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Вимоги 

до розміщення зображення торговельного знаку  

Національної платіжної системи “Український платіжний простір”  

у місцях, де здійснюються операції з використанням електронних платіжних 

засобів НПС “ПРОСТІР” 

1. Загальні положення 

1.1. Цей документ визначає основні вимоги до зображення 

торговельного знаку Національної платіжної системи “Український платіжний 

простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”) та вимоги розміщення зображення 

торговельного знаку НПС “ПРОСТІР” у місцях, де здійснюються операції з 

використанням електронних платіжних засобів НПС “ПРОСТІР” (далі – ЕПЗ 

ПРОСТІР). 

1.2. Вимоги до розміщення зображення торговельного знаку НПС 

“ПРОСТІР” у місцях, де здійснюються операції з використанням ЕПЗ ПРОСТІР 

(далі – Вимоги), обов’язкові для виконання усіма учасниками НПС “ПРОСТІР”, 

які здійснюють еквайринг ЕПЗ ПРОСТІР та/або надають послуги з еквайрингу 

(далі – учасники-еквайри НПС “ПРОСТІР”). 

1.3. Вимоги обов’язкові для виконання іншими учасникам ринку, які 

здійснюють діяльність у сфері електронної комерції та надають торговцям 

сервіси для здійснення операцій з використанням ЕПЗ ПРОСТІР у мережі 

Інтернет (далі – інші учасники ринку). 

1.4. Терміни, які використовуються у Вимогах, уживаються у 

значеннях, наведених у законодавстві України та документах Національного 

банку, які регулюють діяльність НПС “ПРОСТІР”. 

2. Вимоги до учасників-еквайрів НПС “ПРОСТІР” та інших 

учасників ринку 

2.1.  Учасники-еквайри НПС “ПРОСТІР” та інші учасники ринку 

повинні забезпечити розміщення зображення торговельного знаку НПС 

“ПРОСТІР” (далі – знак ПРОСТІР) відповідно до цих Вимог. 

При цьому, розміщення знаку ПРОСТІР має бути здійснено протягом 3 

(трьох) робочих днів з початку здійснення еквайрингу ЕПЗ ПРОСТІР, якщо 

інші строки не узгоджено з НПС “ПРОСТІР”. 

2.2. Учасники-еквайри НПС “ПРОСТІР” повинні забезпечити 

розміщення знаку ПРОСТІР у приміщеннях, у мобільних застосунках та на 

вебсайтах, де здійснюється приймання до оплати ЕПЗ ПРОСТІР, а також на 

платіжних пристроях (банкоматах, програмно-технічних комплексах 

самообслуговування, платіжних терміналах), за допомогою яких здійснюються 

операції з використанням ЕПЗ ПРОСТІР. 
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2.3. Інші учасники ринку повинні забезпечити розміщення знаку 

ПРОСТІР у мобільних застосунках та на вебсайтах, де здійснюється приймання 

до оплати ЕПЗ ПРОСТІР. 

2.4. Відповідальність за виконання вимог цього розділу покладаються 

на учасників-еквайрів НПС “ПРОСТІР” та інших учасників ринку. 

3. Вимоги до зображення торговельного знаку ПРОСТІР 

3.1. Для зображення знаку ПРОСТІР рекомендується використовувати 

кольорову кириличну версію знаку ПРОСТІР на білому або прозорому тлі 

(малюнок 1 додатку 1 цих Вимог). 

Опціонально для зображення знаку ПРОСТІР може використовуватися 

кольорова латинська версія знаку ПРОСТІР на білому або прозорому тлі 

(малюнок 2 додатку 1 цих Вимог). 

Зображення кириличної та латинської версії знаку ПРОСТІР у 

векторному форматі знаходяться у вільному доступі на сайті офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку України
1
 та на сайті 

www.prostir.gov.ua. 

3.2. Геометрія та пропорції знаку ПРОСТІР мають відповідати 

значенням, наведеним на малюнку 3 додатку 1 цих Вимог. 

Мінімальний розмір знаку ПРОСТІР повинен бути: 

для поліграфічної продукції – не менший ніж 3 х 17,5 мм. 

для розміщення на вебсайтах та у мобільних застосунках  – мінімум 55 

пікселів у довжину. 

Максимальний розмір обмежень не має. 

3.3. Рекомендоване охоронне поле знаку ПРОСТІР має відповідати 

значенню, наведеному на малюнку 4 додатку 1 цих Вимог. 

3.4. Кольори знаку ПРОСТІР наведені на малюнку 5 додатку 1 цих 

Вимог.  

3.5. Не допускається повертати зображення знаку ПРОСТІР на будь-

який кут, а також: 

а) будь-яким чином деформувати знак (розтягувати, сплющувати), 

повертати його та використовувати в вертикальному положенні; 

б) застосовувати тіні до знаку, використовувати обведення, контур, 

градієнт, нефірмові кольори та застосовувати фірмові оригінальні кольори на 

темному фоні; 

                                                           

1 
 

 www.bank.gov.ua > Платежі та розрахунки > НПС "ПРОСТІР" > Торговельна марка 

(https://bank.gov.ua/payments/prostir) 

http://www.prostir.gov.ua/
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в) зміщувати пропорції символу, змінювати пропорції елементів знаку та 

порушувати охоронне поле, накладаючи будь-які елементи на знак. 

 Приклади неправильного зображення знаку ПРОСТІР наведені на 

малюнку 6 додатку 1 цих Вимог. 

3.6. Опціонально зображення знаку ПРОСТІР можна супроводжувати 

ідентифікаційним написом “Український платіжний простір” або слоганом 

“ПРОСТІ РОЗРАХУНКИ”. Рекомендовані зображення знаку ПРОСТІР з 

супроводжувальним ідентифікаційним написом та слоганом наведено на 

малюнках 7 та 8 додатку 1 цих Вимог. Не допускається розміщення 

супроводжувального ідентифікаційного напису знаку або слогану НПС 

“ПРОСТІР” з інших сторін від знаку ПРОСТІР. 

3.7. Зображення знаку ПРОСТІР та супроводжувального 

ідентифікаційного напису або слогану, має бути чітким. 

3.8. Знак  ПРОСТІР поряд зі знаками інших платіжних систем не 

повинен бути або здаватися меншим. Для забезпечення порівнянного 

візуального ефекту знак  ПРОСТІР повинен бути, як мінімум, таким же 

помітним, а його зображення повинно бути, як мінімум, в тій же кількості, того 

ж розміру і тій же кольоровій насиченості, що і знаки інших платіжних систем. 

4. Вимоги до розміщення торговельного знаку ПРОСТІР 

4.1. Знак ПРОСТІР повинен бути розміщений у всіх місцях, де 

здійснюються операції з використанням ЕПЗ ПРОСТІР поряд зі знаками інших 

платіжних систем. 

4.2. У приміщеннях, де здійснюється приймання до оплати ЕПЗ 

ПРОСТІР, знак ПРОСТІР слід розташовувати у доступних та зручних для 

огляду клієнтів місцях, зокрема на вході (вхідних дверях), найближчому до 

входу вікні або інших зручних для огляду місцях, а також на касах. 

4.3. Знак ПРОСТІР повинен бути розміщений на корпусі платіжного 

пристрою та/або відображатись (демонструватись) на  його екрані.  

4.4. Знак ПРОСТІР повинен бути розміщений на вебсайтах, де 

здійснюється приймання до оплати ЕПЗ ПРОСТІР зокрема на головній сторінці 

та/або на сторінці відправлення суми замовлення на оплату. 

 

Голова Ради,   

директор Департаменту платіжних  

систем та інноваційного розвитку Олексій ШАБАН 
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 Додаток 1 

 до Вимог до розміщення зображення 

торговельного знаку Національної 

платіжної системи “Український 

платіжний простір” у місцях, де 

здійснюються операції з 

використанням електронних 

платіжних засобів НПС “ПРОСТІР” 
 

 

 

Малюнок 1. Зображення (кирилична версія) знаку ПРОСТІР 

 

 

Малюнок 2. Зображення (латинська версія) знаку ПРОСТІР 

 

 

Малюнок 3. Геометрія та пропорції знаку ПРОСТІР 
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Малюнок 4. Охоронне поле знаку ПРОСТІР 

 

 

Малюнок 5. Кольори знаку ПРОСТІР 

 

Малюнок 6. Приклади неприпустимого використання знаку ПРОСТІР 
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Малюнок  7. Зображення знаку ПРОСТІР із супроводжувальним 

ідентифікаційним написом 

 

 

Малюнок  8. Зображення знаку ПРОСТІР із слоганом 


