
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Правління 

Національного банку України 

15 червня 2017 року № 53 

 

Тарифи 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" 

 

(Із змінами і доповненнями, внесеними 

 постановами Правління Національного банку України 

від 07 листопада 2018 року N 118 

які набирають чинності з 07 грудня 2018 року,  

від 25 жовтня 2019 року N 124 

які набирають чинності з 02 грудня 2019 року) 

I. Послуги Національного банку України, який виконує функції Платіжної 

організації Національної платіжної системи "Український платіжний 

простір" 

Таблиця 1 

N 

з/п 

N 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг 

(операцій) 

Тариф Платник 

1 2 3 4 5 

1 1 Оформлення вступу до 

Національної платіжної 

системи “Український 

платіжний простір” (далі – 

НПС “ПРОСТІР”) учасника/ 

оформлення набуття статусу 

інформаційного еквайра”: 

 Юридична 

особа 

2 юридичної особи (крім  

процесингового центру) 

5 000,00 грн 

3 процесингового центру 10 000,00 грн 

4 2 Надання права на 

використання знака для 

товарів та послуг 

(торговельної марки) НПС 

“ПРОСТІР 

690,00 грн Юридична 

особа 

5 3 Призначення 

ідентифікаційного номера 

емітента/еквайра (разова) 

1 600,00 грн Юридична 

особа 
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(розділ I Тарифів у редакції постанови Правління 

 Національного банку України від 07.11.2018 р. № 118 

 набирає чинності з 07.12.2018 р.) 

 

II. Послуги Національного банку України, який виконує функції 

Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС 

"ПРОСТІР" 

Таблиця 2 

N 

з/п 

N 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг 

(операцій) 

Тариф Платник 

1 2 3 4 5 

1 1 Початкове підключення до 

Центрального 

маршрутизатора і 

розрахунково-клірингового 

центру НПС "ПРОСТІР" 

(далі – Маршрутизатор) 

(разова) 

10 000,00 грн Юридична 

особа 

2 2 Супроводження учасника, 

незалежного 

процесингового центру, 

підключеного до 

Маршрутизатора 

(щомісяця): 

 Юридична 

особа 

3 пряме підключення 5 100,00 грн 

4 опосередковане (непряме) 

підключення 

1 100,00 грн 

5 3 Оброблення 

Маршрутизатором 

фінансових операцій, крім 

операцій з видачі коштів 

готівкою [із використанням 

усіх видів електронних 

платіжних засобів (далі - 

ЕПЗ) 

0,01 % Еквайр 

6 4 Оброблення 

Маршрутизатором операції з 

видачі коштів готівкою (із 

використанням усіх видів 

ЕПЗ) 

0,01 % Еквайр 
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7 5 Оброблення 

Маршрутизатором 

фінансових операцій (з 

використанням усіх видів 

ЕПЗ) 

0,01 % Емітент 

8 6 Оброблення 

Маршрутизатором операцій, 

уключених до клірингу (за 

кожну операцію в 

кліринговому файлі) 

0,10 грн Юридична 

особа 

9 7 Оброблення 

Маршрутизатором операції 

відмови від платежу (за 

операцію) 

5,00 грн Емітент, 

еквайр 

10 8 Оброблення 

Маршрутизатором операції 

повторного виставлення 

операції до оплати (за 

операцію) 

10,00 грн Емітент, 

еквайр 

11 9 Розгляд претензійної 

операції арбітражною 

комісією НПС "ПРОСТІР" 

(за операцію) 

500,00 грн Емітент, 

еквайр 

12 10 Оброблення 

Маршрутизатором операцій, 

уключених до клірингу за 

відповідним переліком кодів 

категорій торговців, 

визначених Радою 

Платіжної організації НПС 

"ПРОСТІР" (за кожну таку 

операцію в кліринговому 

файлі) 

0,01 грн Юридична 

особа 

13 11 Комісійні на міжбанківські 

операції, що виконуються в 

НПС "ПРОСТІР", за 

електронними платіжними 

засобами НПС "ПРОСТІР" 

Визначається 

Радою 

Платіжної 

організації 

НПС 

"ПРОСТІР" 

Емітент, 

еквайр 

(Рядки 2–4 таблиці 2 розділу ІІ у редакції постанови Правління 

 Національного банку України від 07.11.2018 р. N 118 

 набирає чинності з 07.12.2018 р.) 

 



4 

 

III. Інші послуги Національного банку України, який виконує функції 

Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" 

Таблиця 3 

N 

з/п 

N 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг 

(операцій) 

Тариф Платник 

1 2 3 4 5 

1 1 Ініціалізація та системна 

персоналізація апаратного 

модуля безпеки сервера 

авторизації (за один модуль) 

2 300,00 грн Юридична 

особа 

2 2 Супроводження 

програмного забезпечення 

сервера авторизації 

(щомісячно, за один 

комплект) 

1 500,00 грн Юридична 

особа 

3 3 Надання інформаційних 

виписок засобами 

електронної пошти (за 1 Кб) 

0,25 грн Юридична 

особа 

4 4 Інсталяція програмного 

забезпечення сервера 

авторизації (за один 

комплект) 

5 500,00 грн Юридична 

особа 

5 5 Відновлення 

функціонування модуля 

безпеки сервера авторизації 

(за один модуль) 

2 200,00 грн Юридична 

особа 

6 6 Надання юридичній особі, з 

якою укладено договір у 

НПС “ПРОСТІР”, 

невиключної ліцензії на 

право використання 

програмного забезпечення, 

зазначеного в рядку 2 цієї 

таблиці 

Безплатно  

7 7 Інформаційні послуги, які 

надаються інформаційним 

еквайрам за перевірку, 

маршрутизацію, оброблення 

інформаційних даних 

(щомісячно за кожний 

пристрій, що є джерелом 

2,99 грн Юридична 

особа 

(інформацій

ний еквайр) 
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первинної інформації, дані з 

якого оброблялися протягом 

місяця) 

8 

 

8 

 

Тестування Платіжною 

організацією НПС 

“ПРОСТІР” програмно-

технічних засобів НПС 

“ПРОСТІР” (далі – ПТЗ) 

розробника: 

 Юридична 

особа 

 

9 платіжних терміналів 9 300,00 грн 

10 інтернет-терміналів, 

інформаційних кіосків 

10 200,00 грн 

11 банкоматів 10 700,00 грн 

12 програмного забезпечення 

карток та ЕПЗ 

13 500,00 грн 

13 програмного забезпечення 

комерційного банку, 

інформаційного еквайра, 

апаратно-програмного 

комплексу НПС “ПРОСТІР” 

і супутніх проектів 

11 400,00 грн 

14 апаратного модуля безпеки  

серверів НПС “ПРОСТІР” 

16 850,00 грн 

15 реєстраторів розрахункових 

операцій 

7 500,00 грн 

16 9 Надання свідоцтва про 

відповідність ПТЗ 

розробника вимогам НПС 

“ПРОСТІР” (за одне 

свідоцтво) 

550,00 грн Юридична 

особа 

17 10 Тестування Платіжною 

організацією НПС 

"ПРОСТІР" ПТЗ 

розробника, на які уже є 

свідоцтво про відповідність 

вимогам НПС "ПРОСТІР" і 

які доопрацьовані за 

встановленими Платіжною 

організацією НПС 

"ПРОСТІР" додатковими 

вимогами, що є 

обов'язковими для 

застосування в НПС 

"ПРОСТІР", з наданням 

відповідного свідоцтва про 

Безплатно   
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відповідність ПТЗ 

розробника вимогам НПС 

"ПРОСТІР" 

18 11 Надання консультацій 

розробникам ПТЗ 

Безплатно   

19 12 Надання виробникам ЕПЗ 

невиключної ліцензії на 

право використання 

програмного забезпечення 

для системної ініціалізації 

та персоналізації ЕПЗ (за 

кожний системно 

ініціалізований та 

персоналізований ЕПЗ чи 

службову картку за цією 

ліцензією) 

0,25 грн. Юридична 

особа 

20 13 Надання розробникам ПТЗ 

(ЕПЗ) або виробникам ЕПЗ 

невиключної ліцензії на 

право використання 

програмного забезпечення 

платіжних додатків 

УкрКОІН (за кожний 

системно ініціалізований та 

персоналізований ЕПЗ чи 

службову картку за цією 

ліцензією) 

0,74 грн. Юридична 

особа 

21 14 Надання виробникам 

модулів безпеки 

реєстраторів розрахункових 

операцій файлів з даними, 

необхідними для 

персоналізації модулів 

безпеки реєстраторів 

розрахункових операцій (за 

кожен модуль безпеки 

реєстраторів розрахункових 

операцій, дані про який 

надаються) 

3,85 грн Юридична 

особа-

виробник  

модулів 

безпеки 

реєстраторів 

розрахунков

их операцій 

(розділ IІІ Тарифів у редакції постанови Правління 

 Національного банку України від 07.11.2018 р. № 118 

 набирає чинності з 07.12.2018 р.) 
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IV. Послуги Національного банку України, який виконує функції 

розрахункового банку НПС "ПРОСТІР" 

Таблиця 4 

N 

з/п 

N 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг 

(операцій) 

Тариф Платник 

1 2 3 4 5 

1 1 Проведення міжбанківських 

взаєморозрахунків за 

операціями з ЕПЗ НПС 

"ПРОСТІР" (за один 

дебетовий чи кредитовий 

електронний платіжний 

документ) 

0,50 грн. Юридична 

особа 

2 2 Проведення міжбанківських 

взаєморозрахунків за 

операціями з ЕПЗ НПС 

"ПРОСТІР" (за один 

дебетовий чи кредитовий 

електронний платіжний 

документ) 

Безплатно Державна 

казначейськ

а служба 

України 

 

ІV1. Послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції 

Платіжної організації НПС “ПРОСТІР”, за операціями з використанням 

електронних грошей 

Таблиця 5 

N 

з/п 

N 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг 

(операцій) 

Тариф Платник 

1 2 3 4 5 

1 1 Здійснення видаткових 

операцій з електронними 

грошима НПС “ПРОСТІР” із 

використанням облікового 

запису користувача (які не 

обробляються засобами 

Маршрутизатора) 1 

(щомісяця) 

0,02% Емітент 

____________________                                      _ 
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1 До розрахунку не включаються міжбанківські фінансові операції з електронними 

грошима НПС “ПРОСТІР” із використанням наперед оплачених карток, які обробляються 

засобами Маршрутизатора.  

 

(доповнено розділом IV1 згідно з постановою Правління  

Національного банку України від 07.11.2018 р. N 118, 
 набирає чинності з 07.12.2018 р.) 

 

V. Особливості застосування окремих тарифів 

1. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним 

банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної 

платіжної системи "Український платіжний простір", Державній казначейській 

службі України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній 

фіскальній службі України надаються безплатно. 

 2. Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної марки 

Національної системи масових електронних платежів, звільняються від оплати за 

використання торговельної марки НПС “ПРОСТІР”. 

(пункт 2 у редакції постанови Правління Національного банку України від 
07.11.2018 р. №118 – набирає чинності з 07.12.2018 р.) 

3. Під час оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу за 

відповідним переліком кодів категорій торговців, визначених Радою Платіжної 

організації НПС "ПРОСТІР" (за кожну таку операцію в кліринговому файлі), 

оплата за інші послуги з оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до 

клірингу, не здійснюється. 

4. Плата за послугами, за якими тариф установлено у відсотках, розраховується 

від обороту за трансакціями за звітний період. 

5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану 

вартість. 

За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану 

вартість відповідно до вимог законодавства України, перерахування коштів 

Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму 

податку на додану вартість. 

(доповнено пунктом 5 згідно з постановою Правління Національного банку 
України від 07.11.2018 р. №118 – набирає чинності з 07.12.2018 р.) 


