних проєктів 
з емісії! 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! 

 

 

 

 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Prostir_Posluga_Gotivka_na_kasi_pr-2022-04-06.pdf
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Розширення мережі для поповнення карток 

ПРОСТІР 

Поповнити карту ПРОСТІР стало надзвичайно просто, дійсно easy! 

Адже відтепер поповнення можливе ще й у будь-якому з-понад       
19 500 терміналів самообслуговування EasyPay, розташованих у 
найзручніших місцях різних населених пунктах країни! 

Дякуємо партнерам EasyPay за реалізацію ще одного способу 
поповнення картки ПРОСТІР! 

 

Безпечні розрахунки картками ПРОСТІР у мережі 

"Інтернет" 

У НПС "ПРОСТІР" упроваджено технологію захисту операцій з 
електронної комерції з використанням карток ПРОСТІР "PROSTIR e-
Secure", яка базується на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0.  

Опис технології та технічну документацію затверджено Радою 
Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" та надіслано учасникам і 
незалежним процесинговим центрам для вивчення. 

 

Facebook 

Традиційно запрошуємо вас підписатися на нашу сторінку в мережі 

"Фейсбук". 

Приєднуйтеся в один клік та будьте в курсі всіх новин ПРОСТІР  

https://m.facebook.com/prostircards/
https://terminals.easypay.ua/
https://m.facebook.com/prostircards/
https://m.facebook.com/prostircards/
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Призупинення нарахування пені за несвоєчасно 

здійснену оплату за послуги Системи BankID НБУ 

Радою Системи BankID НБУ прийнято рішення призупинити 

нарахування пені за період 01.02-23.02.2022 у разі нездійснення 

абонентами оплати за послуги Системи BankID НБУ до 01.03.2022, 

передбаченої в пунктах 5-6 розділу IX Публічної пропозиції 

Національного банку України на укладення Договору приєднання 

до Системи BankID Національного банку України. 

 

Відтермінування впровадження в дію деяких розділів 

Специфікації взаємодії 

З метою належного впровадження в дію Специфікації взаємодії  

абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID 

Національного банку України (версія 1.0) (затверджена рішенням 

Ради Системи BankID НБУ від 05.11.2021 №В/57-0007/95807) Радою 

Системи BankID НБУ прийнято рішення відтермінувати 

впровадження в дію розділу 1, пунктів 2.1, 2.2, підпункту 2.3.3 

пункту 2.3, пункту 2.4 розділу 2 та розділу 3 Специфікації взаємодії 

до моменту прийняття іншого рішення Радою Системи BankID НБУ. 

 

Скасування тарифів на послуги НБУ у Системі 

BankID НБУ 

Правління НБУ з метою забезпечення безперебійного доступу 
громадян до дистанційних сервісів у фінансовому секторі та 
забезпечення стабільного функціонування Системи BankID НБУ в 
умовах воєнного стану 12 березня 2022 року затверджено зміни до 
Тарифів на послуги (операції), що надаються Національним банком 
у Системі BankID НБУ.  

Тимчасове скасування тарифікації послуг Національного банку дасть 
можливість зменшити витрати абонентів у цей період та спростить 
процес розрахунків. 

Зміни передбачають скасування плати за Тарифами на період дії 
воєнного стану в Україні.  

Ознайомитись зі змінами до Тарифів можна на сторінці офіційного 
Інтернет представництва Національного банку України. 

У звʼязку із запровадження в Україні воєнного стану та з метою підтримки учасників та забезпечення 
безперебійного функціонування Системи BankID Національного банку України (далі – Система BankID 
НБУ)  в умовах воєнного стану Правлінням НБУ та Радою Системи BankID НБУ у найкоротший термін 
прийнято низку рішень: 

 

 

 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12032022_49


 

 

тел.: (044) 527 39 58, (044) 527 38 72 
web: www.bank.gov.ua/bank-id-nbu 

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

Додатково зазначаємо, що міжабонентські тарифи, що оплачуються 

комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків- 

ідентифікаторів за кожну успішну електронну ідентифікацію, 

продовжують діяти без змін. 

 

Відключення від Системи BankID НБУ російського 

банку 

Радою Системи BankID НБУ прийнято рішення про припинення 

роботи в Системі BankID НБУ із розірванням договірних відносин з 

абонентом-ідентифікатором АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ 

БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк росії". 

 

Нові абоненти Системи BankID НБУ 

Протягом І кварталу 2022 року до системи приєднались вісім нових  

комерційних та два некомерційних абонентів - надавачів послуг, а 

також два абоненти-ідентифікатори: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та АТ 

«ЮНЕКС БАНК». 

Уже більше як 99,7 % власників платіжних карток українських банків 

мають можливість отримувати онлайн-послуги з використанням 

Системи BankID НБУ. 

Із повним переліком абонентів можна ознайомитися тут. 

 

 

Все буде Україна! 

НПС ПРОСТІР та Система BankID НБУ під час війни продовжують працювати стабільно 
у звичайному режимі. 

Картками ПРОСТІР вільно можна розрахуватись у платіжній інфраструктурі України: 
торговельних мережах (магазинах, аптеках, АЗС тощо) та мережі "Інтернет", 
переказати кошти з картки на картку, зняти готівку в касі банку та на касі торговельної 
мережі через POS-термінали. 

Використовуючи Систему BankID НБУ, громадяни України продовжують легко та 
безпечно отримувати доступ до онлайн-послуг, які надають державні установи та 
громадські організації, банки та небанківські фінансові установи, комерційні установи. 

Продовжуємо працювати та робити все можливе для спільного щасливого 
майбутнього. 

Слава Україні! 

≥99% 
власників 

карток 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents#section3

