
 

 

IV квартал 

2022 року НОВИНИ 

 

 

Команда НПС "ПРОСТІР" та Системи BankID НБУ вдячна вcім колегам та партнерам, з 
якими разом пройшли пліч-о-пліч цей надзвичайно складний рік. Незважаючи на  
виклики воєнного часу, наші системи не тільки працювали стабільно, але й разом із 
вами нам вдалося реалізувати багато нових проєктів.  
 

2022 рік для ПРОСТІР – це: 

Широка мережа приймання карток ПРОСТІР 

Станом на кінець року частка приймання карток ПРОСТІР у 

торговельних платіжних терміналах України становила 100%.   

У сфері електронної комерції 95% торговців приймають до оплати 

картки ПРОСТІР.  

Кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки 

Національної платіжної системи становила майже 15 тис. шт. (94% 

від загальної кількості банкоматів України). 

Наразі картками ПРОСТІР можна розраховуватися в будь-якому 

куточку України, здійснювати перекази з картки на картку, 

оплачувати покупки в Інтернеті, знімати готівку. 

  

Нові емітенти  

Протягом 2022 року випуск карток ПРОСТІР розпочали ще 6 банків: 

АТ КБ "ПриватБанк", АТ "А-БАНК", АТ "АКБ "КОНКОРД", 

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Наразі емісію карток ПРОСТІР вже здійснює українських 18 банків.  

Нагадуємо, що ПРОСТІР є економічно вигідним для здійснення 

емісії. Адже тарифи на обслуговування операцій і супроводження є 

економічно привабливими та зафіксовано в національній валюті. 

Перелік усіх емітентів карток ПРОСТІР - тут. 

 

https://prostir.gov.ua/ua/where-get-cards
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Якщо у Вас виникли запитання або пропозиції,  
просимо звертатися до Департаменту платіжних систем  
та інноваційного розвитку Національного банку України 

Збільшення частки безготівкових операцій за картками 

ПРОСТІР 

У 2022 році продовжив посилюватися тренд розрахунку карткою 

ПРОСТІР.  

Так, частка за обсягом безготівкових операцій у загальному обсязі 

операцій з використанням карток ПРОСТІР за період з грудня 2021 

року до грудня 2022 року зросла удвічі (у грудні 2022 року 

становила 64%, а у грудні 2021 року – 30%). Також частка від 

кількості безготівкових розрахунків у загальній кількості операцій з 

використанням карток ПРОСТІР з грудня 2021 року по грудень 2022 

року зросла до 76%, що на 19 в. п. більше, ніж у попередньому році.  

 

Розширення мережі для поповнення карток ПРОСТІР 

Протягом 2022 року для поповнення готівкою карток ПРОСТІР 
налаштовано: 

• понад 19 500 терміналів самообслуговування EasyPay; 

• понад 9 000 терміналів самообслуговування мережі city24; 

• понад 10 000 терміналів самообслуговування 

АТ КБ "ПриватБанк".; 

• каси мережі АЗК WOG (послуга доступна завдяки її 

впровадженню з сервісом MONEGO компанії IPay.ua). 

Тож наразі поповнення карток ПРОСТІР доступне в понад 50 тисяч 

точках поповнення на території України. 

Деталі – на нашому сайті.  

 

P2P-перекази в ПРОСТІР 

У минулому році Р2Р еквайринг для карток ПРОСТІР налаштували на 

власних ресурсах такі учасники системи: АТ КБ "ПриватБанк", АТ 

"ТАСКОМБАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "АЙБОКС БАНК",  

АТ "А - БАНК".  

Наразі Р2Р-перекази за картками ПРОСТІР доступні вже у 93% 

мережі учасників платіжного ринку, що надають цей сервіс. 

Детальний перелік банків та сервісів, де можна здійснити переказ 

Р2Р, використовуючи картку ПРОСТІР, – тут.  

 

 

https://www.prostir.gov.ua/
https://prostir.gov.ua/ua/services
https://next.privat24.ua/money-transfer/form/?fbclid=IwAR2Qv0NdkHmoitb1d0ZhX-W2V8fowyD5U1-2vl_kjiNkDDbRprqpLoofS8I
https://tascombank.ua/
https://tascombank.ua/
https://bank.com.ua/money-transfer
https://prostir.gov.ua/ua/services
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Нові еквайри карток ПРОСТІР 

У 2022 році завершили усі технічні доопрацювання та почали 

приймати до обслуговування картки ПРОСТІР ще два учасники:  

• АТ "УКРСИББАНК" налаштував всю мережу своїх POS-

терміналів та банкоматів на обслуговування карток ПРОСТІР; 

• АТ "АЙБОКС БАНК" забезпечив приймання карток ПРОСТІР у 

мережі своїх е-сom торговців;  

 

Розрахунок картками ПРОСТІР  через "термінал у смартфоні"  

Використання смартфона або планшета на базі Android з NFC 
технологією як повноцінного POS-терміналу вже не є новинкою 
еквайрингу для малого та середнього бізнесу.  

Так, ПрАТ "Український процесінговий центр" (UPC) спільно з 
АТ "Райффайзен Банк" у 2022 році забезпечили впровадження цієї 
технології та підключили "термінал у смартфоні" вже для кількох 
сотень торговців. 

Тож, власникам всіх безконтактних карток ПРОСТІР тепер доступні 
розрахунки в мережі торговців, які використовують додаток 
"термінал у смартфоні" та еквайром яких є АТ "Райффайзен банк".  

 

Послуга «покупка з видачею готівки на касі» 

У 2022 році було налаштовано сервіс "покупка з видачею готівки на 

касі торговця". Наразі держателі карток ПРОСТІР можуть отримати 

готівку на касі в усіх магазинах, аптеках, АЗК та інших торговельних 

мережах, що надають таку послугу. Загалом – це десятки тисяч 

торговельних точок по всій Україні.  

Важливо зазначити, що під час війни проведення інкасації 

залишається складним процесом, особливо на територіях, де 

продовжує існувати загроза життю та здоров’ю працівників банків, 

саме тому впровадження цього функціоналу було вкрай важливим 

рішенням, яке надало можливість багатьом громадянам у разі 

потреби отримати готівку.  

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

Влітку НПС "ПРОСТІР" було запущено новий сайт.  Мета його 

створення - розроблення простору зі структурованою, легко 

оформленою та актуальною інформацією про систему.  

Тож, тепер на новому сайті  можна: 

• обрати картки та продукти ПРОСТІР наших емітентів; 

• дізнатися про технології та сервіси системи; 

• повідомити про непрацюючий термінал або про ситуацію, 

коли не вдалося розрахуватися онлайн; 

• ознайомитися зі всіма документами системи 

 

Безпечні розрахунки у мережі Інтернет 

У минулому році в  НПС "ПРОСТІР" впроваджено технологію захисту 

операцій у середовищі e-com з використанням карток ПРОСТІР, яка 

базується на протоколі EMV 3-D Secure 2.2. - "PROSTIR e-Secure". 

Першим банком, який успішно впровадив цю технологію як емітент, 

став АТ КБ "ПриватБанк". 

Додатково акцентуємо увагу учасників на важливості 

впровадження цієї технології для підвищення захисту операцій 

клієнтів та мінімізації можливих збитків від шахрайства. 

 

Розрахунок картками ПРОСТІР у наземному 

комунальному транспорті Києва 

Починаючи з осені в громадському транспорті столиці стало 

можливим розрахуватися за проїзд платіжною карткою, в тому 

числі й карткою ПРОСТІР.  

Для оплати проїзду потрібно прикласти карту з функцією 

безконтактної оплати до валідатора та зачекати на підтвердження 

оплати. Валідатори, що приймають оплату картками , позначені 

відповідними стікерами.  

Упровадження швидкої безконтактної оплати проїзду у транспорті 

є важливим і затребуваним рішенням для громадян, а також 

вагомим кроком у побудові цифрової економіки України. 

 

https://www.prostir.gov.ua/
https://prostir.gov.ua/
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 2022 рік для Системи BankID НБУ – це: 

Абоненти Системи BankID НБУ 

Протягом 2022 року до системи підключилися 19 абонентів:  

• 4 банки-ідентифікатори: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АБ 
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та 2 нові додатки існуючих 
учасників системи: NEOBANK|ConcordBank (АКБ"Конкорд"), 
sportbank (АТ "ТАСКОМБАНК"); 

• 13 установ у ролі надавачів послуг. 

Наразі система налічує 137 учасників: 41 банк-ідентифікатор та 

96 абонентів-надавачів послуг.  

Із повним переліком абонентів можна ознайомитися тут. 

 

Зростання кількості успішних ідентифікацій 

Сьогодні Система BankID НБУ доступна для понад 99,9% клієнтів-

власників платіжних карток в Україні та є одним з 

найзатребуваніших способів віддаленої ідентифікації та верифікації 

для отримання різноманітних дистанційних послуг. Зокрема, у 2022 

році Система BankID НБУ активно використовувалась громадянами 

для:  

• надання державних та публічних послуг, насамперед через 
мобільний додаток «Дія» та на порталі ID.gov.ua; 

• віддаленого відкриття рахунків, у тому числі громадянам, які 
не мають можливості відвідати відділення через вимушене 
переміщення або неможливість банку здійснити фізичне 
обслуговування клієнтів під час війни. 

Загальна кількість успішних запитів через Систему BankID НБУ за 

2022 року склала 32,8 млн, що на 9% перевищило показник 

минулого року. 

 

Особистий кабінет абонента Системи BankID НБУ 

 У 2022 році відбулися і технічні доопрацювання системи. 

Наприкінці року учасники отримали доступ до нового сервісу – 

"Особистий кабінет абонента  Системи BankID НБУ", який спрощує  

обмін інформацією як між абонентами, так і безпосередньо з 

Національним банком. У режимі реального часу відповідальні 

особи абонентів мають доступ до інформації щодо їх роботи у 

Системі BankID НБУ. 

+19 

30.2

32.8

2021 2022

Кількість 
ідентифікацій, млн шт

+9% 

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

Рішенням Ради Системи BankID НБУ у вересні 2022 року було  

затверджено Специфікацію взаємодії абонентського вузла з 

центральним вузлом Системи BankID НБУ (Версія 2.0). Специфікація 

описує порядок взаємодії, який буде встановлено у звʼязку з 

переходом на роботу в межах наборів даних та диференційованих 

тарифів. Деталі – тут. 

 

Скасування тарифів на послуги НБУ у системі  

Для забезпечення безперебійного доступу громадян до 

дистанційних сервісів у фінансовому секторі, підтримки абонентів,  

в умовах воєнного стану у березні 2022 року, Правління НБУ 

тимчасово скасувало Тарифи на послуги, що надаються 

Національним банком у системі на період дії воєнного стану в 

Україні.  

Міжабонентські тарифи, що оплачуються комерційними 

абонентами-надавачами послуг на користь банків- ідентифікаторів 

за кожну успішну електронну ідентифікацію, діють  без змін. 

 

Диференційовані тарифи для абонентів системи 

Також, в кінці 2022 року Національний банк запровадив у системі: 

• стандартизовані набори даних.  Завдяки цьому надавач 

послуги отримуватиме через систему від банку-

ідентифікатора лише ті дані користувача, які потрібні саме 

для такої послуги;  

• диференційовані міжабонентські тарифи для абонентів 

системи. Для стандартизованих наборів даних буде 

встановлено різні розміри тарифів (від 5 до 20 грн. за одне 

успішне підтвердження), що залежатимуть від обсягу даних 

про користувача, переданих у електронному підтвердженні 

ідентифікації. 

Такі новації за рахунок більш гнучких тарифів сприятимуть 

розширенню сфери застосування Системи BankID НБУ, допоможуть 

абонентам створювати нові та розвивати вже діючі сервіси. У 

результаті громадяни отримають можливість доступу до ще більшої 

кількості дистанційних послуг.   

Ознайомитися з оновленими тарифами можна тут. 

 

https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Specification_BankID_NBU_Bank_v_2.0.2022.09.21.pdf
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/documents
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Підтримати Збройні Сили України 

Війна триває і кожен з нас мають дбати про те, щоб допомагати обороні та наближувати нашу 

перемогу. 

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

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, Сенс 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

