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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

01 квітня 2020 року м. Київ № 44 
 

 

Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші 

види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України 

 

 

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

банк України”, з метою приведення переліку послуг, що надаються 

Національним банком України, у відповідність до вимог законодавства України 

та у зв’язку з переглядом окремих тарифів на організаційні послуги (операції), 

що надаються (здійснюються) Національним банком України, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг 

(операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 

12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 15 травня 2019 року № 68) (зі змінами), такі 

зміни: 

 

1) у таблиці 1: 

рядки 23–26 замінити п’ятьма новими рядками 23–27 такого змісту: 

1 2 3 4 

23 12 Надання копій документів, що 

відповідно до вимог законодавства 

України надаються Національним 

банком за запитами на інформацію 

(крім тих, що згідно з вимогами 

законодавства України надаються 

контролюючим та іншим державним 

органам безоплатно) та адвокатськими 

запитами (якщо задоволення таких 

запитів передбачає виготовлення копій 

документів обсягом більш як 10 

сторінок) шляхом:  

 



 2 

”. 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

24  копіювання або друку копій 

документів формату А4 та меншого 

розміру (у тому числі двосторонній 

друк) 

0,2 відсотка розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб
1
 за 

виготовлення однієї 

сторінки 

25 копіювання або друку копій 

документів формату А3 та більшого 

розміру (у тому числі двосторонній 

друк) 

0,3 відсотка розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб
1
 за 

виготовлення однієї 

сторінки 

26 копіювання або друку копій 

документів будь-якого формату, 

якщо в документах поряд із 

відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, 

що потребує її відокремлення, 

приховування тощо (у тому числі 

двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб
1
 за 

виготовлення однієї 

сторінки 

27 виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 

0,1 відсотка розміру 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб
1
 за 

сканування однієї 

сторінки 

У зв’язку з цим рядки 27‒37 уважати відповідно рядками 28‒38; 

у колонці 3 рядка 34 слово “брухту” виключити; 

 

2) примітку 
“1”

 викласти в такій редакції: 

“
1 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення 

однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.”. 

 

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 62 

 


