
 

 

 

  

Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 

 
 

 

 

 

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” та у зв’язку зі зміною назви Національної системи масових 

електронних платежів (далі – НСМЕП) на Національну платіжну систему 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”) та з приведенням 

тарифів  на операції (послуги), що надаються (здійснюються) Національним 

банком України, у відповідність до вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Абзаци сьомий, восьмий, десятий, одинадцятий пункту 1 постанови 

Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 “Про 

затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

10 вересня 2003 року за № 784/8105 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 12 вересня 2013 року № 356) (зі змінами), 

викласти в такій редакції: 

“Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, 

який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), у сфері 

розрахункового обслуговування членів та учасників НПС “ПРОСТІР”, що 

додаються; 

Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який 

виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), членам та 

учасникам НПС “ПРОСТІР”, що додаються”; 

“Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який 

виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), розробникам 

програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі 

– ЕПЗ) НПС “ПРОСТІР”, що додаються; 
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Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України, який виконує функції центрального 

маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної 

системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), що 

додаються”. 

 

2. Затвердити зміни до: 

 

1) 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), 

що додаються; 

 

2) Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються 

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 № 787/8108 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року 

№ 208) (зі змінами), що додаються; 

3) Тарифів на операції, що здійснюються Національним банком України, 

який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері розрахункового 

обслуговування членів та учасників НСМЕП, затверджених постановою 

Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за 

№ 1438/10037 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 

13 листопада 2006 року № 431) (зі змінами), що додаються; 

4) Тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, який 

виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 

серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  

11 листопада 2004 року за № 1439/10038 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431) (зі змінами), 

що додаються; 

5) Тарифів на послуги, що надаються  Національним банком України, 

який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-

технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі – СПЗ) 

НСМЕП, затверджених постановою Правління Національного банку України від 

28 травня 2012 року № 208, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 

серпня 2012 року за № 1328/21640 (зі змінами), що додаються; 
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6) Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України, який виконує функції центрального 

маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи 

масових електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними 

засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, затверджених 

постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року 

№ 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 

12 вересня 2013 року № 356), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

03 жовтня 2013 року за № 1705/24237, що додаються. 

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку 

(Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та  

інших учасників НСМЕП/НПС “ПРОСТІР”. 

 

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

опублікування, крім підпункту 6 пункту 2, який набирає чинності з 25 вересня 

2016 року. 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 

 

 

Інд.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

28 липня 2016 року № 360 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері 

розрахунково-касового обслуговування 

 

 

1.  Тарифи доповнити двома новими послугами (операціями) такого 

змісту: 

 

“ 1 2 3  

 75 Виконання платіжних доручень банків-

кореспондентів нерезидентів про 

переказ коштів у національній валюті 

України 

32,00 грн. 

 

 76 Надання засобами системи SWIFT 

виписок із кореспондентського рахунку 

банку-нерезидента та повідомлень про 

зарахування (списання) коштів на (з) 

його рахунок (рахунку) 

45,00 грн. 

”. 

 

 

 

 

Директор Департаменту   

фінансового контролінгу       О. В. Стринжа  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

________________ В. Л. Рашкован  

           (підпис) 

________________  2016 року          

            (дата)



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

28 липня 2016 року № 360 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються 

Національним банком України 

 

1. Тарифи доповнити новою послугою такого змісту: 

 

“ 1 2 3  

 58 Надання юридичній особі ліцензії на 

надання банкам послуг з інкасації 

у розмірі однієї 

мінімальної заробітної 

плати, що діє на день 

прийняття Комісією з 

питань ліцензування 

юридичних осіб 

рішення про видачу 

ліцензії юридичній 

особі  

”

. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту   

фінансового контролінгу       О. В. Стринжа  

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

________________ В. Л. Рашкован  

           (підпис) 

________________  2016 року          

            (дата) 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

28 липня 2016 року № 360 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на операції, що здійснюються Національним банком  

України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері 

розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП 

 

1. Назву викласти в такій редакції: 

“Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, 

який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі ‒ НПС “ПРОСТІР”), у сфері 

розрахункового обслуговування членів та учасників НПС “ПРОСТІР”. 

 

2. Послугу під номером 1 викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

 1 Проведення міжбанківських 

взаєморозрахунків за 

операціями з електронними 

платіжними засобами НПС 

“ПРОСТІР” (за один 

дебетовий чи кредитовий 

електронний платіжний 

документ) 

0,50 Юридична особа – 

учасник розрахунків 
 

 безплатно Державна 

казначейська служба 

України 

”

. 
 

 

Директор Департаменту   

фінансового контролінгу       О. В. Стринжа  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

________________ В. Л. Рашкован  

           (підпис) 

________________  2016 року          

            (дата) 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

28 липня 2016 року № 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на послуги, що надаються Національним банком 

України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та 

учасникам НСМЕП 

 

1. Назву викласти в такій редакції: 

“Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який 

виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), членам та 

учасникам НПС “ПРОСТІР”. 

 

2. Послуги під номерами 3, 4, рядок сьомий послуги під номером 7 

виключити. 

 

3. Послуги під номерами 9, 10 викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

 9 Комісійні за оброблення 

системних міжбанківських 

трансакцій за операціями з 

електронними платіжними 

засобами НПС “ПРОСТІР” (за 

кожну трансакцію) 

визначається 

Радою 

Платіжної 

організації НПС 

“ПРОСТІР” 

Емітент, еквайр 

 

 10 Надання права на використання 

знака для товарів і послуг 

(торговельної марки) НСМЕП, 

НПC “ПРОСТІР”** 

690,00 Юридична 

особа 

”

; 

 

4. Рядки четвертий, шостий – восьмий послуги під номером 11, послугу 

під номером 13 виключити. 

 

5. Послугу під номером 15 викласти в такій редакції: 

 1 2 3 4  
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“ 15 Інформаційні послуги, які 

надаються інформаційним 

еквайрам за перевірку, 

маршрутизацію, обробку 

інформаційних  даних (щомісяця 

за кожен пристрій, що є джерелом 

первинної інформації, дані з якого 

оброблялися протягом місяця) 

2,99 Юридична 

особа 

(Інформаційний 

еквайр) 

”

. 

 

6. Виноску * викласти в такій редакції: 

“*Усі зазначені послуги Державній казначейській службі України, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, Державній фіскальній службі України 

надаються безплатно”. 

 

7.  Тарифи доповнити  новою виноскою такого змісту: 

“** Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної 

марки Національної системи масових електронних платежів, звільняються від 

оплати за використання торговельної марки НПС “ПРОСТІР”. 

 

8. У тексті Тарифів, крім послуги під номером 10, абревіатуру “НСМЕП” 

замінити абревіатурою “НПC “ПРОСТІР”. 

 

 

 

Директор Департаменту   

фінансового контролінгу       О. В. Стринжа  

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

________________ В. Л. Рашкован  

           (підпис) 

________________  2016 року          

            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

28 липня 2016 року № 360 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, 

який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-

технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі – СПЗ) 

НСМЕП 

 

1. Назву викласти в такій редакції: 

“Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який 

виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), розробникам 

програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі 

– ЕПЗ) НПС “ПРОСТІР”. 

 

2.  У послузі під номером 1: 

1) рядки перший, п’ятий та шостий викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

  Тестування Платіжною організацією НПС 

“ПРОСТІР” програмно-технічних засобів 

НПС “ПРОСТІР” (далі – ПТЗ) розробника:  

 

Юридична 

особа 

 

 програмного забезпечення карток та ЕПЗ 3500,00  

 програмного забезпечення комерційного 

банку (далі – ПЗКБ), апаратно-програмного 

комплексу НПC “ПРОСТІР” і супутніх 

проектів 

4000,00 

”

; 

 

2) рядки десятий та одинадцятий виключити. 

 

3. Послугу під номером 7 викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

 7 Надання права на використання знака для 

товарів і послуг (торговельної марки) 

НСМЕП, НПС “ПРОСТІР”1 

690,00 Юридична 

особа ”

. 
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4. Послугу під номером 8 виключити. 

 

5.  Тарифи доповнити виноскою такого змісту: 

“1 Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної 

марки Національної системи масових електронних платежів, звільняються від 

оплати за використання торговельної марки НПС “ПРОСТІР”. 

 

6. У тексті Тарифів, крім послуги під номером 7, абревіатури “НСМЕП” і 

“СПЗ” замінити відповідно абревіатурами “НПС “ПРОСТІР” і “ЕПЗ”. 

 

 

Директор Департаменту   

фінансового контролінгу       О. В. Стринжа  

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

________________ В. Л. Рашкован  

           (підпис) 
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Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України, який виконує функції центрального 

маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи 

масових електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними 

засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів 

 

1. Назву викласти в такій редакції: 

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

Національним банком України, який виконує функції центрального 

маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної 

системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”)”. 

 

2. Послуги (операції) під номерами 1 – 3 викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

 1 Початкове підключення до 

центрального маршрутизатора і 

розрахунково-клірингового 

центру НПС “ПРОСТІР” (далі –

маршрутизатор)1 (разова) 

10 000,00 грн Юридична 

особа 

 

 2 Супроводження каналу 

підключення до 

маршрутизатора (щомісяця): 

 Юридична 

особа 

 

 пряме підключення 5 100,00 грн  

 опосередковане (непряме) 

підключення 

1 100,00 грн  

 3 Відкриття нового 

ідентифікаційного номера 

емітента (разова) 

1 600,00 грн Юридична 

особа ”

; 

 

3. Послугу (операцію) під номером 4 виключити. 

 

4. Послуги (операції) під номерами 5 – 7 викласти в такій редакції: 
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“ 1 2 3 4  

 5 Оброблення маршрутизатором 

операції з покупки (з 

використанням усіх видів 

електронних платіжних засобів) 

0,01% Еквайр  

 6 Оброблення маршрутизатором 

операції з видачі коштів 

готівкою (з використанням усіх 

видів електронних платіжних 

засобів) 

0,01% Еквайр  

 7 Оброблення маршрутизатором 

фінансових операцій (з 

використанням усіх видів 

електронних платіжних засобів) 

0,01% Емітент 

”

; 

 

5. Послуги (операції) під номерами 8, 9 виключити. 

 

6. У колонці 4 “Платник” послуги (операції) під номером 10 слова 

“Учасники НСМЕП” замінити словами “Юридична особа”. 

 

7. Послуги (операції) під номерами 11 – 14 виключити. 

 

8. У колонці 4 “Платник” послуги (операції) під номером 15 слово 

“Еквайр ” замінити словами “Емітент, еквайр”. 

 

9. Послугу (операцію) під номером 16 виключити. 

 

10.  У колонці 4 “Платник” послуги (операції) під номером 17 слово 

“Емітент” замінити словами “Емітент, еквайр”. 

 

11. У колонці 4 “Платник” послуги (операції) під номером 18 слова 

“Учасники НСМЕП” замінити словами “Емітент, еквайр”. 

 

12. Послугу (операцію) під номером 19 викласти в такій редакції: 

 

“ 1 2 3 4  

 19 Комісійні на міжбанківські операції, 

що виконуються в НПС “ПРОСТІР”, 

за електронними платіжними 

засобами НПС “ПРОСТІР”  

визначається 

Радою 

Платіжної 

організації НПС 

“ПРОСТІР” 

Емітент, 

еквайр 

”

. 

 

13.  Тарифи доповнити новою послугою (операцією) такого змісту: 
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“ 1 2 3 4  

 20 Оброблення маршрутизатором 

операцій, що включені до клірингу за 

відповідним переліком кодів категорій 

торговців, визначених Радою Платіжної 

організації НПС “ПРОСТІР” (за кожну 

таку операцію в кліринговому файлі)2 

0,01 грн  Юридична 

особа 

”

. 

 

14.  Тарифи після виноски1 доповнити новою виноскою такого змісту: 

“2За такими операціями не здійснюється оплата за інші послуги з 

оброблення маршрутизатором операцій, що включені до клірингу”. 

 

15. Виноску ** виключити. 

 

16. У тексті Тарифів абревіатуру “НСМЕП” замінити абревіатурою  

“НПС “ПРОСТІР”. 
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