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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

24 березня 2022 року Київ  № 64 
 

 

Про незастосування тарифів на деякі послуги 

(операції) Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” в період дії 

воєнного стану 

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, з метою забезпечення надійності та стабільності 

функціонування Національної платіжної системи “Український платіжний 

простір” в умовах воєнного стану, уведеного в Україні Законом України від 

24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України 

“Про введення воєнного стану в Україні”» та Указом Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, 

Правління Національного банку України постановляє: 

1.  Національний банк України не застосовує тарифів за послуги (операції), 

установлені Тарифами на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, 

Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, 

розрахункового банку Національної платіжної системи “Український 

платіжний простір”, затвердженими постановою Правління Національного 

банку України від 15 червня 2017 року № 53 (зі змінами) (далі – Тарифи), 

визначених у: 

 

1) рядках 2‒4 таблиці 2 розділу ІІ Тарифів для учасників Національної 

платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), 

з 26 березня 2022 року; 

 

2)  рядках 2‒4 таблиці 2 розділу ІІ Тарифів для незалежних процесингових 

центрів НПС “ПРОСТІР” та рядку 2 таблиці 3 розділу ІIІ Тарифів для 

юридичних осіб, з 25 березня 2022 року; 

 

3)  рядках 3, 7 таблиці 3 розділу ІIІ Тарифів  для юридичних осіб, з 24 

березня 2022 року. 
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2. Застосування тарифів для осіб,  зазначених у: 

1) підпункті 1 пункту 1 цієї постанови,  поновлюється  з першого 

календарного дня після дня білінгу в НПС “ПРОСТІР”, що йде за днем 

припинення або скасування воєнного стану в Україні; 

2) підпунктах 2, 3  пункту 1 цієї постанови, поновлюється  з 24-го 

календарного дня місяця або з останнього робочого дня, що передує 24-му 

календарному дню місяця, якщо 24-й календарний день місяця припадає на 

вихідний або святковий день, що йде після дня припинення або скасування 

воєнного стану в Україні. 

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій 

Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома учасників та 

незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального 

маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС “ПРОСТІР”, та 

юридичних осіб, які отримують послуги Платіжної організації НПС 

“ПРОСТІР”, інформацію про прийняття цієї постанови. 

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 
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