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 Електронна копія (контрольний примірник) 

ПОСТАНОВА 

Правління Національного банку України 

06 серпня 2022 року       м. Київ                  № 173 

Про незастосування Тарифів на депозитарні послуги (операції), що 

надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги 

щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України 

(Зі змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України  

від 22 грудня 2022 року № 246, 

від 22 квітня 2023 року № 55) 

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

України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, 

з метою забезпечення відновлення обігу державних цінних паперів Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Тарифи, визначені в таблиці 1 розділу І, рядках 11‒14 таблиці 4 розділу 

IV Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу 

депозитних сертифікатів Національного банку України, затверджених 

постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року 

№ 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за 

№ 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 

07 березня 2019 року № 48) (зі змінами) (далі – Тарифи), до 23 травня 2023 року 

не застосовуються. 

(пункт 1 у редакції постанови Правління Національного банку України  

від 22.12.2022 № 246, 

зі змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України 

від 22.04.2023 № 55) 

 

11. Тариф, визначений у рядку 2 таблиці 4 розділу IV Тарифів, до 23 травня 

2023 року не застосовується для Міністерства фінансів України. 

(доповнено новим пунктом 11 згідно з постановою Правління 

Національного банку України від 22.04.2023 № 55) 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
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1) постанову Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 

року № 20 “Про роботу депозитарію Національного банку України в період 

запровадження воєнного стану”; 

 

2) постанову Правління Національного банку України від 02 березня 2022 

року № 31 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 

України від 24 лютого 2022 року № 20”; 

 

3) постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2022 

року № 37 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 

України від 24 лютого 2022 року № 20”; 

 

4) постанову Правління Національного банку України від 08 березня 2022 

року № 45 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 

України від 24 лютого 2022 року № 20”; 

 

5) постанову Правління Національного банку України від 17 березня 2022 

року № 53 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку 

України від 24 лютого 2022 року № 20”. 

3. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності 

Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування 

довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України 

інформацію про прийняття цієї постанови. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Юрія Гелетія. 

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

опублікування. 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

Інд. 42 


