
№ 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

Оброблення платіжних інструкцій
1
 замовника в системі електронних платежів 

Національного банку в сумі:

від 0,01 до 5 000,00 грн 0,35 грн

від 5 000,01 до 100 000,00 грн 1,20 грн

від 100 000,01 грн 10,00 грн

для установ Державної казначейської служби України Безплатно

для замовників платіжні інструкції та інформаційні повідомлення, що надсилаються 

Центром оброблення системи електронних платежів Національного банку

Безплатно

2 Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі 

електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги 

застрахованим особам/повернення на рахунок відправника незарахованої суми коштів 

допомоги, що здійснюються відповідно до Порядку надання допомоги застрахованим 

особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 

квітня 2021 року       № 328

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
,   

Послуга № 81

3 Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі 

електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги в рамках 

Програми “єПідтримка”/повернення незарахованої суми коштів допомоги на поточний 

рахунок отримувача допомоги та/або невикористаної отримувачем допомоги протягом 

визначеного періоду суми коштів допомоги, що здійснюються відповідно до Порядку 

надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 82

4 Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі 

електронних платежів Національного банку за операціями з виплати грошових допомог, 

пільг та житлових субсидій (далі - допомога) на період дії воєнного стану/повернення 

незарахованої суми коштів допомоги на банківський рахунок одержувача такої допомоги 

та/або неотриманої одержувачами суми коштів допомоги протягом визначеного періоду, що 

здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року 

№ 215 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових 

субсидій на період дії воєнного стану"

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 83

5 Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень банку в системі 

електронних платежів Національного банку за операціями з виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам (далі - допомога)/повернення незарахованої 

суми коштів допомоги на банківський рахунок одержувача такої допомоги, що 

здійснюються протягом періоду та в порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами)

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 84

1

ТАРИФИ на послуги з розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України

За одну платіжну 

інструкцію

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 56



1 2 3 4 5

6
Оброблення платіжних інструкцій та інформаційних повідомлень у системі електронних 

платежів Національного банку, сформованих за операціями з виплат із метою фінансування 

Пенсійним фондом України страхувальників для здійснення страхових виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, що здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

27 грудня 2022 року № 1465 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування 

коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, загальнообов'язкового 

державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та 

Порядку казначейського обслуговування коштів Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття"

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 90

7 Оброблення інформаційних повідомлень
3 у системі електронних платежів Національного 

банку:

замовника (крім установ Державної казначейської служби України) 0,35 грн

для установ Державної казначейської служби України Безплатно

8 Абонентське обслуговування в системі електронних платежів Національного банку:

замовника (крім установ Державної казначейської служби України) 4 100 грн

установ Державної казначейської служби України 2 050 грн

9 Проведення фахівцями Національного банку 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 Національним банком України за 

проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної 

мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - 

банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, 

порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного 

банку України
5
, 

Рядок 1

1
 Платіжні інструкції в платіжних повідомленнях pacs.004, pacs.008, pacs.009.

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

Національним банком України в системі електронних платежів та у 

сфері розрахунково-касового обслуговування
2
, 

Послуга № 91

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

надаються (здійснюються) Національним банком України
4
,   

Послуга № 15 Таблиці 1

За одну 

трансакцію в 

інформаційному 

повідомленні

2
 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 р. № 333, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за  № 784/8105 (зі змінами)

3
 За одну трансакцію в інформаційних повідомленнях camt.026, camt.027, camt.029, camt.056, camt.060, camt.087, camt.092, admi.006, admi.009.

4
 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

5 
Затверджено постановою Правління Національного банку України №333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровно в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за  № 791/8112 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України 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.


