
 
 

Правління Національного банку України 

 

П О С Т А Н О В А 

 

 

05 серпня 2015 року                         м. Київ                                                   № 511 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України 

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

банк України” та у зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах 

Національного банку України, відповідно до яких визначено види банківських 

операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється 

плата, з метою стимулювання та зацікавлення банків України в частині 

отримання розмінної монети, ураховуючи звернення окремих державних 

установ, Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері 

розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління 

Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), 

такі зміни: 

1) послуги (операції) під номерами 66, 68 та 70 виключити; 

2) послугу (операцію) під номером 72 викласти в такій редакції:  

“ №  

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи                    

 1 2 3  

 72 Підкріплення розмінними монетами кас банків  Безплатно ”

. 

 

2. 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 (зі змінами), такі зміни: 
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1) рядок перший послуги (операції) під номером 18 викласти в такій 

редакції: 

“Передавання інформації замовника для іншого замовника (замовників) 

засобами електронної пошти Національного банку:2”; 

 

2) у рядку першому послуги (операції) під номером 34 цифру “2” замінити 

цифрою “3”; 

 

3) доповнити Тарифи після виноски 1 новою виноскою 2 такого змісту: 

“2 Для Державної служби фінансового моніторингу України та банків 

України передавання інформації з питань фінансового моніторингу, що 

здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та 

нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення 

фінансового моніторингу, здійснюється безплатно”. 

У зв’язку з цим виноску 2 уважати виноскою 3. 

 

3. У Тарифах на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються 

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 № 787/8108 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року 

№ 208) (зі змінами), послуги під номерами 19, 50 – 52 та 57 виключити.  

 

4. Департаментам фінансового моніторингу (Береза І. В.), інформаційних 

технологій (Нагорнюк В. В.) довести зміст цієї постанови до відома Державної 

служби фінансового моніторингу України та банків України.  

 

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

опублікування. 

 

 

 

Голова         В. О. Гонтарева  

 

Інд. 62-02 

 

 

 

 

 

 
 




