
Iнфopмaцiя пpo плaтiжнi cиcтeми 
Діяльність Міжнародної платіжної системи «NovaPay» 

Міжнародна платіжна система «NovaPay» внесена до Реєстру платіжних систем, платіжною організацією якої є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей». Міжнародна платіжна система «NovaPay» функціонує згідно з 

погодженими Національним банком України Правилами міжнародної платіжної системи «NovaPay», про що видані 

Свідоцтва від 04.12.2015 №27, від 03.01.2017 №27/1, від 14.06.2018 №27/2, від 29.01.2020 №27/3, від 30.09.2020 №27/4, 

від 10.02.2021 №48, від 12.04.2021 №48/1. Міжнародна платіжна система «NovaPay» визначена НБУ як соціально важлива 

платіжна система. 

Організаційна структура МПС «NovaPay»: 

- Платіжна організація – ТОВ «НоваПей». 

- Платіжна організація здійснює діяльність з переказу коштів без відкриття рахунків у МПС «NovaPay» 
на рівні з іншими Учасниками. 

- Розрахунковий банк – АТ «ОТП БАНК». 

- Користувачі – фізичні особи (резиденти України), фізичні особи-підприємці (резиденти України) та юридичні 
особи (резиденти України). Користувачами МПС можуть бути і нерезиденти. 

- Оператора послуг платіжної інфраструктури Платіжна організація не використовує; процесинг Платіжна 
організація здійснює самостійно. 

 
Інформація про Учасників МПС «NovaPay»: 

 

Назва Учасника Дата реєстрації Вид переказу, що здійснюється Учасником 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

“Фінансова компанія “АРТУА” 

 
03.10.2019р. 

 
Переказ коштів “Безготівковий АРТУА” 

 
Clear Junction Limited 

 
         12.07.2021р. 

 
Переказ коштів «Міжнародний» 

 
Склад керівних органів платіжної організації МПС «NovaPay»: 

1. Загальні збори учасників ТОВ «НоваПей». 

2. Наглядова рада ТОВ «НоваПей». 

3. Генеральний директор ТОВ «НоваПей» – Кривошапко А. В. 

 

Загальні умови участі в платіжній системі, порядок та умови вступу та виходу знаходяться за пocилaнням. 

Перелік прав і обов’язків Платіжної організації платіжної системи та її учасників наведені за наступним пocилaнням. 

Програмно-технічні комплекси самообслуговування у власності Платіжної організації ТОВ «НоваПей» відсутні. Список 

ПНФП, де можна здійснити перекази коштів, знаходиться за пocилaнням. 

Список отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори, 

наведений за пocилaнням. 

 

 

Контактна інформація: 
 

Адреса для листування – 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304. 

Місцезнаходження: 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304. 

Телефон – 0 (800) 30 79 79. 

 
E-mail – office@novapay.ua 

 
Діяльність ТОВ «НоваПей» в якості Учасника у Платіжних системах 

ТОВ «НоваПей», 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304, є Учасником наступних 

платіжних систем України: 

 

https://novapay.ua/documents/zagalni-umovi-uchasti-v-platizhnii-sis/
https://novapay.ua/documents/funktsii-ta-prava-platizhnoi-organizats/
http://novapay.ua/documents/spisok-pnfp/
http://novapay.ua/documents/spisok-otrimuvachiv-koshtiv/
mailto:office@novapay.ua


Назва платіжної 

системи 

Платіжна організація 

платіжної системи 

 
Місце знаходження ПС 

Послуги, які 

надаються 

у рамках ПС 

 
 
 
 
 
 

Міжнародна платіжна 

система «NovaPay» 

 
 
 
 
 

 
ТОВ «НоваПей» 

 
 
 
 
 

03026, м. Київ, 

вул. Столичне шосе, б.103, 

корпус 1, 13-й поверх, 

офіс 1304 

 
Переказ коштів 

«Миттєвий» 

Переказ коштів 
«Експрес» 

Переказ коштів 
«Експрес 

Безготівковий» 

Переказ коштів 
«Безготівковий» 

Переказ коштів 
«Безготівковий 

АРТУА» 

Переказ коштів 
«Комфортний» 

Внутрішньодержавна 

небанківська платіжна 

система «Фінансовий 

світ» (ВНПС «Фінансовий 

світ») 

 
ТОВ «Українська платіжна 

система» (ТОВ «Українська 

платіжна система») 

 
04080, м. Київ, 

вул. Межигірська, б. 82-а, 

корп. б, офіс 309 

 
Переказ коштів 

«Безготівковий» 

Міжнародна система 

переказу коштів «RIA» 

 

CONTINENTAL EXCHANGE 

SOLUTIONS, INC 

 
Сполучені Штати Америки 

Виплата 

переказів через 

МПС RIA 

Внутрішньодержавна 

платіжна система 

«FLASHPAY» 

(ВПС «FLASHPAY») 

 

ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 

 
03039, м. Київ, 

пр. Голосіївський, б. 26-а 

Послуга 

«Платіжні сервіси 

FLASHPAY» 

 
Міжнародна система 

переказу коштів 

"Western Union" 

 

Western Union Network 

(France), SAS 

 
 

Франція 

Грошові 

перекази через 

МПС "Western 

Union" 

 
Міжнародна платіжна 

система "VISA" 

 

Visa International Service 

Association 

 
 

Сполучені Штати Америки 

 

Еквайрингові 

операції 

 
Міжнародна платіжна 

система "MasterCard" 

 

Mastercard International 

Incorporated 

 
 

Сполучені Штати Америки 

 

Еквайрингові 

операції 

Програмно-технічні комплекси самообслуговування у власності ТОВ «НоваПей» відсутні. 

 
Порядок вирішення спорів між учасниками платіжних систем, користувачами платіжних систем, учасником яких є 

ТОВ «НоваПей» наведений за пocилaнням. 

Контактна інформація: 

Адреса для листування – 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304. 

Місцезнаходження: 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304. 

Телефон – 0 (800) 30 79 79. 

E-mail – office@novapay.ua 

http://novapay.ua/documents/poryadok-virishennya-sporiv/
mailto:office@novapay.ua

