
 

 

 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

07 лютого 2019 року  м. Київ № 36 
 

 

Про внесення змін до Тарифів на послуги з 

перевезення валютних цінностей, що надаються 

Національним банком України    

 

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

банк України”,  у зв’язку з удосконаленням тарифної політики Національного 

банку України та переглядом тарифів на послуги з перевезення валютних 

цінностей, що надаються Національним банком України, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести зміни до Тарифів на послуги з перевезення валютних цінностей, 

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 

№ 786/8107 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 

06 травня 2005 року № 158) (зі змінами), виклавши їх в новій редакції, що 

додається. 

 

2. Операційному департаменту (Сергій Подік) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї 

постанови. 

 

3.  Постанова набирає чинності з 25 березня 2019 року.  

 

 

В. о. Голови Катерина РОЖКОВА  

 

 

Інд. 62  

Офіційно опубліковано 08.02.2019 



; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

12 серпня 2003 року № 333  

( у редакції постанови Правління 

Національного банку України 

від 07 лютого 2019 року №36) 

                                                              

Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України  

10 вересня 2003 року за № 786/8107 

 

 

 

 

Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються 

Національним банком України 

 

1. Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються 

Національним банком України (далі – тарифи на послуги): 

 

1) середньовантажним оперативним автомобілем: 

                                                                                                                    Таблиця 1  

№ 

з/п 

№ 

послуги Найменування послуг 
Тарифи1, 

грн 
 

 

 

 

1 2 3 4 

1 

 

1 Перевезення валютних цінностей від 

Національного банку України (далі – 

Національний банк) до каси банку: 

 

2 у межах міста 1080 

3 під час міжміських перевезень 1621 

4 2 Перевезення валютних цінностей із каси банку 

до Національного банку:  

 

5 у межах міста 1080 

6 під час міжміських перевезень  1621 

7 3 Перевезення валютних цінностей від 

Національного банку до каси банку та у 

зворотному напрямку одночасно: 

 

8 у межах міста 1080 

9 під час міжміських перевезень 1621 



2 

 

. 

2) великовантажним оперативним автомобілем:   

                                                                                                                      Таблиця 2  

№ 

з/п 

№  

послуги Найменування послуг 
Тарифи1, 

грн 
 

1 2 3 4 

1 

 

1 Перевезення валютних цінностей від 

Національного банку до каси банку: 

 

2 у межах міста 1592 

3 під час міжміських перевезень 2747 

4 2 Перевезення валютних цінностей із каси банку 

до Національного банку:  

 

5 у межах міста 1592 

6 під час міжміських перевезень  2747 

7 3 Перевезення валютних цінностей від 

Національного банку до каси банку та у 

зворотному напрямку одночасно: 

 

8 у межах міста 1592 

9 під час міжміських перевезень 2747 

 

 

2. Національний банк має право змінювати тарифи на послуги, зазначені в  

таблицях 1 підпункту 1 та 2 підпункту 2 пункту 1 цих Тарифів, у разі збільшення 

чисельного складу групи (бригади) інкасаторів (тариф за одну годину роботи 

одного працівника – 148 грн) та використання додаткового автомобіля 

супроводження (тариф за одну годину роботи автомобіля під час перевезеннях у 

межах міста – 451 грн, під час міжміських перевезень – 993 грн). 

 

_____________________________________ 
1 За одну годину роботи групи (бригади) інкасаторів чисельним складом із трьох осіб 

(уключаючи водія). 

 

 

Директор Департаменту  

фінансового контролінгу         Олег СТРИНЖА 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Голови  

Національного банку України 

 

__________________ Р. БОРИСЕНКО 

 

“____” _____________ 2019 року 


