
№ 

з/п
Найменування послуг (операцій) Одиниця виміру

Тарифи
1
, 

грн (без 

ПДВ)*

Нормативно-правовий акт Національного 

банку України, яким затверджено тарифи, та 

номер послуги

1 2 3 4 5

1 Перевезення валютних цінностей від Національного банку 

України (далі - Національний банк) до каси банку:

2 у межах міста 1610

3 під час міжміських перевезень 2150

4 Перевезення валютних цінностей із каси банку до 

Національного банку:

5 у межах міста 1610

6 під час міжміських перевезень 2150

7 Перевезення валютних цінностей від Національного банку 

до каси банку та у зворотному напрямку одночасно:

8 у межах міста 1610

9 під час міжміських перевезень 2150

10 Перевезення валютних цінностей від Національного банку 

до каси банку:

11 у межах міста 1970

12 під час міжміських перевезень 2940

13 Перевезення валютних цінностей із каси банку до 

Національного банку:

14 у межах міста 1970

15 під час міжміських перевезень 2940

16 Перевезення валютних цінностей від Національного банку 

до каси банку та у зворотному напрямку одночасно:

17 у межах міста 1970

18 під час міжміських перевезень 2940

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

Тарифи на перевезення,                                           

Послуга 2 таблиці 2

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

Тарифи на перевезення,                                           

Послуга 3 таблиці 2

2
 Затверджено постановою Правління Національного банку № 333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за № 786/8107 (у 

редакції постанови Правління Національного банку 07 лютого 2019 р. № 36 (зі змінами))

      * 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 з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України

Тарифи на перевезення,                                           

Послуга 3 таблиці 1

1
 За одну годину роботи групи (бригади) інкасаторів чисельним складом із трьох осіб (уключаючи водія)

Національний банк має право змінювати тарифи на послуги, зазначені в таблицях 1 підпункту 1 та 2 підпункту 2 пункту 1 цих Тарифів, у разі збільшення 

чисельного складу групи (бригади) інкасаторів (тариф за одну годину роботи одного працівника – 283 грн) та використання додаткового автомобіля супроводження 

(тариф за одну годину роботи автомобіля під час перевезення у межах міста – 450 грн, під час міжміських перевезень – 990 грн).

послуги з перевезення валютних цінностей середньовантажним оперативним автомобілем:

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

Тарифи на послуги з перевезення валютних 

цінностей, що надаються Національним 

банком України
2
 (далі - Тарифи на 

перевезення), Послуга 1 таблиці 1

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

Тарифи на перевезення,                                           

Послуга 2 таблиці 1

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

послуги з перевезення валютних цінностей великовантажним оперативним автомобілем:

1 год роботи групи 

(бригади) інкасаторів 

чисельним складом із 

трьох осіб 

(уключаючи водія)

Тарифи на перевезення, Послуга 1 таблиці 2


