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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
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22 грудня 2020 року            № 165 

 

Про внесення змін 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”, з метою приведення тарифів на окремі послуги (операції), що 

надаються (здійснюються) Національним банком України, у відповідність до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1233 

“Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим 

особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності 

внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 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 під номером 56 викласти в такій редакції: 

 

1 2 3 

56 Оброблення електронних розрахункових 

документів та електронних розрахункових 

повідомлень замовника в системі електронних 

платежів Національного банку в сумі: 

За один 

розрахунковий 

документ або 

повідомлення 

від 0 до 5 000,00 грн 0,35 грн 

“ 



2 

 

Продовження таблиці 

 

1 2 3 

 від 5 000,01 до 100 000,00 грн 1,20 грн 

від 100 000,01 грн 10,00 грн 

для установ Державної казначейської служби 

України  

безплатно 

виплати одноразової матеріальної допомоги 

застрахованим особам, які можуть втратити 

доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності 

внаслідок посилення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

безплатно
5
 

 

2) Тарифи доповнити новою приміткою 
“5”

 такого змісту: 

“
5 

Тариф застосовується до електронних розрахункових документів та 

електронних розрахункових повідомлень щодо перерахування суми коштів 

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам та повернення 

банками, в яких відкриті рахунки, зазначені в заяві застрахованої особи, 

незарахованих отримувачам сум коштів одноразової матеріальної допомоги, що 

здійснюються відповідно до Порядку звернення та надання у 2020 році 

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити 

доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1233.”. 

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 
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