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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

20 липня 2018 року м. Київ № 84 
 

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”, у зв’язку зі зміною технологій підключення та обслуговування 

користувачів у модернізованій системі електронної пошти Національного банку 

України, переглядом тарифної політики Національного банку України на 

послуги, що надаються в системі електронної пошти Національного банку 

України, Правління Національного банку України постановляє: 

1. Послуги (операції) під номерами 54, 55 та 59 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), виключити. 

2. Унести 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 (зі змінами) (далі – Тарифи на організаційні 

послуги), виклавши їх у новій редакції, що додається. 

3. Операційному департаменту (Подік С. М.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України, бюджетних організацій, 

Державної казначейської служби України та інших установ, із якими 

Національний банк України уклав договори про надання відповідних послуг, 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

4. Постанова набирає чинності з 24 липня 2018 року, крім розділу ІІ 

Тарифів на організаційні послуги, який набирає чинності з 22 грудня 2018 року. 

 

 

Голова Я. В. Смолій 

 

Інд. 62 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління  

Національного банку України 

12 серпня 2003 року № 333 

(у редакції постанови Правління 

Національного банку України 

від 20 липня 2018 року № 84)  

 

 

Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України 

10 вересня 2003 року за № 785/8106 

 

Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), 

що надаються (здійснюються) Національним банком України 

І. Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), 

 що надаються (здійснюються) Національним банком України 

 в окремих сферах його діяльності  

Таблиця 1 

№ 

з/п 

№ 

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи 

 

1 2 3 4 

1 1 Приймання і надсилання документів банку 

платника в разі здійснення примусового 

списання (стягнення) коштів у випадках, 

передбачених нормативно-правовими 

актами Національного банку України (далі 

– Національний банк), що регулюють 

безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті та міжбанківські 

перекази коштів в Україні в національній 

валюті 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

2 2 Послуги підприємства зв’язку, що 

пов’язані із зовнішньоекономічною 

діяльністю клієнтів   

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 



2 

Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

3 3 Надсилання платіжних інструкцій клієнтам 

через іногородні та іноземні банки 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

4 4 Підключення до системи електронних 

платежів Національного банку: 

(одноразова 

плата) 

5 установ Державної казначейської служби 

України (далі – Державна казначейська 

служба)   

50 грн  

6 банків  350 грн  

7 5 Підключення до системи електронної 

пошти Національного банку: 

(одноразова 

плата) 

8 бюджетних організацій, уключаючи 

установи Державної казначейської служби 

50 грн 

9 банків у стадії ліквідації  300 грн 

10 банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1 

987 грн 

11 6 Супроводження програмного забезпечення 

системи електронної пошти Національного 

банку:  

(щомісяця) 

12 для бюджетних організацій (уключаючи  

установи Державної казначейської служби),  

банків у стадії ліквідації 

30 грн  

13 для банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1 

1 363  грн  

14 7 За використання апаратури 

криптографічного захисту інформації (АКЗІ, 

АКЗІ-В) 

Безплатно 

15 8 Надання генератора ключів для програмних 

систем захисту інформації Національного 

банку 

Безплатно 

16 9 Супроводження системи захисту 

Національного банку в інформаційних 

системах державних органів 

Безплатно 

17 10 Купівля-продаж державних цінних паперів 

на первинному та вторинному ринках для 

юридичних осіб 

0,1% від суми 

операції, але не 

більше 1 500 грн 

18 11 Приймання, зберігання та видача цінних 

паперів, ювелірних та інших побутових 

виробів із золота, срібла, платини і металів 

платинової групи, дорогоцінного каміння і 

перлів, а також лому і окремих частин таких 

виробів, на які накладено арешт, відповідно 

Безплатно 
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Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

до вимог Закону України “Про виконавче 

провадження” 

19 

 

12 Проведення експертизи дорогоцінних 

металів, дорогоцінних металів та каміння у 

виробах і брухті з них (зважування, оцінка, 

визначення проби металів та якісних 

характеристик каміння) 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

20 13 Здійснення консультативної допомоги з 

питань технічної укріпленості касових 

приміщень   

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

21 14 Реалізація бланків суворого обліку, 

грошових чекових книжок, розрахункових 

чеків і розрахункових чекових книжок 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

22 15 Надання перепустки (постійної, тимчасової) 

клієнту 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

23 16 Придбання та установка програмного 

забезпечення клієнтам програмного 

комплексу “клієнт банку – банк” 

500 грн   

(одноразова 

плата) 

24 17 Абонентська плата за доступ до 

інформаційної мережі Національного банку 

виділеними каналами зв’язку2:  

(щомісяця) 

25 для бюджетних організацій (уключаючи 

установи Державної казначейської служби), 

банків у стадії ліквідації 

300 грн  

26 для банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1 

1 986 грн 

27 18 Супроводження програмного забезпечення 

АРМ-НБУ учасника СЕП (далі – АРМ-СЕП), 

уключаючи супроводження вбудованих 

програмних засобів захисту 

40 грн 

(щомісяця)  

28 19 Супроводження програмного забезпечення 

АРМ-НБУ-інформаційний 

40 грн 

(щомісяця) 

29 20 Зберігання цінностей сторонніх організацій 

у Державній скарбниці України:  

 

30 банківських металів:   

31 до 50 кг  1,0% річних від 

вартості металів 

32 від 50 кг і більше  0,5% річних від 

вартості металів 

33 інших цінностей:  (щомісяця, за 

одне місце) 
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Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

34 до 1 місяця  240 грн  

35  до 3 місяців  220 грн  

36 до 6 місяців  200 грн  

37 до 12 місяців  180 грн  

38 більше року  170 грн 

39 21 Надання довідки про курси іноземних валют 

і ставки рефінансування юридичній особі та 

фізичній особі – суб’єктові підприємницької 

діяльності (за поточний і попередній 

періоди) 

Безплатно 

40 22 Обмін зливків (зливку) банківського металу 

на зливки (зливок) цього самого металу 

меншої (більшої) маси 

Згідно з 

розрахунком 

вартості послуги 

41 23 Надання копій документів, що відповідно до 

вимог Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” надаються 

Національним банком за запитами на 

інформацію 

Безплатно 

42 24 Обслуговування замовника3 в системі 

електронної пошти Національного банку: 

(щомісяця) 

43 у разі вузлового підключення або 

клієнтського підключення (до п’яти клієнтів 

уключно):  

 

44 бюджетних організацій, уключаючи 

установи Державної казначейської служби 

105 грн 

45 банків у стадії ліквідації 225 грн 

46 банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1 

1 471 грн 

47 у разі додаткового підключення понад п’ять 

клієнтів – за кожного додаткового 

підключеного клієнта: 

 

48 бюджетних організацій, уключаючи 

установи Державної казначейської служби  

21 грн 

49 банків у стадії ліквідації 45 грн 

50 банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1 

294 грн 

51 25 Обслуговування транзитних вузлів, що 

працюють з вузлом мережі Національного 

банку через вузол мережі замовника3 

(М – кількість транзитних вузлів у мережі): 

(щомісяця) 
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Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

52 бюджетних організацій (уключаючи 

Державну казначейську службу), банків у 

стадії ліквідації 

80 грн ∙ М 

53 банків (крім банків у стадії ліквідації) та 

інших установ1  
1 363 грн ∙ М 

ІІ. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним 

банком у системі електронної пошти Національного банку  

Таблиця 2 

№  

з/п 

№  

послуги 

(операції) 

Найменування послуг (операцій) Тарифи 

1 2 3 4 

1 1 Підключення замовника3 до системи 

електронної пошти Національного банку  

987 грн 

(одноразова 

плата) 

2 2 Супроводження програмного забезпечення 

системи електронної пошти Національного 

банку  

1 363 грн 

(щомісяця) 

3 3 Абонентська плата за доступ замовника3 до 

інформаційної мережі Національного банку 

виділеними каналами зв’язку2 

1 986 грн 

(щомісяця) 

4 4 Обслуговування замовника3 в системі 

електронної пошти Національного банку: 

(щомісяця) 

5 у разі вузлового підключення або 

клієнтського підключення (до п’яти клієнтів 

уключно) 

1 471 грн 

6 у разі додаткового підключення понад п’ять 

клієнтів – за кожного додаткового 

підключеного клієнта 

294 грн 

7 5 Обслуговування транзитних вузлів, що 

працюють з вузлом мережі Національного 

банку через вузол мережі замовника3 (М – 

кількість транзитних вузлів у мережі) 

1 363 грн ∙ М 

(щомісяця) 

_____________________ 

1 До інших установ належать ті установи, організації України, із якими 

керівництво Національного банку дозволило укласти договір (угоду) про 

надання відповідних послуг.  
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2 За необхідності розміщення обладнання сторонніх організацій 

(провайдерів телекомунікаційних послуг) у приміщеннях Національного банку 

умови такого розміщення обумовлюються окремим договором оренди частини 

приміщення. 

3 До замовників належать бюджетні організації (уключаючи установи 

Державної казначейської служби), банки (уключаючи банки в стадії ліквідації), 

інші установи.  

 

Директор Департаменту  

фінансового контролінгу      О. В. Стринжа 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

 

_____________ Р. М. Борисенко 
          (підпис) 

“__” _________ 2018 року 
               (дата) 


