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1. Опис функціональності системи 
 

1.1. Що таке PayLink 
 
PayLink – інтеграційна платіжна платформа для надання сервісів електронної комерції. 

На базі цієї платформи фінансові компанії та установи, юридичні і фізичні особи – підприємці, що працюють у 

сферах роздрібної торгівлі і надання послуг, мають можливість максимально швидко і зручно автоматизувати 

приймання платежів або надання платіжних сервісів. 

Платформа PayLink надає можливість використовувати як класичні, так і новітні технології міжнародних 

платіжних систем в сфері електронної комерції. Так сьогодні, у якості засобів платежу разом із звичайними 

платіжними картками наші клієнти можуть використовувати сервіси власної токенізації, цифрові гаманці 

Masterpass та VISA Checkout, оплату за QR-кодами. 

Гнучкість сервісів, що надаються на базі платформи PayLink полягає в їх атомарності, тобто платіжні сервіси не 

мають під собою сторонньої бізнес-логіки чи частини бізнес-процесу, вони виконують тільки ту платіжну функцію, 

яка в них закладено і нічого зайвого. Такий підхід дозволяє Торговцям вбудовувати платіжні сервіси у свої бізнес-

процеси без зайвих адаптацій. 

Платформа PayLink є мультиканальною в частині інтеграційної частини з боку клієнта: сервіси можуть надаватись 

як через веб-інтерфейс, так і мобільні додатки та чат-боти. 

Водночас з можливістю простої інтеграції платіжних сервісів платформа PayLink відповідає всім вимогам 

стандартів безпеки карткової індустрії PCI DSS та передбачає виконання всіх правил та вимог міжнародних 

платіжних систем та діючого українського законодавства до здійснення платежів та переказів у сфері електронної 

комерції. 

При цьому платформа PayLink передбачає різні варіанти взаємодії для Торговців в залежності від наявності або 

відсутності актуальної сертифікації щодо відповідності стандартам PCI DSS: API або API+Frame. 

 

1.2. Як підключитись 
 
Для підключення і вкористування сервісами PayLink, що описані нижче, необхідно виконати наступні кроки: 

1) Обрати сервіси, які плануєте використовувати; 

2) Звернутись до банка-еквайра  для отримання умов обслуговування та інформації про тарифи; 

3) Погодити та підписати угоду з банком-еквайром про надання обраних сервісів (послуг); 

4) Створити обліковий запис в PayLink та здійснити замовлення сервісів в персональному кабінеті PayLink 

https://paylink.com.ua/app/login.php; 

5) Здійснити інтеграцію сервісів та виконати тестові операції; 

6) Користуватись обраними сервісами. 

  

https://paylink.com.ua/app/login.php
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1.3. Як почати тестування 
 
Для здійснення інтеграції і початку тестування не обов’язково мати підписаний договір з Банком. Цей процес 

можна виконувати паралельно. 

Для тестування необхідно реалізувати інтеграцію сервісів на стороні Торговця.  

Для здійснення тестової взаємодії необхідно використовувати наступні значення і параметри: 

000000020000001 
назва тестового Торговця; значення параметру merchant 
в API-взаємодії 

QP7RZD2IZlMn2Q1yyxDq3wsVe7dGozvWKZyEBB8F 
Ключ тестового терміналу (private_key) для формування 
підпису запитів (sign) 

26203443554374 
номер тестового банківського рахунку в рамках балансу 
якого виконуються транзакції групи сервісів A2C 

 

Середовища та посилання для взаємодії 
 
Тестове середовище: 

https://paylink.taslink.com.ua точка доступу для тестової бек-енд взаємодії 

https://p.taslink.com.ua/masterpass/index.html 
точка доступу для тестової фронт-енд взаємодії з Masterpass 
OneClick 

https://p.taslink.com.ua/masterpass/oneclick.min.js 
точка доступу для підключення тестової бібліотеки 
Masterpass OneClick 

https://p.taslink.com.ua/frame/ точка фронт-енд взаємодії з тестовими сторінками фреймів 

 
Продуктивне середовище: 

https://paylink.com.ua/app/ кабінет PayLink (GUI) 

https://exec.taslink.com.ua точка доступу для бек-енд взаємодії 

https://paylink.com.ua/masterpass/index.html точка доступу для фронт-енд взаємодії з Masterpass OneClick 

https://paylink.com.ua/masterpass/oneclick.min.js  
точка доступу для підключення бібліотеки Masterpass 
OneClick 

https://paylink.com.ua/frame/ точка фронт-енд взаємодії зі сторінками фреймів 

Для здійснення транзакцій у тестовому середовищі необхідно використовувати реквізити тестових платіжних 

карт. Для отримання таких реквізитів необхідно звернутись до Служби підтримки servicedesk@taslink.com.ua , 

та вказати наступні дані: 

- тип сервісу (Обрати сервіси, які плануєте використовувати;); 

- потребу в тестових картках (VISA, MasterCard) та, у разі необхідності з різними статусами (закінчення терміну, 

неактивна картка, с відсутніми коштами, тощо). 

В рамках тестування необхідно надати їх позитивні результати (дата та час, запит та відповідь до платіжного 

шлюзу). 

 

Загальні принципи роботи сервісів і методів, що надаються 

Обмін даними в межах API платформи PayLink здійснюється у форматі JSON з використанням протоколу HTTPS. 

Для кожного окремого сервісу відкривається окремий e-comm термінал. 

https://paylink.taslink.com.ua/
https://p.taslink.com.ua/masterpass/index.html
https://p.taslink.com.ua/masterpass/oneclick.min.js
https://p.taslink.com.ua/frame/
https://paylink.com.ua/app/
https://exec.taslink.com.ua/
https://paylink.com.ua/masterpass/oneclick.min.js
https://paylink.com.ua/frame/
mailto:servicedesk@taslink.com.ua
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Для кожного сервісу (терміналу) Торговцю надається ключ для формування цифрового підпису запитів в рамках 

такого сервісу (терміналу). Вказаний ключ надається при реєстрації сервісу (терміналу) на продуктивному 

середовищі. 

sign  - унікальний цифровий підпис запиту. Таким підписом підписується кожен запит до платформи PayLink, та 
кожна його відповідь.  На підставі цього підпису система здійснює авторизацію такого запиту. Алгоритм його 
формування описаний нижче. 
 
Всі запити до платформи PayLink виконуються в рамках Сесії. Сесія (sid) – унікальний ідентифікатор в межах 
якого відбувається виконання будь-якого сервісу, що виконує операції з платіжним інструментом. Однак є 
сервіси, які виконують дії над іншими, наприклад відміна операції. Такі сервіси виконуються без запиту сесії. 
Строк життя сесії 900 секунд. 
 
callback - URL Торговця, на який буде виконуватися переадресація користувача після виконання операції. Разом 
з переадресацією на URL може бути передано відповідь про результат проведення операції, яку необхідно 
аналізувати.  
Якщо тег callback не заповнювати, то користувачу буде надаватись автоматична відповідь (стандартна сторінка 
сервісу з формуванням квитанції). Щоб здійснити переадресації на власну сторінку з повідомленням про успішну 
або неуспішну транзакцію, слід попередньо виконати запит статусу транзакції (getTranState) та, залежно від 
відповіді платіжного шлюзу, направити користувача на відповідну сторінку. 
 
Екранування. Зважаючи на особливість формату обміну даними JSON, всі знаки косої риски повинні бути 
«екрановані» оберненою косою рискою. В першу чергу ця вимога стосується посилання callback. Наприклад, 
посилання https://paylink.com.ua/masterpass/index.html повинно виглядати наступним чином 
https:\/\/paylink.com.ua\/masterpass\/index.html 
 

 

1.4. Алгоритм формування підпису (sign) 
 
JSON-рядок в кожному запиті закодований функцією base64, base64_encode(json_string ). Для взаємодії з 

сервером Торговець отримує унікальний ключ (private_key) для шифрування даних. Формування запитів 

здійснюється з використанням тега sign - унікального цифрового підпису кожного запиту base64_encode( sha1( 

private_key + data + private_key) ), де: 

• base64_encode – рядок, закодований; 

• base64; sha1 – хеш у вигляді бінарного рядка. 

Назва тестового Торговця (merchnt): 000000020000001 

Тестовий private_key: QP7RZD2IZlMn2Q1yyxDq3wsVe7dGozvWKZyEBB8F 

Перевірка коректності формування даних 

Для перевірки коректності формування sign потрібно виконати наступні рекомендації. 

1 - Request: 

{"type":"getSession","merchant":"000000020000001","tranid":"1234567","amount":"200","ordertype":"1","callback":

"https:\/\/paylink.com.ua","description":"session descr"} 

2 - Base64 request: 

eyJ0eXBlIjoiZ2V0U2Vzc2lvbiIsIm1lcmNoYW50IjoiMDAwMDAwMDIwMDAwMDAxIiwidHJhbmlkIjoiMTIzNDU2NyIsImFtb

3VudCI6IjIwMCIsIm9yZGVydHlwZSI6IjEiLCJjYWxsYmFjayI6Imh0dHBzOlwvXC9wYXlsaW5rLmNvbS51YSIsImRlc2NyaXB0a

W9uIjoic2Vzc2lvbiBkZXNjciJ9 

3 - Concat priv_key . base64 . priv_key: 

QP7RZD2IZlMn2Q1yyxDq3wsVe7dGozvWKZyEBB8FeyJ0eXBlIjoiZ2V0U2Vzc2lvbiIsIm1lcmNoYW50IjoiMDAwMDAwMDIwMDA

https://paylink.com.ua/masterpass/index.html
https://paylink.com.ua/masterpass/index.html
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wMDAxIiwidHJhbmlkIjoiMTIzNDU2NyIsImFtb3VudCI6IjIwMCIsIm9yZGVydHlwZSI6IjEiLCJjYWxsYmFjayI6Imh0dHBzOlwvXC9wY

XlsaW5rLmNvbS51YSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoic2Vzc2lvbiBkZXNjciJ9QP7RZD2IZlMn2Q1yyxDq3wsVe7dGozvWKZyEBB8F 

4 - hash_hmac (бінарний): �q�+='��%{�k��n�� 

5 - base64_encode hash_hmac. Sign: tX/zK2m3Jl6UCywxOLWisNpYxJs=  

6 - Final request: 

{"type":"getSession","merchant":"000000020000001","tranid":"1234567","amount":"200","ordertype":"1","callback":

"https:\/\/paylink.com.ua","description":"session descr","sign":"tX/zK2m3Jl6UCywxOLWisNpYxJs="} 

7 – Response : 

{"resultCode": "100", "resultDesc": "Successful", "sid": "5fd0bade-9205-4c25-a169-5f0715645751", "ordertype": "1", 

merchant": "000000020000001", "sign": "ax7n5vUQ8i9r4Rx+EmfC637Dkxw="} 

Приклад реалізації формування підпису (sign) на PHP 

<?php 

 

$data1 = '{"token":"Privar Visa","token_ref_number":"200519855049","sid":"af7e5a0d-de46-4e97-97c1-
5b8cfa2e4bc3","type":"Payment"}'; 

$priv_key = 'QP7RZD2IZlMn2Q1yyxDq3wsVe7dGozvWKZyEBB8F'; 

 

 

    //echo "0 - API-key: $priv_key" . "<br />"; 

    //echo "1 - Request: $data1". "<br />"; 

    $datax = json_decode($data1, true); 

 

    $base64 = base64_encode($data1); 

    //echo '2 - Base64 request: ' . $base64. "<br />"; 

    $concat = $priv_key . $base64 . $priv_key; 

    //echo '3 - Concat priv_key . base64 . priv_key:' . $concat. "<br />"; 

    $hmac = hash_hmac('sha1', $concat, $priv_key, TRUE); 

    //echo '4 - hash_hmac: ' . $hmac. "<br />"; 

    $sign = base64_encode($hmac); 

    //echo '5 - base64_encode hash_hmac. Sign= ' . $sign. "<br />"; 

    $sreq = json_encode($datax + ['sign' => $sign], JSON_UNESCAPED_UNICODE); 

    //echo '6 - final request= ' . $sreq. "<br />"; 

    echo $sreq; 

    //echo $sreq. "<br />"; 
Адреса для підтримки і консультацій servicedesk@tasklink.com.ua 

  

mailto:servicedesk@tasklink.com.ua
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2. Взаємодія і проведення оплати та переказу коштів з сервісом Google Pay™ 

 

2.1. Загальний опис 
Сервіс Google Pay™ - це швидкий і зручний спосіб оплачувати покупки будь-де: на веб-сайтах, у 

мобільних додатках тощо. З ним дані платника надійно захищені, оскільки Google Pay ™ не передає 

продавцеві фактичний номер картки. 

Для інтеграції Google Pay™ у мобільний додаток або веб-сайт необхідно дотримуватись інструкцій: 

• для мобільних додатків 

• для веб-сайтів 

При проведенні інтеграції необхідно обов’язково дотримуватись вимог Google до брендування та 

інтерфейсу, а також контенту: 

• для мобільних додатків 

• для веб-сайтів 

• політика використання 

 

Попередні умови підключення: 

1) Веб-сторінка, на якій буде використовуватись сервіс, працює за протоколом HTTPS ті підтримує 

TLS-сертифікат, затверджений доменом. 

2) Використовується один з наступних веб-браузерів: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, 

Microsoft Edge, Opera або UCWeb UC. 

3) У ваш обліковий запис Google доданий спосіб оплати. 

4) Мати активний термінал в системі PayLink за сервісами Покупки (Purchase) або Двокрокової 

(відкладеної) покупки (PreAuth + Complete), або Переказу коштів з картки на рахунок (Card2Account). 

 

Загальна схема роботи сервісу: 

GoogleТорговець PAY Link

ПОЧАТОК

КІНЕЦЬ

Запит на отримання
зашифрованих даних платежу

Надання зашифрованих даних 
платежу після ідентифікації 
Платника

Запит на проведення платежу із 
зашифрованими даними

Надання інформації про 
результат операції

Надання результату запиту на 
проведення платежу

Клієнт

Обирає товар або послугу на 
сайті або мобыльному додатку і 
натискає кнопку оплати GPay

  

https://developers.google.com/pay/api/android/guides/brand-guidelines
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines
https://developers.google.com/pay/api/android/guides/brand-guidelines
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines
https://payments.developers.google.com/terms/aup
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2.2. Інтеграція з сервісом Google Pay API 
 

Необхідно здійснити реєстрацію для використання Google Pay API, погодити умови використання, та 

отримати ідентифікатоп продавця в Google Pay's Business Console. 

Для інтеграції сервісу необхідно керуватись Google Pay API 

Для настройки необхідно використовувати наступні параметри: 

1. allowPaymentMethods: CARD 

2. tokenizationSpecification = {"type": "PAYMENT_GATEWAY"} 

3. allowedCardNetworks = ['MASTERCARD', 'VISA'];  

4. allowedCardAuthMethods = ['PAN_ONLY', 'CRYPTOGRAM_3DS']; 

5. gateway = taslink 

6. gatewayMerchantId - уникальный идентификатор терміналу в PayLink. Предоставляется 

каждому Партнеру индивидуально при подключении к системе PayLink. 

2.3. Опис API взаємодії для проведення оплати з Google Pay™ 

 

Від Google Pay™ Торговцем буде отримано набір платіжних даних. Вказаний набір даних необхідно 

передати в PayLink, використовуючи методи back-end взаємодії, що описані нижче. 

Приклад платіжних даних (токену) що надсилає Google. 

{ 

  "protocolVersion":"ECv2", 

  

"signature":"MEUCIG39tbaQPwJe28U+UMsJmxUBUWSkwlOv9Ibohacer+CoAiEA8Wuq3lLUCwLQ06D2kErxaMg3b/o

LDFbd2gcFze1zDqU\u003d", 

  "intermediateSigningKey":{ 

    "signedKey": 

"{\"keyExpiration\":\"1542394027316\",\"keyValue\":\"MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE/1+3HBVSbdv

+j7NaArdgMyoSAM43yRydzqdg1TxodSzA96Dj4Mc1EiKroxxunavVIvdxGnJeFViTzFvzFRxyCw\\u003d\\u003d\"}", 

    "signatures": 

["MEYCIQDcXCoB4fYJF3EolxrE2zB+7THZCfKA7cWxSztKceXTCgIhAN/d5eBgx/1A6qKBdH0IS7/aQ7dO4MuEt26OrLCUx

Znl"] 

  }, 

  

"signedMessage":"{\"tag\":\"TjkIKzIOvCrFvjf7/aeeL8/FZJ3tigaNnerag68hIaw\\u003d\",\"ephemeralPublicKey\":\"B

LJoTmxP2z7M2N6JmaN786aJcT/L/OJfuJKQdIXcceuBBZ00sf5nm2+snxAJxeJ4HYFTdNH4MOJrH58GNDJ9lJw\\u003d\"

,\"encryptedMessage\":\"mleAf23XkKjj\"}" 

} 

https://payments.developers.google.com/terms/sellertos?hl=ru
https://pay.google.com/business/console/?hl=ru
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/setup?hl=ru
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Платіжні дані (токен) передаються в PayLink у вигляді json об'єкту, кодованого стандартом base64 в 

параметрі  googleData. 

У разі, коли Платіжні дані, отримані від Google, містять ітформацію про токен та криптограму, то 

виконання верифікації картки за методом 3D Secure на боці платника не здійснюється. У випадку, коли 

в Платіжних даних, отриманих від Google, міститься тільки токен, то верифікація картки за методом 3D 

Secure виконується на терміналі Торговця. 

 

Запит ідентифікатора сесії (getSession) 
 

Формат запиту до платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

type Тип запиту - getSession - String 

merchant Унікальний ідентифікатор Торговця, присвоєний при реєстрації 1-50 String 

tranid Унікальний ідентифікатор транзакції 1-50 String 

 

ordertype 

Унікальний ідентифікатор сервісу 

Значення параметру: 
2 – сервіс Покупки (Purchase) 
7 – сервіс Двокрокової (відкладеної) покупка (PreAuth + Complete) 
8 – сервіс Переказу коштів з картки на рахунок (Card2Account) 

1-2 String 

callback URL Торговця, на який буде виконуватися переадресація Клієнта 1-500 String 

description Опис або коментар до операції 1-1000 String 

amount 
Сума операції.  

Для відокремлення розрядів (копійок) використовується крапка. 
1-10 String 

fee 

Комісія по операції (необов’язковий параметр). 

Використовується у разі, коли в сумі платежу повинна міститись 

комісія Торговця. 

Для відокремлення розрядів (копійок) використовується крапка. 

1-10 String 

currency Валюта операції (ISO 4217), українська гривня = 980 3 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 

 
 

Приклад запиту сесії для сервісу Покупки (Purchase): 
{ 
    "type": "getSession", 
    "callback": "https:\/\/paylink.taslink.com.ua\/callback.php", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "tranid": "8625993301", 
    "ordertype": "2", 
    "description": "description", 
    "amount": "376", 
    "currency": "980", 
    "sign": "tPded02gycCpgNT3dCXaDnInYWc=" 
} 
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Приклад запиту до платіжного шлюзу для сервісу Двокрокової (відкладеної) покупки (PreAuth): 

{ 
    "type": "getSession", 
    "callback": "https:\/\/paylink.taslink.com.ua\/callback.php", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "tranid": "6847557420", 
    "ordertype": "7", 
    "description": "description", 
    "amount": "745", 
    "currency": "980", 
    "sign": "REo6N7p4T+wFRgQpL3JlN1ii94I=" 
} 

 

Приклад запиту до платіжного шлюзу для сервісу Переказу коштів з картки на рахунок (Card2Account): 

{ 
    "type": "getSession", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "tranid": "6937935578", 
    "ordertype": "8", 
    "callback": "https:\/\/paylink.taslink.com.ua\/callback.php", 
    "description": "c2a перевод", 
    "amount": "511", 
    "currency": "980", 
    "sign": "rHwPJQEGWBVdk2l/JJ8AEg3hPP4=" 
} 

 
 
 
Формат відповіді платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

resultCode Код відповіді системи 3 String 

resultDesc Опис коду відповіді 1-200 String 

sid Унікальний ідентифікатор сесії 1-200 String 

ordertype Унікальний ідентифікатор операції (сервісу) 1-50 String 

merchant Унікальний ідентифікатор Торговця, присвоєний при реєстрації 1-50 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 

 
Приклад відповіді платіжного шлюзу при успішному результаті 

{ 

    "resultCode": "100", 

    "resultDesc": "Successful", 

    "sid": "a466d49c-dc7a-4084-86ce-5e984a9c762b", 

    "ordertype": "2", 

    "merchant": "000000020000001", 

    "sign": "WUsOSU6IIL99cCsllOYsxy2qLXY=" 

} 
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Приклад відповіді платіжного шлюзу при успішному результаті для сервісу Двокрокової (відкладеної) 

покупки (PreAuth + Complete): 

{ 
    "resultCode": "100", 
    "resultDesc": "Successful", 
    "sid": "b9f7780e-4190-4305-a4cb-5e996fe7d33e", 
    "ordertype": "7", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "sign": "vx18RO6djjen3xdgyACp+hvOWkY=" 
} 

 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при успішному результаті для сервісу Переказу коштів з картки на 

рахунок (Card2Account): 

{ 
    "resultCode": "100", 
    "resultDesc": "Successful", 
    "sid": "54270f8d-4628-46f6-87b4-5e99707ca9c4", 
    "ordertype": "8", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "sign": "cENhzBK/SbpZS6DNxvwqssex2gU=" 
} 

 
 
 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при неуспішному результаті 

{ 

    "resultCode": "305", 

    "resultDesc": "Format error", 

    "sign": "kB93CLsW+t74pmk7vPyK3DQUnoI=" 

} 
 

 

Запит на здійснення фінансової операції Покупки 

 
Формат запиту до платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

type 

Тип запиту: 

purchase – для сервісу Покупки 

preAuth – для сервісу Двокрокової (відкладеної) покупки 

p2pDebit – для сервісу Переказу коштів з картки на рахунок 

- String 

sid Унікальний ідентифікатор сесії 1-200 String 

googleData 

Об’єкт, що було сформавано шляхом кодування за 

стандартом base64 платіжних даних (токену), отриманого від 

Google 

1000 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 
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Приклад запиту до платіжного шлюзу для сервісу Покупки (Purchase): 

{ 
    "type": "purchase", 
    "sid": "aae2cd9b-adae-456e-8af9-5e184e68bd08", 
    "googleData": 
"eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVlDSVFENGEvbkRpaUZvcUlEeGJIbVJzeXBHZWpZWG5ES3Btc0w2UWcyVlc1VFlTd0loQVB
QMklyamQrNkQxTlFycFdMM1EyWmswMGIvOHVkUnkzVld0cEVhVVJFbi8iLCJpbnRlcm1lZGlhdGVTaWduaW5nS2V5Ij
p7InNpZ25lZEtleSI6IntcImtleVZhbHVlXCI6XCJNRmt3RXdZSEtvWkl6ajBDQVFZSUtvWkl6ajBEQVFjRFFnQUVkMzFycFIv
UEg1c2hsdTA1VGlDTW13emk5VVU5ajhjNHVsQlQraFY0V1BpRFo4T3Q3ZUozY0tLM1hPVytOMzdpS3ZLN0NzMmY1Sk
xESkpLOTBjb204UVxcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJrZXlFeHBpcmF0aW9uXCI6XCIxNTk2NjE2OTkzMDAwXCJ9Iiwic2
lnbmF0dXJlcyI6WyJNRVVDSUZxRlNlOWd1R01WKzExSFBuejdIVE9rRGRMQys4MmlJTXcyK0QyQkhWZjhBaUVBbVRsR
2krMmdRRUZXbGZxSVg3N05KTEdOYm8xazkvM3pCOC9yQXo4YUtZd1x1MDAzZCJdfSwicHJvdG9jb2xWZXJzaW9uIjoi
RUN2MiIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOiJ7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJ2WjJVVGR0VkpSeEU5SlBhSWFTMEplN
TJVUVplWko3ODl3d3IyR2hXTmJ5R2ZGaDZ1OGp0TjdpMDNvV0YxRXpBSmZtM05TWm1MQ0NHN0JacVBtYmE3VEsvT
zJaVUU1eldUdGgrZUlpV2pNZ0ZpbndxbTV3Rk9MYm5uc3NwdllaWGZNU1BzYm9majJhRGw1WldrMEkySldHU2pHOV
hGa0tpbWdIbzU0bGlkdlpLc1liRFo3L01Ca2ZNTHZ1Nm0rd1NqS1BtVkVxSjhJYnNXTmpIdmFhVzdQbzRDM1hYT3VGbE
NSR1ZqeG1qY1BQcnJDZnpPbVZRUTZFMEhSdnhVOHd0SllRS0Y1UENwOHJKVlpzOEdvZkhzdk1iZ0tsMEFaQTdGV3RKa
EhEekJQVGY3QjNnTzNpQ202SjlFN0RXMFBlam41cFpwN2plRFhubEVrNXlhVFkxR2NGbHNtaDYvQ3ZMbnFqRlVGb3R2
ekVkaGtxNXlvR21PMktTNm9hWTk5NkR6ckd5Ti8vRnJBTVRhZm51dHByOVN2MkFVVnhCbW5XUVJVdUNVTWtEMXN
PRkxqRHREMFlta2dDNnlyMHZzZmJEWng5QnU4elo1aHZKd1FFS1ArYlpSdmdOcjE2TUlrTDI1bXFJMmhOeWtwaXZsbjh
kWitRdnZ5TktHakdNQmxlRXZPbjBPVFg5dTBLNnlwT3JrUDcvdmo5U045T0E1Y0NFYjdTVThSS0tPM1h6eldzOTNnbmZr
Z1xcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJlcGhlbWVyYWxQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJIMFU2ZXZBZlk2U1F6VHpnb3dCVEN4cy9k
RlN6ZGp3ZkVLbHJidVpFYlQrWStpLy9XZ2FiS2pISVB0eDM2YW5tbmxvWDRTVERTNGNFTDJqUjNWZmQyVVxcdTAwM
2RcIixcInRhZ1wiOlwiMDBPQkdqTExJRVUwYlpYYitBdGxKVmVGU1AvTUJseThGZEVHbWJFRSs4b1xcdTAwM2RcIn0ifQ
==", 
    "sign": "63mFKtJR+8AUoXRXKxqYR65VLfI=" 
} 

 

Приклад запиту до платіжного шлюзу для сервісу Двокрокової (відкладеної) покупки (PreAuth): 

{ 
    "type": "preAuth", 
    "sid": "b9f7780e-4190-4305-a4cb-5e996fe7d33e", 
    "googleData": 
"eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVlDSVFENGEvbkRpaUZvcUlEeGJIbVJzeXBHZWpZWG5ES3Btc0w2UWcyVlc1VFlTd0loQVB
QMklyamQrNkQxTlFycFdMM1EyWmswMGIvOHVkUnkzVld0cEVhVVJFbi8iLCJpbnRlcm1lZGlhdGVTaWduaW5nS2V5Ij
p7InNpZ25lZEtleSI6IntcImtleVZhbHVlXCI6XCJNRmt3RXdZSEtvWkl6ajBDQVFZSUtvWkl6ajBEQVFjRFFnQUVkMzFycFIv
UEg1c2hsdTA1VGlDTW13emk5VVU5ajhjNHVsQlQraFY0V1BpRFo4T3Q3ZUozY0tLM1hPVytOMzdpS3ZLN0NzMmY1Sk
xESkpLOTBjb204UVxcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJrZXlFeHBpcmF0aW9uXCI6XCIxNTk2NjE2OTkzMDAwXCJ9Iiwic2
lnbmF0dXJlcyI6WyJNRVVDSUZxRlNlOWd1R01WKzExSFBuejdIVE9rRGRMQys4MmlJTXcyK0QyQkhWZjhBaUVBbVRsR
2krMmdRRUZXbGZxSVg3N05KTEdOYm8xazkvM3pCOC9yQXo4YUtZd1x1MDAzZCJdfSwicHJvdG9jb2xWZXJzaW9uIjoi
RUN2MiIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOiJ7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJ2WjJVVGR0VkpSeEU5SlBhSWFTMEplN
TJVUVplWko3ODl3d3IyR2hXTmJ5R2ZGaDZ1OGp0TjdpMDNvV0YxRXpBSmZtM05TWm1MQ0NHN0JacVBtYmE3VEsvT
zJaVUU1eldUdGgrZUlpV2pNZ0ZpbndxbTV3Rk9MYm5uc3NwdllaWGZNU1BzYm9majJhRGw1WldrMEkySldHU2pHOV
hGa0tpbWdIbzU0bGlkdlpLc1liRFo3L01Ca2ZNTHZ1Nm0rd1NqS1BtVkVxSjhJYnNXTmpIdmFhVzdQbzRDM1hYT3VGbE
NSR1ZqeG1qY1BQcnJDZnpPbVZRUTZFMEhSdnhVOHd0SllRS0Y1UENwOHJKVlpzOEdvZkhzdk1iZ0tsMEFaQTdGV3RKa
EhEekJQVGY3QjNnTzNpQ202SjlFN0RXMFBlam41cFpwN2plRFhubEVrNXlhVFkxR2NGbHNtaDYvQ3ZMbnFqRlVGb3R2
ekVkaGtxNXlvR21PMktTNm9hWTk5NkR6ckd5Ti8vRnJBTVRhZm51dHByOVN2MkFVVnhCbW5XUVJVdUNVTWtEMXN
PRkxqRHREMFlta2dDNnlyMHZzZmJEWng5QnU4elo1aHZKd1FFS1ArYlpSdmdOcjE2TUlrTDI1bXFJMmhOeWtwaXZsbjh
kWitRdnZ5TktHakdNQmxlRXZPbjBPVFg5dTBLNnlwT3JrUDcvdmo5U045T0E1Y0NFYjdTVThSS0tPM1h6eldzOTNnbmZr
Z1xcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJlcGhlbWVyYWxQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJIMFU2ZXZBZlk2U1F6VHpnb3dCVEN4cy9k
RlN6ZGp3ZkVLbHJidVpFYlQrWStpLy9XZ2FiS2pISVB0eDM2YW5tbmxvWDRTVERTNGNFTDJqUjNWZmQyVVxcdTAwM
2RcIixcInRhZ1wiOlwiMDBPQkdqTExJRVUwYlpYYitBdGxKVmVGU1AvTUJseThGZEVHbWJFRSs4b1xcdTAwM2RcIn0ifQ
==", 
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    "sign": "ns94UR4TsurXsArtK/5A27fxyp4=" 
} 
Приклад запиту до платіжного шлюзу для сервісу Переказу коштів з картки на рахунок (Card2Account): 

{ 
    "type": "p2pDebit", 
    "sid": "54270f8d-4628-46f6-87b4-5e99707ca9c4", 
    "googleData": 
"eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVlDSVFENGEvbkRpaUZvcUlEeGJIbVJzeXBHZWpZWG5ES3Btc0w2UWcyVlc1VFlTd0loQVB
QMklyamQrNkQxTlFycFdMM1EyWmswMGIvOHVkUnkzVld0cEVhVVJFbi8iLCJpbnRlcm1lZGlhdGVTaWduaW5nS2V5Ij
p7InNpZ25lZEtleSI6IntcImtleVZhbHVlXCI6XCJNRmt3RXdZSEtvWkl6ajBDQVFZSUtvWkl6ajBEQVFjRFFnQUVkMzFycFIv
UEg1c2hsdTA1VGlDTW13emk5VVU5ajhjNHVsQlQraFY0V1BpRFo4T3Q3ZUozY0tLM1hPVytOMzdpS3ZLN0NzMmY1Sk
xESkpLOTBjb204UVxcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJrZXlFeHBpcmF0aW9uXCI6XCIxNTk2NjE2OTkzMDAwXCJ9Iiwic2
lnbmF0dXJlcyI6WyJNRVVDSUZxRlNlOWd1R01WKzExSFBuejdIVE9rRGRMQys4MmlJTXcyK0QyQkhWZjhBaUVBbVRsR
2krMmdRRUZXbGZxSVg3N05KTEdOYm8xazkvM3pCOC9yQXo4YUtZd1x1MDAzZCJdfSwicHJvdG9jb2xWZXJzaW9uIjoi
RUN2MiIsInNpZ25lZE1lc3NhZ2UiOiJ7XCJlbmNyeXB0ZWRNZXNzYWdlXCI6XCJ2WjJVVGR0VkpSeEU5SlBhSWFTMEplN
TJVUVplWko3ODl3d3IyR2hXTmJ5R2ZGaDZ1OGp0TjdpMDNvV0YxRXpBSmZtM05TWm1MQ0NHN0JacVBtYmE3VEsvT
zJaVUU1eldUdGgrZUlpV2pNZ0ZpbndxbTV3Rk9MYm5uc3NwdllaWGZNU1BzYm9majJhRGw1WldrMEkySldHU2pHOV
hGa0tpbWdIbzU0bGlkdlpLc1liRFo3L01Ca2ZNTHZ1Nm0rd1NqS1BtVkVxSjhJYnNXTmpIdmFhVzdQbzRDM1hYT3VGbE
NSR1ZqeG1qY1BQcnJDZnpPbVZRUTZFMEhSdnhVOHd0SllRS0Y1UENwOHJKVlpzOEdvZkhzdk1iZ0tsMEFaQTdGV3RKa
EhEekJQVGY3QjNnTzNpQ202SjlFN0RXMFBlam41cFpwN2plRFhubEVrNXlhVFkxR2NGbHNtaDYvQ3ZMbnFqRlVGb3R2
ekVkaGtxNXlvR21PMktTNm9hWTk5NkR6ckd5Ti8vRnJBTVRhZm51dHByOVN2MkFVVnhCbW5XUVJVdUNVTWtEMXN
PRkxqRHREMFlta2dDNnlyMHZzZmJEWng5QnU4elo1aHZKd1FFS1ArYlpSdmdOcjE2TUlrTDI1bXFJMmhOeWtwaXZsbjh
kWitRdnZ5TktHakdNQmxlRXZPbjBPVFg5dTBLNnlwT3JrUDcvdmo5U045T0E1Y0NFYjdTVThSS0tPM1h6eldzOTNnbmZr
Z1xcdTAwM2RcXHUwMDNkXCIsXCJlcGhlbWVyYWxQdWJsaWNLZXlcIjpcIkJIMFU2ZXZBZlk2U1F6VHpnb3dCVEN4cy9k
RlN6ZGp3ZkVLbHJidVpFYlQrWStpLy9XZ2FiS2pISVB0eDM2YW5tbmxvWDRTVERTNGNFTDJqUjNWZmQyVVxcdTAwM
2RcIixcInRhZ1wiOlwiMDBPQkdqTExJRVUwYlpYYitBdGxKVmVGU1AvTUJseThGZEVHbWJFRSs4b1xcdTAwM2RcIn0ifQ
==", 
    "sign": "6G9IDevUcRJYtj7KK8/RxuzgA6M=" 
} 

 

Формат відповіді платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

resultCode Код відповіді системи 3 String 

resultDesc Опис коду відповіді 1-200 String 

sid Унікальний ідентифікатор сесії 1-200 String 

datetime Дата та час (dd.mm.yyyy hh:mm:ss) 18 String 

approval Код підтвердження транзакції 8 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 

 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при успішному результаті: 

{ 
    "resultCode": "100", 
    "resultDesc": "Successful", 
    "sid": "a466d49c-dc7a-4084-86ce-5e984a9c762b", 
    "datetime": "10.01.2020 12:14:01", 
    "approval": "005489", 
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    "sign": "xi1SpA9MRVA4kEyZoM3nEADN+t8=" 
} 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при неуспішному результаті 

{ 

    "resultCode": "305", 

    "resultDesc": "Format error", 

    "sign": "kB93CLsW+t74pmk7vPyK3DQUnoI=" 

} 
 

Завершення (Complete) для Двокрокової (відкладеної) покупки проводиться стандартним методом (п. 4.4 цього 

документу).  

Перевірка результату проведення операції здійснюється за допомогою сервісу getTranState. 

 

2.4. Опис API+Frame взаємодії для проведення оплати з Google Pay™ (Hosted checkout) 
 

API+Frame взаємодія реалізована на базі готової веб-сторінки (фрейму) з платіжною кнопкою Google Pay™, яку 

Торговець має можливість встроїти у власний веб-сайт або використовувати як окрему сторінку. 

До початку інтеграції Торговець має підписати Google Pay™  API  Terms of Service 

Відкриття фрейму здійснюється в межах платіжної сесії.  

 

Запит ідентифікатора сесії (getSession) 
 

Формат запиту до платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

type Тип запиту - getSession - String 

merchant Унікальний ідентифікатор Торговця, присвоєний при реєстрації 1-50 String 

tranid Унікальний ідентифікатор транзакції 1-50 String 

ordertype 
Унікальний ідентифікатор сервісу. 

Значення параметру = 3 
1-2 String 

callback URL Торговця, на який буде виконуватися переадресація Клієнта 1-500 String 

description Опис або коментар до операції 1-1000 String 

amount 
Сума операції.  

Для відокремлення розрядів (копійок) використовується крапка. 
1-10 String 

currency Валюта операції (ISO 4217), українська гривня = 980 3 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 

 
 
 
 
 

https://payments.developers.google.com/terms/sellertos?hl=ru
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Приклад запиту до платіжного шлюзу 

{ 
    "type": "getSession", 
    "callback": "https:\/\/paylink.taslink.com.ua\/callback.php", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "tranid": "2920613985", 
    "ordertype": "3", 
    "description": "description", 
    "amount": "477", 
    "currency": "980", 
    "sign": "ilqoqR0J/02TN5ZXueWWM/9OSrI=" 
} 

 
Формат відповіді платіжного шлюзу: 

Параметр 

(JSON елемент) 
Опис 

Кількість 

символів 
Тип 

resultCode Код відповіді системи 3 String 

resultDesc Опис коду відповіді 1-200 String 

sid Унікальний ідентифікатор сесії 1-200 String 

ordertype Унікальний ідентифікатор операції (сервісу) 1-50 String 

merchant Унікальний ідентифікатор Торговця, присвоєний при реєстрації 1-50 String 

sign Унікальний цифровий підпис запиту - String 

 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при успішному результаті 

{ 
    "resultCode": "100", 
    "resultDesc": "Successful", 
    "sid": "5fcbdfdb-b155-456a-a95c-5cb45652ade3", 
    "ordertype": "3", 
    "merchant": "000000020000001", 
    "sign": "yhK0FlsYZdiI5QtXquLrrOtbO7Q=" 
} 

 

Приклад відповіді платіжного шлюзу при неуспішному результаті 

{ 

    "resultCode": "305", 

    "resultDesc": "Format error", 

    "sign": "kB93CLsW+t74pmk7vPyK3DQUnoI="  

} 
 

 

Після отримання ідентифікатору сесії (sid), Торговець ініціює відкриття фрейму, що містить в URL ідентифікатор 

сесії https://paylink.com.ua/frame/pay/?sid= . 

Приклад: https://paylink.com.ua/frame/pay/?sid=c5de8bf8-445e-4532-9116-59a42342974b 

https://paylink.com.ua/frame/pay/?sid
https://paylink.com.ua/frame/pay/?sid=c5de8bf8-445e-4532-9116-59a42342974b
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Після вводу Клієнтом реквізитів картки на стороні процесингового центру здійснюється обробка транзакції, 

після чого Клієнт перенаправляється на сторінку Торговця, що була вказана в запиті сесії (callback). При 

використанні фрейму Запит на здійснення фінансової операції Покупки не виконується. 

У разі якщо картка залучена у 3DSecure, Клієнта буде переадресовано на URL сторінки банку-емітенту для 

введення коду 3DSecure. За результатами введення коду 3DSecure Клієнт переадресовується на URL сторінку 

Торговця (callback). 

Якщо Клієнт ввів секретний код не вірно або закрив сторінку емітента для вводу коду 3DSecure, то результат 

верифікації можливо перевірити тільки за допомогою запиту статусу операції getTranState, при цьому у 

відповіді на запит статусу операції теги two_respcode та pg_respcode не будуть заповнені. 

 

У разі якщо картка не залучена у 3DSecure, авторизацію буде виконано, а Торговець отримає відповідну 

відповідь платіжного шлюзу. 

 

Перевірка результату проведення операції здійснюється за допомогою сервісу getTranState.  
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ДОДАТКИ 
Коди відповіді (resultCode) 

Код 
відповіді 

(resultCode) 

Опис коду відповіді 
(resultDesc) 

100 Операція виконана успішно. Successful 

101 Операція виконана успішно на часткову суму. Partially successful 

102 
Операція виконана успішно тільки на суму 
покупки. 

Successful, purchase only. 

200 
Операція відхилена емітентом або платіжною 
системою. Зверніться до банку-емітенту. 

External decline. Call to issuer. 

201 Карта втрачена або вкрадена. Lost or stolen card. 

202 
Досягнуто ліміт по сумі або кількості операцій. 
Зверніться до банку-емітенту. 

Uses limit exceeded. Call to issuer. 

203 Невырний номер карти Invalid card 

204 
Операції по карті обмежені емітентом. 
Зверніться до банку-емітенту. 

Restricted or invalid card status. Call to 
issuer. 

205 
Авторизація неможлива. Зверніться до банка-
емітента. 

Unable to authorize. Call to issuer. 

206 Недостатньо коштів. Insufficient funds. 

207 Невірне значення CVV Bad CVV 

208 Невірне значення CAVV Bad CAVV 

209 Сплив строк дії карти Expired card 

210 
Рахунок клієнта не знайдено або вказано 
невірно. 

Ineligible account or Account not 
found 

211 Інвойс сплачено. Відміна не можлива. Unable to cancel. Invoice already paid 

212 Інвойс очікуе на оплату. Pending invoice 

213 Masterpass недоступний. Спробуйте пізніше. 
Masterpass unavailable. Try again 
later. 

301 Операція не підтримується Transaction not supported 

302 Сесія не знайдена або неактивна Session not found or inactive 

303 Не знайдена оригінальна транзакція Original transaction not found 

304 Невірні параметри або код транзакції 
Ineligible transaction or Invalid 
transaction code 

305 Помилка формата даних Format error 

306 Невірна сума Invalid amount 

307 Помилка в реквізитах платежу Personal information input error 

308 Дублювання транзакції Duplicate transaction 

309 
Перевищено еквайринговий ліміт. Зверніться 
до банку-еквайєру. 

Acquirer limit exceeded. Call to 
acquirer. 

310 Відбувся тайм-аут Timeout 

311 Невірний ідентифікатор терміналу Invalid terminal identifier 

312 Даний тип карт не підтримується Card not supported 

313 Транзакція не оброблена Transaction not processed 

314 Потрібно ввести CVV код CVV input required 

315 Потрібно обрати тип оплати частинами. Installment confirm required. 

400 Потрібна верифікація 3DS 3DS Verify required 
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401 Потрібна верифікація LookUp Lookup Verify required 

402 Ліміт кедитування перевищено Credit limit exceeded 

403 Невірний OTP Invalid OTP 

404 Токен не знайдено Token not found 

405 
Перевищено дозволену кількість спроб 
введення OTP 

OTP tries limit was exceeded 

406 
Операція виконується. Запросіть статус 
пізніше 

Transaction is processing. Try to 
request status later 

407 Неуспішна верифікація Client verification unsuccess 

408 Облікові дані не знайдено Credentials not found 

500 
Системна помилка. Зверніться до служби 
підтримки. 

System error. Call to support. 

501 Термінал тимчасово заблоковано. Terminal temporary blocked. 

502 Неавторизоване використання Unauthorized usage 

900 
Щось трапилось. Зверніться до служби 
підтримки. 

Epic Fail. Call to support. 

 

 


