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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

12 січня 2022 року Київ № № 2 
 

 

Про затвердження 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 встановлення тарифів на послуги (операції), що надаються 

Національним банком України, за підключення та користування Системою 

BankID Національного банку України Правління Національного банку України 

постановляє: 

1.  Затвердити Зміни 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) (далі – 

Тарифи на організаційні послуги), що додаються. 

2.  Абоненти Системи BankID Національного банку України, які 

приєдналися до Публічної пропозиції Національного банку України на 

укладення договору приєднання до Системи BankID Національного банку 

України у статусі абонента – надавача послуг та/або абонента-ідентифікатора до 

набрання чинності цією постановою, не здійснюють оплату за послугу 

(операцію) під номером 1 таблиці 3 розділу ІІІ Тарифів на організаційні послуги.  

3. Постанова набирає чинності з 01 лютого 2022 року. 

 

 

В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ [Ім’я ПРІЗВИЩЕ] 
 

 

Інд. 62 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління  

Національного банку України 

12 січня 2022 року № 2 

 

 

 

Зміни до Тарифів на організаційні послуги та 

інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються)  

Національним банком України 

 

1. Тарифи доповнити новим розділом такого змісту: 

“IІІ. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком у Системі BankID Національного банку 

 

Таблиця 3 
 

№  

з/п 

№  

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи  

1 2 3 4 

1 1 Підключення абонента (приєднання абонента з 

підключенням першого абонентського вузла) 

до Системи BankID Національного банку (далі 

– Система BankID) у статусі4: 

Одноразова 

плата 

2 абонента-ідентифікатора  2 500 грн  

3 абонента – надавача послуг 2 500 грн 

4 2 Підключення додаткового абонентського 

вузла до Системи BankID (за кожен 

додатковий абонентський вузол)5 

2 000 грн 

(одноразова 

плата) 

5 3 Супроводження підключеного до Системи 

BankID абонента у статусі6: 

Щомісяця 

6 абонента-ідентифікатора 600 грн 

7 абонента – надавача послуг 600 грн 

8 4 Оброблення Системою BankID успішного 

електронного підтвердження електронної 

дистанційної ідентифікації (далі – ЕПІ), 

здійсненого між абонентом-ідентифікатором 

та абонентом – надавачем послуг7 (за кожне 

успішне ЕПІ)  

0,10 грн 

 

 

2. Тарифи доповнити чотирма новими примітками такого змісту:  



2 

 

“4 Не застосовується до юридичної особи у статусі абонента – надавача 

послуг із підключенням першого абонентського вузла у цьому статусі виключно 

для надання некомерційних послуг користувачам відповідно до Законів України 

“Про адміністративні послуги”, “Про громадські об’єднання”, “Про житлово-

комунальні послуги”, “Про звернення громадян” та/або для забезпечення 

надання послуг користувачам віддалено органами державної влади, іншими 

державними органами та установами, органами місцевого самоврядування. 
5  Не застосовується до абонентського вузла, який використовується для 

надання некомерційних послуг користувачам відповідно до Законів України 

“Про адміністративні послуги”, “Про громадські об’єднання”, “Про житлово-

комунальні послуги”, “Про звернення громадян” та/або для забезпечення 

надання послуг користувачам віддалено органами державної влади, іншими 

державними органами та установами, органами місцевого самоврядування.  
6  Не застосовується до юридичної особи, яка приєдналась у статусі 

абонента – надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг 

користувачам відповідно до Законів України “Про адміністративні послуги”, 

“Про громадські об’єднання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про 

звернення громадян” та/або для забезпечення надання послуг користувачам 

віддалено органами державної влади, іншими державними органами та 

установами, органами місцевого самоврядування.  
7  Абонент – надавач послуг є платником за послугою з оброблення 

Системою BankID успішного ЕПІ, здійсненого між абонентом-ідентифікатором 

та абонентом – надавачем послуг. Абонент-ідентифікатор не є платником за 

послугою з оброблення Системою BankID успішного ЕПІ, здійсненого між 

абонентом-ідентифікатором та абонентом – надавачем послуг. 

Не застосовується до успішного ЕПІ, здійсненого між абонентами 

виключно для надання через Систему BankID некомерційної послуги 

користувачам відповідно до Законів України “Про адміністративні послуги”, 

“Про громадські об’єднання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про 

звернення громадян” та/або для забезпечення надання послуг користувачам 

віддалено органами державної влади, іншими державними органами та 

установами, органами місцевого самоврядування.”. 


