
№ 

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 Відкриття та обслуговування (з оформленням касових і розрахункових документів), 

закриття рахунків клієнтів Національного банку України (далі - Національний банк)

Безплатно Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюється) 

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
1 

(далі - Тарифи на 

розрахункові послуги), Послуга 1

2 Переоформлення справи з юридичного оформлення в зв'язку із зміною назви клієнта 

(організації, банку) та закриття рахунку не з ініціативи клієнта

Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 2

3 Надання довідок, виписок на запит податкової адміністрації, господарських судів, 

органів виконавчої влади, прокуратури та інших державних органів

Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 3

4 Закриття кореспондентських рахунків з ініціативи банку 75 грн Кожний закритий 

рахунок

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 5

5 Оформлення документів і переведення коштів за кореспондентським рахунком філій 

банків в інші кредитні установи

50 грн Кількість 

оформлених 

документів

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 6

6 Ведення рахунку банку-кореспондента та рахунку Державної казначейської служби 

України

Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 7

7 Обмін (конвертація) валюти
2 0,10% Сума валюти, яка 

перераховується для 

конвертації

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 19

8 Документарне інкасо
3
:

9       видача документів проти акцепту або платежу 20 USD

10 видача документів без акцепту або платежу 20 USD

11 Пересилання або повернення банку-кореспонденту документів, виставлених на інкасо, 

але не оплачених клієнтом

20 USD Кожний комплект 

документів

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 21.1

12 Зміна умов інкасового доручення або його анулювання 20 USD Кожний документ 

про зміну 

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 21.2

13 Зберігання цінних паперів з інкасо Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 21.3

14 У разі списання коштів з рахунків:

15 клієнтів та банків-кореспондентів, що мають рахунки в Національному банку, для 

подальшого зарахування на рахунки клієнтів та банків-кореспондентів у 

Національному банку

Безплатно

16 банків-кореспондентів для підкріплення їх рахунків в інших банках або за 

кордоном, а також на користь інших банків як остаточних бенефіціарів

Безплатно

ТАРИФИ на послуги (операції) із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку

Кожний комплект 

документів

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 21

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 22



№ 

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

17 клієнтів та банків-кореспондентів для виконання платежу за кордон або на 

території України
2

10 USD, або 

еквівалент у 

валюті 

платежу

За кожний платіж

18 Зміна умов, анулювання переказу 20 USD Кожний документ 

про зміну 

умов/анулювання 

переказу

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 25

19 Розшукування переказу згідно із запитом, надісланим від дати здійснення переказу:

20 до 1 місяця 10 USD

21 понад 1 місяць 25 USD

22 Розшукування переказу в межах системи Національного банку Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 27

23 Зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у 

ВКВ

Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 46

24 Інкасо іноземної валюти готівкою, платіжних та інших документів за дорученням 

клієнтів

1,5 % від 

суми, min 

10 USD

Сума іноземної 

валюти / платіжного 

або іншого 

документа

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 48

25 Купівля-продаж валютних коштів за заявою/ дорученням клієнта Національного банку: 

26 купівля іноземної валюти
2 0,10% Сума в гривнях, 

спрямована для 

купівлі валюти

27 продаж іноземної валюти
4 0,05% Сума в гривнях, 

спрямована для 

купівлі валюти

28 Надання дубліката виписки (додатка до неї) з рахунків клієнта у разі їх втрати клієнтом 

(у тому числі на паперовому носії або через підприємства зв'язку)

12,50 грн За наданий дублікат 

виписки/додаток до 

неї

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 61

29 Надання довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового 

обслуговування клієнта (про відкриття (закриття) та наявність рахунків, підтвердження 

залишків коштів на рахунках, про стан розрахунків тощо)

25 грн За кожну видану 

довідку

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 63

30 Приймання документів від банків (ліквідаторів банків, новостворюваних банків тощо) та 

здійснення операцій за їх рахунками, якщо з поважних причин вони не в змозі 

самостійно здійснити такі операції

Безплатно Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 74

Продовження таблиці

За кожний запит Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 26

Тарифи на розрахункові послуги, Послуга 49
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31 Відшкодування вартості послуг підприємств зв'язку, що пов'язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів

за 

фактичними 

витратами, 

сплаченими 

Національни

м банком 

України

На підставі окремого 

рахунку

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

що надаються (здійснюються) Національним банком України (далі - 

Тарифи на організаційні послуги)
5
, Послуга 1 таблиці 1

32 Оформлення постійної (тимчасової) перепустки клієнту 220 грн кожна оформлена 

перепустка

Тарифи на організаційні послуги, Послуга 6 таблиці 1

33 Надання довідки про офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів, 

ціну банківських та дорогоцінних металів у брухті юридичним і фізичним особам

Безплатно Тарифи на організаційні послуги,Послуга 11 таблиці 1

Продовження таблиці

* 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.

1
 Затверджено постановою Правління Національного банку України №333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за  № 784/8105 (зі змінами).

2 
Для Державної казначейської служби України операції здійснюються безплатно.

3
 Інкасові операції здійснюються згідно з Уніфікованими правилами з інкасо, із змінами (редакція 1995 року N 322, публікація Міжнародної торгової палати).

4 
Для Державної казначейської служби України операції з продажу іноземної валюти здійснюються безплатно, для Міністерства фінансів України операції з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в 

межах виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової підтримки, здійснюються безплатно.

5
 Затверджено постановою Правління Національного банку України №333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за  № 785/8106 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України 15 травня 2019 р. № 68), зі змінами.


