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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

16 січня 2023 року Київ № № 3 
 

 

Про внесення зміни до Тарифів на послуги 

(операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України в системі 

електронних платежів та у сфері розрахунково-

касового обслуговування 

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

України”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1465 

“Про затвердження Порядку казначейського обслуговування коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, та Порядку 

казначейського обслуговування коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття”, із метою  

врегулювання питань щодо забезпечення здійснення виплат за рахунок коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Правління 

Національного банку України постановляє: 

1. Таблицю 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),  

доповнити новим рядком такого змісту: 

1 2 3 

90 Оброблення платіжних інструкцій у системі електронних 

платежів Національного банку, сформованих за 

операціями з виплат із метою фінансування Пенсійним 

фондом України страхувальників для здійснення 

страхових виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

Безплатно 

“ 



2 

Продовження таблиці 

”. 

1 2 3 

працездатності та загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, що здійснюються 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

27 грудня 2022 року № 1465 “Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, та Порядку 

казначейського обслуговування коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття” 

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

опублікування. 

 

Голова  Андрій ПИШНИЙ 

 

 

Інд. 62 


