
№ 

з/п
Найменування послуг (операцій)

Тарифи       

(без ПДВ)*

База для 

розрахунку суми 

оплати

Нормативно-правовий акт Національного банку України, 

яким затверджено тарифи, та номер послуги

1 2 3 4 5

1 Підключення замовника1 до системи електронної пошти Національного банку України (далі - 

НБУ) 

987 грн одноразова 

плата

Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг

(операцій), що надаються (здійснюються) НБУ 3

(далі - Тарифи на організаційні послуги),

Послуга 1 Таблиці 2 

2 Абонентська плата за доступ замовника1 до інформаційної мережі НБУ виділеними каналами 

зв’язку 2
Безплатно Тарифи на організаційні послуги, Послуга 2 Таблиці 2

3 Обслуговування замовника1 в системі електронної пошти НБУ:

4 у разі вузлового підключення або клієнтського підключення (до п’яти клієнтів уключно) Безплатно

5 у разі додаткового підключення більше п’яти клієнтів - за кожного додатково підключеного 

клієнта
Безплатно

6 Проведення фахівцями НБУ аналізу нестандартних ситуацій у системі електронних платежів, 

системі електронної пошти, системі "клієнт банку - банк", у депозитарії та інших інформаційних 

задачах, які виникли внаслідок помилок, порушень технології оброблення

інформації (у тому числі розповсюдження комп'ютерних вірусів) і порушень щодо формування, 

порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, уключаючи архіви 

АРМ-СЕП та АРМ-НБУ-інформаційного, з боку персоналу замовника

500 грн Факт проведення 

фахівцями НБУ 

аналізу ситуації

Розміри плати, що справляється НБУ за проведення

аналізів нестандартних ситуацій у роботі

інформаційної мережі, електронної пошти, у

депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" НБУ,

які виникли внаслідок помилок, порушень з боку

клієнтів і банків - кореспондентів НБУ4,

Рядок 1

4 Затверджено постановою Правління НБУ № 333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за № 791/8112 (у редакції постанови Правління НБУ 

від 13 листопада 2006 р. № 431 )

* Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ). За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з законодавством України, перерахування коштів 

НБУ здійснюються за тарифами, збільшеними на суму ПДВ.

ТАРИФИ на послуги системою електронної пошти Національного банку України та/або доступу до 

інформаційної мережі Національного банку України виділеними каналами зв’язку

1 До замовників належать бюджетні організації (уключаючи установи Державної казначейської служби), банки (уключаючи банки в стадії ліквідації), інші установи.

До інших установ належать установи, організації України, з якими керівництво НБУ дозволило укласти відповідні договори

2 За потреби розміщення обладнання сторонніх організацій (провайдерів телекомунікаційних послуг) у приміщеннях НБУ умови розміщення обумовлюються окремим договором оренди частини приміщення.

3 Затверджено постановою Правління НБУ № 333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за № 785/8106 (у редакції постанови Правління НБУ 

від 15 травня 2019 р. № 68), і змінами

щомісяця

Тарифи на організаційні послуги, Послуга 3 Таблиці 2


