
 
 

Правління Національного банку України 

 

П О С Т А Н О В А 

 

 

09 квітня 2015 року                         м. Київ                                                 № 224 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України 
 

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, з метою сприяння виконанню міждержавних та міжурядових  

угод про надання Україні фінансової підтримки, ураховуючи звернення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, 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) послугу (операцію) під номером 49 викласти в такій редакції:  

№ 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи  
 

 

1 2 3  

49 Купівля-продаж валютних коштів для 

клієнтів Національного банку України, 

які фінансуються з Державного 

бюджету України: 

 

 

 купівля іноземної валюти  0,1% від суми гривень, 

направленої на 

купівлю валюти  

 продаж іноземної валюти 9 0,05% від суми 

гривень, отриманої від 

продажу валюти 

”

; 

 “ 
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2) доповнити Тарифи виноскою 9 такого змісту: 

“9 Для Державної казначейської служби України операції з продажу 

іноземної валюти здійснюються безплатно, для Міністерства фінансів України 

операції з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в рамках 

виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової 

підтримки, здійснюються 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), таку зміну: 

 

1) послугу (операцію) під номером 22 викласти в такій редакції: 

№ 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи  
 

 

1 2 3  

22 Купівля-продаж державних цінних паперів 

на первинному та вторинному ринках для 

юридичних осіб  

0,1% від суми 

операції, але не 

більше 1 500 грн. 

”

. 

 

3. Операційному департаменту (Подік С. М.) довести зміст цієї постанови 

до відома територіальних управлінь Національного банку України, Міністерства 

фінансів України, Державної казначейської служби України, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб.  

 

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

опублікування. 

 

 

Голова         В. О. Гонтарева  

 

 

Інд. 62 
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