
 

 

II квартал 

2022 року НОВИНИ 

 

Відновлення міжбанківських комісійних (інтерчейндж) 

У НПС "ПРОСТІР" (далі – ПРОСТІР) з 01 травня відновлено 

міжбанківські комісійні за операціями оплати товарів і послуг у 

торгово-сервісних підприємствах України та в мережі Інтернет із 

використанням платіжних карток ПРОСТІР. Розмір міжбанківської 

комісійної винагороди для таких операцій становить 0,3%.  

Водночас ставка міжбанківських комісійних на рівні 0% залишається 

для операцій: 

• збору коштів через благодійні організації та соціальні служби 

(МСС код – 8398); 

• купівлі військових облігацій (МСС код – 6211). 
 

Збільшення обсягу трансакцій за картками ПРОСТІР 

У II кварталі цього року загальна сума міжбанківських операцій 

збільшилася на 23 %  порівняно з I кварталом цього року та на 58 % 

порівняно з II кварталом 2021 року.  

Однією із причин росту загальної суми міжбанківських операцій є 

те, що держателі карток ПРОСТІР в умовах війни стали більше 

використовувати картку для розрахунків у POS-терміналах 

(збільшення на 39% суми таких трансакцій в міжбанку у II кварталі 

цього року порівняно з I кварталом цього року).  

 

Учасники ПРОСТІР 

Команда ПРОСТІР вітає ТОВ "НоваПей" з приєднанням до системи в 

статусі еквайра!  

ТОВ "НоваПей" належить до групи компаній "Нова пошта" та є 

платіжною організацією міжнародної платіжної системи 

"NovaPay", яку визнано соціально важливою для України. 

Дякуємо колегам за те, що обрали нас партнерами! 

0,3% 



 

 

тел.: (044) 527 39 58, (067) 408 00 14 
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Новий сайт ПРОСТІР 

З 04 липня ПРОСТІР запущено новий сайт! 

Метою створення нового сайту є розроблення простору із 

структурованою, легко оформленою та актуальною інформацією 

про систему для держателів карток і учасників системи.   

Новий сайт ПРОСТІР- це: 

• зручна структура та легка навігація; 

• корисний контент, написаний простою мовою; 

• адаптивна верстка та зручний пошук; 

• інтуїтивно зрозумілий дизайн; 

• версія для людей із вадами зору. 

У першу чергу  сайт орієнтований на фізичних осіб – держателів 

платіжних карток.  На ньому можна знайти таку інформацію:  

• що таке НПС "ПРОСТІР" 

• які є картки ПРОСТІР та які банки їх випускають, а також 

інформацію про те, як та де поповнити свою картку ПРОСТІР, 

переказати кошти і зняти готівку; 

• доступні технології та сервіси ПРОСТІР; 

• контакти для зворотного звʼязку. 

Запрошуємо Вас відвідати сайт ПРОСТІР! 

Будемо раді отримати Ваші відгуки на e-mail PROSTIR@bank.gov.ua! 

 

Нова емісія ПРОСТІР  

Протягом II кварталу 2022 року розпочато чотири нові проєкти з 

емісії карток ПРОСТІР: 

Платіжна картка ПРОСТІР від АТ КБ "ПриватБанк" 

Для пенсійних, соціальних та інших виплат, а також виплат 

внутрішньо переміщеним особам. Оформити цю картку наразі 

можна в головних відділеннях банку у Львівській, Івано-

Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях. 

Платіжна картка ПРОСТІР від ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

Для зарахування заробітної плати, а також пенсійних та соціальних 

виплат. Оформити цю картку можна в усіх відділеннях банку.  

 

https://www.prostir.gov.ua/
https://prostir.gov.ua/
mailto:PROSTIR@bank.gov.ua?subject=Новий%20сайт%20ПРОСТІР
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Платіжна картка ПРОСТІР від АТ "АКБ "КОНКОРД" 

Картка оформляється під депозит для виплати відсотків. Оформити 

цю картку можна в усіх відділеннях банку. 

Платіжна картка ПРОСТІР від АТ "А – БАНК" 

Для зарахування заробітної плати, а також пенсійних та соціальних 

виплат. Оформити цю картку можна у відділеннях банку в Дніпрі, 

Запоріжжі, Кривому Розі, Івано-Франківську, Кропивницькому, 

Хмельницькому,Нікополі. 

 

 

Розширено мережу поповнення карток ПРОСТІР 

Поповнення карти ПРОСТІР відтепер можливе в будь-якому з-понад 

9 тисяч терміналів самообслуговування мережі city24. 

Це реалізовано завдяки спільним зусиллям ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" та 

АТ "Райффайзен Банк". Дякуємо партнерам за співпрацю! 

 

Тож, готівкове поповнення карток ПРОСТІР доступне наразі у понад 

35 тисяч терміналів самообслуговування на території України. 

 

 

Зняття готівки з карток ПРОСТІР на касі торговців 

ПРОСТІР разом із банками-партнерами продовжує здійснення 

реалізації послуги покупки з видачею готівки. 

Відтепер ця послуга доступна також і для власників карток ПРОСТІР, 

випущених АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", Полікомбанк, АТ КБ "ПриватБанк", АТ "РВС 

БАНК" та АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ".   

Водночас свої РОS-термінали для таких операцій за картками 

ПРОСТІР налаштували ще два банки-еквайри, а саме: Акціонерний 

банк "Південний" та АТ "АЛЬФА-БАНК". Загалом, послуга доступна в 

терміналах п’яти банків-еквайрів, а саме: АТ КБ "ПриватБанк", АТ 

"Райффайзен Банк", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "АЛЬФА-БАНК",  

Акціонерний банк "Південний". 

Список основних торговців, де можна зняти готівку – за посиланням. 

Детальніше про таку послугу – на сайті ПРОСТІР. 

https://www.prostir.gov.ua/
https://prostir.gov.ua/uploads/files/hotivka_na_kasi.pdf
https://prostir.gov.ua/ua/services


 

 

тел.: (044) 527 39 58, (044) 527 38 72 
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Зупинення роботи АТ "МЕГАБАНК" у Системі BankID НБУ 
та НПС "ПРОСТІР"  

У зв’язку з тим, що Національний банк прийняв рішення про 

визнання АТ "МЕГАБАНК" неплатоспроможним (рішення Правління 

Національного банку України від 02 червня 2022 року), його робота 

в Cистемі BankID НБУ як абонента-ідентифікатора та абонента – 

надавача послуг та в ПРОСТІР тимчасово зупинена. 

 

Мобільні оператори – абоненти Системи BankID НБУ 

До Системи BankID НБУ підключився ще один мобільний оператор 
– Vodafone Україна! 

Тепер усі  абоненти мобільних операторів  України, які мають намір 

скористатися послугою  перенесення мобільного номера від іншого 

оператора до мережі Vodafone, можуть зробити це дистанційно, 

здійснивши ідентифікацію з використанням Системи BankID НБУ, 

що значно прискорить та спростить таку процедуру.  

 

 

Зміни в нормативних документах Системи BankID НБУ  

Рішенням Ради Системи BankID НБУ від 22 квітня 2022 року  

прийнято рішення про особливості виконання абонентами Системи 

BankID НБУ окремих вимог Специфікації взаємодії Системи BankID 

НБУ протягом дії воєнного стану в Україні. Абоненти-

ідентифікатори, якщо немає можливості встановити з клієнтом 

контакт, мають право не вживати заходів щодо актуалізації даних 

про нього та за запитом абонента-надавача послуг на отримання 

даних клієнта передавати інформацію за документом, строк дії 

якого закінчився. Електронне підтвердження електронної 

дистанційної ідентифікації з урахуванням вищезазначеного буде 

вважатися таким, що відповідає вимогам Специфікації взаємодії, і 

не може бути оскаржене абонентом – надавачем послуг. 

Рішення набрало чинності з 22 квітня 2022 року та діє протягом 

періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

"Про введення воєнного стану в Україні"». 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu

