
 

 

III квартал 

2022 року НОВИНИ 

 

100% термінальної мережі України приймає картки 

ПРОСТІР! 

Це стало можливим завдяки підключенню АТ "УКРСИББАНК" до 

ПРОСТІР та налаштуванню всієї мережі POS-терміналів банку на 

обслуговування карток національної платіжної системи.  

Також АТ "УКРСИББАНК" налаштував приймання карток ПРОСТІР у 

всій мережі своїх банкоматів. Як результат, тепер картки ПРОСТІР 

обслуговуються у 94% усіх банкоматів на території України. 

Забезпечення можливості приймання карток ПРОСТІР у всій 

платіжній інфраструктурі  України - одна зі стратегічних цілей 

Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. 

 

Нова емісія в ПРОСТІР  

Раді повідомити, що у  III кварталі 2022 року емісію карток ПРОСТІР 

розпочав банк АТ "БАНК "ПОРТАЛ". Ця картка – універсальна, 

призначена для здійснення простих і швидких щоденних 

розрахунків, оформити її можна у відділені банку. 

Наразі емісію карток ПРОСТІР здійснює вже 18 банків.  

Перелік усіх емітентів карток ПРОСТІР тут.  

 

Р2Р-перекази в ПРОСТІР  

Вітаємо учасників системи з розширенням інфраструктури для 

здійснення переказів коштів з картки на картку (Р2Р-перекази) для 

власників карток ПРОСТІР.  

Ще два банки налаштували цей сервіс на власних ресурсах:  

АТ "ТАСКОМБАНК" та Акціонерний банк "Південний". 

Детальний перелік банків та сервісів, де можна здійснити переказ, 

використовуючи картку ПРОСТІР, – можна  тут. 

 

100% 

https://prostir.gov.ua/ua/where-get-cards
https://tascombank.ua/
https://bank.com.ua/money-transfer
https://prostir.gov.ua/ua/services


 

 

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,  
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Розширено мережу поповнення карток ПРОСТІР  

Відтепер поповнити готівкою картку ПРОСТІР стало значно 

простіше, адже за цей квартал було налаштовано поповнення: 

мережі терміналів самообслуговування  АТ КБ "ПриватБанк" (їх 

аж понад  10 000). 

Важливо, що в ПТКС банку можливо поповнити будь-яку картку 

ПРОСТІР, і водночас не обов’язково бути клієнтом  

АТ КБ "ПриватБанк". 

на касах мережі АЗК WOG. 

Послуга доступна завдяки її впровадженню з сервісом MONEGO 

компанії IPay.ua 

Тож поповнення карток ПРОСТІР доступне наразі в понад 45 тисяч 

точках поповнення на території України.  

Деталі – на нашому сайті.  

 

ПРОСТІР у мережі Інтернет  

АТ "АЙБОКС БАНК" здійснив усі технічні налаштування для 

приймання карток ПРОСТІР у мережі своїх е-сom торговців.  

Завдяки співпраці з учасниками ПРОСТІР триває зростання кількості 

інтернет-ресурсів для проведення оплати за товари та послуги 

держателями карток ПРОСТІР.  

 

Покупка з видачею готівки для карток ПРОСТІР працює 

у 100% мережі еквайрів, що надають таку послугу! 

АТ "Ощадбанк" забезпечив можливість здійснення операції 

покупки з видачею готівки на касі торговельних мереж для карток 

ПРОСТІР.  

Отже, мережа покриття послуги цієї послуги для карток ПРОСТІР 

сягнула 100% і наразі держателі карток можуть отримати готівку на 

касі в усіх магазинах, аптеках, АЗК та інших торговельних мережах, 

що надають таку послугу. Загалом – це тисячі торговельних точок по 

всій Україні.  

Також важливо зазначити, що АТ "Ощадбанк" здійснив реалізацію 

послуги покупки з видачею готівки не тільки як еквайр, але і як 

емітент карток ПРОСТІР. Отже, відтепер ця послуга доступна ще й 

усім власникам карток ПРОСТІР, емітованих АТ "Ощадбанк". 

 

https://www.prostir.gov.ua/
https://prostir.gov.ua/ua/services
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Змінені ставки міжбанківської комісії у ПРОСТІР  

З метою забезпечення ефективної роботи усіх учасників системи та 

для стимулювання нової емісії, з 01 вересня у ПРОСТІР підвищено 

ставки міжбанківських комісій (інтерчендж). 

Розмір міжбанківської комісійної винагороди для операцій з: 

• оплати товарів і послуг у торгово-сервісних підприємствах 

України та в мережі Інтернет - 0,7%; 

• оплати відповідно до визначеного переліку кодів категорій 

отримувачів - 0,5 %. 

Водночас ставка міжбанківських комісійних на рівні 0% залишається 

для таких МСС кодів: 8398 (збір коштів через благодійні організації), 

6211 (купівля військових облігацій). 

Ознайомитися зі ставками міжбанківських комісійних можна тут.  

 

Тарифи ПРОСТІР 

Національний банк для забезпечення розвитку ПРОСТІР у вересні 

цього року поновив тарифи на послуги національної платіжної 

системи за супроводження учасників та незалежних процесингових 

центрів, підключених до Центрального маршрутизатора ПРОСТІР, 

дію яких було тимчасово зупинено після запровадження воєнного 

стану в Україні. 

Водночас тарифи ПРОСТІР і надалі є максимально доступними для 

учасників платіжного ринку. 

Детальніше про тарифи тут. 

 

ПРОСТІР – нові можливості для небанківських 

фінансових установ 

З 1 серпня 2022 року введено в дію Закон України "Про платіжні 

послуги", який спрямований на модернізацію і подальший 

інноваційний розвиток українського платіжного ринку. Його норми 

наближують законодавство України до законодавства ЄС, сприяють 

посиленню конкуренції, розширюють можливості існуючих 

учасників платіжного ринку та створюють умови для появи нових 

сервісів для споживачів.  

Наразі ПРОСТІР працює над тим, щоб небанківські фінансові 

установи змогли приєднатися до системи у статусі емітента та 

самостійно здійснювати випуск платіжних карток ПРОСТІР.  

https://www.prostir.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_Prostir_01082022_221_interchange
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_15062017_53_tariffs_Prostir
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Нові абоненти Системи BankID НБУ 

Протягом ІІІ кварталу 2022 року до Системи BankID НБУ 

підключилися 5 нових  абонентів: 2 абоненти-ідентифікатори 

(АКБ "Конкорд"(Neobank) та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК) та 

3 абоненти- надавачі послуг (АТ "ПУМБ", ТОВ"Кул Кредіт" та 

ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" ). 

Також за цей період роботу в системі відновили ряд небанківських 

фінансових установ, які підключені до системи у статусі абонентів- 

надавачів послуг. 

Наразі до системи приєднано 40 банків-ідентифікаторів та 

98 абонентів-надавачів послуг. Із повним переліком абонентів 

можна ознайомитися тут. 

Вже для понад 99,9% громадян, що мають рахунки в українських 

банках, доступні дистанційні послуги з використанням Системи 

BankID НБУ. 

 

Статистика використання Системи BankID НБУ  

Система BankID НБУ дає можливість безперешкодного 

цілодобового доступу до державних та фінансових сервісів та 

продовжує стабільно і надійно працювати в умовах воєнного стану. 

Щомісячна кількість ідентифікацій у системі вже перевищує 

довоєнний рівень. Так, у першому та у другому місяці цього 

кварталу відбулося близько 3 млн успішних ідентифікацій (у 2021 

році – в середньому 2,5 млн успішних ідентифікацій щомісяця). 

Загальна кількість успішних запитів через Систему BankID НБУ за ІІІ 

квартал 2022 року склала 8,4 млн запитів, що на 29% більше, ніж у 

ІІ кварталі цього року. 

 

Зустріч із абонентами Системи BankID НБУ  

Для обговорення подальшого розвитку системи Національний банк 

організував онлайн-зустріч із її абонентами. Участь у ній взяло 

близько 200 представників банків, небанківських фінустанов, 

операторів мобільного зв’язку, поштових операторів, страхових 

компаній, державних інституцій. Національний банк 

проінформував щодо змін у підході до передавання даних у 

системі, зокрема важливо підкреслити запровадження: 

стандартизовані набори даних. Надавач послуги отримуватиме 

від банку-ідентифікатора через систему лише потрібні для такої 

послуги дані про користувача; 

+5 

6.5

8.4

ІІ квартал ІІІ квартал 

Кількість успішних 
ідентифікацій за ІІ та ІІІ квартал 

2022р., млн шт.

+29% 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents#section3
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диференційовані тарифи для абонентів системи. Для 

стандартизованих наборів даних буде встановлено різні 

міжабонентські тарифи, які залежатимуть від обсягу даних про 

користувача (менший обсяг даних – нижча вартість); 

функціонал верифікації платіжної картки. Йдеться про 

налаштування можливості перевірки належності платіжної картки 

користувачу, ініційованої на ідентифікацію.  

Дякуємо всім учасникам за активне обговорення та надання 

конструктивних пропозицій. Завдяки цьому було розроблено 

оновлену версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з 

центральним вузлом Системи BankID НБУ, яка максимально 

враховує потреби абонентів системи. Детальніше тут. 

 

Перехід на Специфікацію v2.0. з 01.12.2022 

Рішенням Ради Системи BankID НБУ від 20 вересня 2022 року  

затверджено Специфікацію взаємодії абонентського вузла з 

центральним вузлом Системи BankID НБУ (Версія 2.0), яка буде 

впроваджена в дію з 10:00 01 грудня 2022 року. Дана Специфікація 

описує порядок взаємодії, який буде встановлено у звʼязку з 

переходом на роботу в межах наборів даних та диференційованих 

тарифів. 

Запити на електронну дистанційну ідентифікацію користувача 

формуватимуться на стороні абонента-надавача послуг із 

зазначенням номеру стандартизованого набору даних, на який 

абонент-надавач послуг має відповідний дозвіл Ради Системи 

BankID НБУ. Водночас логіка роботи абонента-ідентифікатора в 

частині отримання запиту на дані від абонента-надавача  послуг та 

формування відповіді на такі запити, залишається без змін.  

Всі абоненти зобов'язані привести свою діяльність у системі у 

відповідність до вимог Специфікації взаємодії 2.0.  

З оновленою специфікацією можна ознайомитись тут. 

 

Більше про Систему BankID НБУ  

На онлайн-конференції XXII Payments & Security EMA Conference, 

організованій Ukrainian Interbank Payment Systems Member 

Association "EMA", Ольга Василєва, заступник директора 

Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, 

розповіла про дистанційну ідентифікацію в банках у 2021 році та під 

час війни, зокрема з використанням Системи BankID НБУ. 

Детальніше тут. 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/428798522624133
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Specification_BankID_NBU_Bank_v_2.0.2022.09.21.pdf
https://www.facebook.com/ema.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZXvzAggR1Du7BlUeD16wEf7eezkmGkBStotF5jnIjwhKZUYpSLJXUqj1khMyhaVja9zMgYOrsL394N3My438ARyIQhYhw52RaWj5Vsr0VoFY5Qn3AZd-ojjPfHLdwWl8b08sIsFcxJHIGypmsRpNZKzmpkM1lYh6um040zxzc7T_A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ema.com.ua/?__cft__%5B0%5D=AZXvzAggR1Du7BlUeD16wEf7eezkmGkBStotF5jnIjwhKZUYpSLJXUqj1khMyhaVja9zMgYOrsL394N3My438ARyIQhYhw52RaWj5Vsr0VoFY5Qn3AZd-ojjPfHLdwWl8b08sIsFcxJHIGypmsRpNZKzmpkM1lYh6um040zxzc7T_A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=424722979698354&set=a.289108383259815
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Підтримати Збройні Сили України 

Війна триває і попереду ще холодна осінь та зима, а це означає, що ресурсів для підтримки ЗСУ 

знадобиться ще більше. Кожен та кожна з нас мають дбати про те, щоб допомагати обороні та 

наближувати нашу перемогу! 

Нагадаємо, що для допомоги Збройним Силам України перерахувати кошти можна так: 

1. за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces 

2. за реквізитами: 

Банк: Національний банк України 

МФО 300001 

Рахунок № UA843000010000000047330992708 

код ЄДРПОУ 00032106 

Отримувач: Національний банк України 

3. відсканувавши QR-код (вже доступний у мобільних застосунках таких банків: ПриватБанк, 

Monobank, Укргазбанк, izibank, Sportbank, Альфа-Банк, Асвіобанк, Банк Грант, Банк Кредит 

Дніпро). 

 

 

Слава Україні! Слава ЗСУ! 

 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

