
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Тарифного комітету 

Протокол ТК №06/06-1 від 06.06.2022р. Введено в дію з  17.06.2022р.

Протокол ТК №08/06-1 від 08.06.2022р. Введено в дію з  09.06.2022р.

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р. Введено в дію з  13.06.2022р.

Протокол ТК №09/06-2 від 09.06.2022р. Введено в дію з  13.06.2022р.

Протокол ТК №09/06-3 від 09.06.2022р. Введено в дію з  13.06.2022р.

Протокол ТК №13/06-1 від 13.06.2022р. Введено в дію з  14.06.2022р.

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р. Введено в дію з  20.06.2022р.

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р. Введено в дію з  20.06.2022р.

№ Найменування послуги
Тариф*

(сплачуються в грн.)
Умови сплати Примітки

1.1.46.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 500 000,00 грн –

 0,8% від суми мін. 25 грн макс. 800 грн.;

від 500 000,01грн - 1200,00 грн. 

від 800 000,01 грн- 1400,00 грн 

від 1 000 000,01 грн - 1600,00 грн. 

від 1 500 000,01 грн - 2000,00 грн 

від 2 000 000 ,01 грн -2500,00 грн. 

від 2 500 000,01 грн – 0,15%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 14.06.2022р.  

Протокол ТК №13/06-1 від 13.06.2022р. 

1.1.46.1. - на рахунки ФОП Оверчук О.В.

0,5% від суми, мін. 10грн.

після 16:00 годин - 

1% від суми   мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.10.2020р.  

Протокол ТК №110 від 20.10.2020р. 

1.1.46.2. - на рахунки ПТ"ЛОМБАРД-ОНЛАЙН" 0,5% від суми, мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 25.03.2021р.  

Протокол ТК №25-1 від 19.03.2021р. 

1.1.46.3. - на рахунки ТОВ  «СТАРИЙ БАРКАС» 0,2% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 18.06.2021р.  

Протокол ТК №52-1 від 17.06.2021р. 

1.1.56.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги)

від 0,01  – 100,00грн. – 25,00грн.;

від 100,01 – 500,00грн. – 40,00грн.;

від 500,01грн. і вище –

1,5% від суми, мін. 50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію  з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-1 від 24.05.2022р. 

Тарифи на послуги та операції з готівкою, що надаються              

 фізичним особам в касах відділень Банку АТ "КІБ"

   1.   Переказ коштів в національній  валюті на рахунки в інших банках та/або на рахунки інших клієнтів у Банку  без відкриття рахунку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Вінницьке відділення №1 АТ "КІБ" у м. Вінниця (21018,  м. Вінниця, вул. Гоголя, 17)

Вінницьке відділення №2 АТ "КІБ" (21010,  м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24)



 1.1.56.1.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги

до 500,00грн – 7грн;

від 500,01грн – 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021р.  

Протокол ТК №42 від 14.05.2021р.

1.1.72.
в національній валюті   без укладання договору з 

отримувачем***

  від 0,01 грн до 5000,00 грн – 0,5% мін. 10,00 грн.

 від 5000,01 і вище -  0,6% макс. 1000,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію  з 21.04.2021р. 

Протокол ТК № 33-1 від 14.04.2021р. 

1.1.72.1. за придбання автомобіля   0,25% від суми мін. 30 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію  з 21.04.2021р. 

Протокол ТК № 33-1 від 14.04.2021р. 

1.1.71.2.
за реєстрацію автомобіля, сплата внесків до ПФУ при 

реєстрації автомобіля 

  від 0,01 грн до 400,00 грн. - 20,00 грн;

від 400,01 до 1000,00  - 25,00 грн.;

від 1000,01 і вище -  1,2% від суми мін.40 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 21.04.2021р. 

Протокол ТК № 33-1 від 14.04.2021р. 

1.1.72.3. за автосервіс 0,3% від суми платежу мін. 10,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

 Введено в дію  з 19.05.2021р. 

Протокол № 42-2 від 14.05.2021 р.

1.1.72.4. за придбання нерухомості 0,25% від суми платежу макс. 2000,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

 Введено в дію  з 07.06.2021р. 

Протокол № 46 від 01.06.2021 р.

1.1.53.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем (крім платежів за комунальні послуги)

від 0,01 – 50,00 грн. – 10,00 грн.;

від 50,01 – 200,00 грн. – 35,00 грн.;

від 200,01 – 1000,00 грн. – 45,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

1,5% від суми, мін. 50,00 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію  з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-1 від 24.05.2022р. 

 1.1.53.1.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги

до 500,00грн – 7грн;

від 500,01грн – 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021р.  

Протокол ТК №42 від 14.05.2021р.

1.1.54.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги)

від 0,01 – 50,00 грн. – 10,00 грн.;

від 50,01 – 200,00 грн. – 35,00 грн.;

від 200,01 грн. – 1000,00 – 45 грн.;

від 1000,01 грн і вище –

1,5% від суми мін. 50,00 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію  з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-1 від 24.05.2022р. 

 1.1.54.1.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги

до 500,00грн – 7грн;

від 500,01грн – 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021р.  

Протокол ТК №42 від 14.05.2021р.

Гайсинське відділення АТ "КІБ" у м.Гайсин (23700,  м. Гайсин, вул. Південна, 67)

Могилів-Подільське відділення АТ "КІБ"  у м. Могилів-Подільський (24000,  м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 4 )

Тульчинське відділення АТ "КІБ" у м. Тульчин (23600,  м. Тульчин, вул. Леонтовича, 55-А)

Вінницьке відділення №4 АТ "КІБ"  (23219,  с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, буд. 94в)



1.1.55.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги)

від 0,01 – 50,00 грн. – 10,00 грн.;

від 50,01 – 200,00 грн. – 30,00 грн.;

від 200,01 – 1000,00 грн. – 40,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

1,5% від суми, мін. 50,00 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію  з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-1 від 24.05.2022р. 

 1.1.55.1.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги

до 500,00грн – 7грн;

від 500,01грн – 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021р.  

Протокол ТК №42 від 14.05.2021р.

1.1.57.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги)

від 0,01 – 50,00 грн. – 10,00 грн.;

від 50,01 – 200,00 грн. – 30,00 грн.;

від 200,01 – 1000,00 грн. – 40,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

1,5% від суми, мін. 50,00 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію  з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-1 від 24.05.2022р. 

 1.1.57.1.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги

до 500,00грн – 7грн;

від 500,01грн – 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021р.  

Протокол ТК №42 від 14.05.2021р.

1.1.76.
 в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем***

до 1 000 000,00грн. – 

0,75 % від суми, мін. 15,00 грн. макс. 1000,00грн.  

 від 1 000 000,01 грн.- 1200грн.

після 16-00 годин -

1% від суми мін. 20,00 грн. макс. 1500,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р.

1.1.76.1. на рахунки державного та місцевого бюджетів 0,6% від суми, мін. 15,00 грн. макс. 1000,00грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р.

1.1.76.2.
за придбання транспортних засобів, обладнання та 

запчастин до транспортних засобів 

До 500 000,00 - 

0,6% від суми, мін. 20,00 грн. макс. 500,00грн., 

Від 500 000 ,01 до 1000 000,00 – 800 грн.

Від 1000 000 ,01 -1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р.

1.1.76.3.
за навчання та плата за проживання в гуртожитку на 

користь ВНУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
0,6% від суми, мін. 10,00 грн. макс. 500,00грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р.

1.1.76.4. на користь  ТОВ «Техностандарт ЛТД»  (38181182)

До 400 000,00грн. –

0,2% від суми, мін. 20,00грн.,макс.800,00 грн.

Від 400 000,01 тис. грн. –

1% від суми, мін. 20,00 грн., макс. 1500,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 13.12.2021р.  

Протокол ТК №08/12-1  від 08.12.2021р.

1.1.76.5. на користь ПП "ЛЕС СТАНДАРТ" (43648570)

До 400 000,00грн. –

0,2% від суми, мін. 20,00грн.,макс.800,00 грн.

Від 400 000,01 тис. грн. –

1% від суми, мін. 20,00 грн., макс. 1500,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 05.01.2022р.  

Протокол ТК №29/12-1  від 29.12.2021р.

Великомитницьке відділення АТ "КІБ" (22060, Вінницька область, Хмільницький район, с. Великий Митник, вул. 57км.+1000, урочище буд. 2)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Луцьке відділення №1 АТ "КІБ" у м. Луцьк (43005, Волинська область, м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 5)



1.1.76.6. на користь ТОВ "Техноторг-Дон" (31764816)

До 400 000,00грн. –

0,2% від суми, мін. 20,00грн.,макс.800,00 грн.

Від 400 000,01 тис. грн. –

1% від суми, мін. 20,00 грн., макс. 1500,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 13.01.2022р.  

Протокол ТК №12/01-1  від 12.01.2022р.

1.1.9.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем***

до 100 000,00 - 

1% від суми, мін. 12 грн. макс. 800 грн.

від 100 000,00 до 1 000 000,00  грн  – 1000,00 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00  грн – 1300,00 грн.

від 2 000 000,01 грн    – 2000,00 грн.         

                     після 16:00 годин - 

1% від суми мін. 12 грн.  макс. 2000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.11.2020р. 

Протокол ТК №119 від 09.11.2020р.

1.1.9.1.
- на користь ГУ Національної поліції в 

Дніпропетровській обл.

1% від суми, мін. 10 грн. макс. 800 грн.

після 16:00 годин - 

1% від суми мін. 12 грн.  макс. 2000грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.11.2020р. 

Протокол ТК №119 від 09.11.2020р.

1.1.9.2.
- для перерахування забудовникам за придбання 

майнових прав на нерухомість

до 100 000,00 - 

1% від суми, мін. 50 грн. макс.700грн.

від 100 000,00 до 1 000 000,00  грн  – 700,00 грн.

від 1000 000,01 до 2 000 000,00  грн – 1000,00 грн.

від 2 000 000,01  грн    – 1800,00 грн.                       

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.11.2020р. 

Протокол ТК №119 від 09.11.2020р.

1.1.9.3.
- для перерахування на рахунок ТОВ «АЛАН», ТОВ 

"АЛАН СПОРТ" фінансової допомоги

До 100 000 ,00 - 

1% від суми, мін. 50 грн. макс. 700 грн

від 100 000,01 - 800 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.01.2021р. 

Протокол ТК №6-3 від 26.01.2021р.

1.1.9.4. - оплата  на користь автосалонів у м. Дніпро

до 100 000,00 грн. – 

1% від суми,  мін. 25грн,  макс. 800грн.

від 100 000,01 до 1 000 000,00  грн. - 

0,6% від суми, макс. 1 000,00 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00  грн. – 

0,1% від суми, макс. 1 300,00 грн.

від 2 000 000,01 до 3 000 000,00 грн.  – 

0,08% від суми, макс.2 000 грн.   

від  3 000 000,01 грн. – 0,08% від суми                  

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 25.05.2022р. 

Протокол ТК №24/05-2 від 24.05.2022р.

1.1.9.5.

оплата  на користь 

АТ ЗНВКІ ФОНД «ПРІОРІТІ» ЄДРПОУ (41535772)

ТОВ «КОМФОРТ СІТІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39964068)

ТОВ «КОМФОРТ СІТІ ЛАГУНА» (ЄДРПОУ 41969526)

ТОВ «КОМФОРТ СІТІ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39300422)

АТ ЗНВКІ ФОНД «АРМАРІУС» (ЄДРПОУ 41857091)

ТОВ -ФІРМА «АРТУР-С»  (ЄДРПОУ 23648005)  ЖБК 

"КОМФОРТ-СІТІ ГРІН ПАРК"  (ЄДРПОУ 44246454)          

до 1000 000,00 - 

1% від суми, мін. 50 грн. макс. 600 грн.

 від 1 000 000,00  грн    – 700,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.11.2021р. 

Протокол ТК №24/11-2 від 24.11.2021р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Дніпровське відділення АТ "КІБ" у м. Дніпро  (49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького буд. 70, прим. 1)



1.1.9.6. - оплата на користь ТОВ"АКВАТОРІЯ Д" (36296864)

до 100 000,00 - 1% від суми,  макс. 800 грн.

від 100 000,00 до 1000 000,00  грн  – 800,00 грн.

від 1 000 000,01 до 2000 000,00  грн – 1000,00 грн.

від 2 000 000,01   грн    – 1700,00 грн.                       

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 08.11.2021р. Протокол ТК № 

05/11-1 від 05.11.2021р.

1.1.10.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 20 000,00грн – 0,8% від суми, мін. 15грн.;     

від 20 000,01 до  1 000 000,00грн -1% від суми,. макс.1200грн.;                                                                                               

від 1 000 000,01грн – 2 000 000,00грн - 2000грн.;                                                                                               

від 2000 000,01 - 0,1% від суми;

після 16:00 годин - 

до 2 000 000,00 – 1% від суми мін. 40 грн. макс.3000грн.; 

від 2 000 000,01 - 0,2% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.02.2022р.  

Протокол ТК №18/02-1 від 18.02.2022р.

1.1.10.1.
 прийом платежів за нотаріальні дії та послуги у 

Криворізькому відділенні АТ "КІБ" у м. Кривий Ріг
1% від суми, мін. 15 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 04.01.2022р.  

Протокол ТК №22/12-1 від 22.12.2021р.

1.1.10.2.  на користь автосалонів у м. Кривий Ріг

до 500 000 ,00 -

 0,75% від суми,  макс. 700 грн.       

від 500 000,01 - 0,18% від суми  

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 03.03.2021р.  

Протокол ТК №17 від 24.02.2021р.

1.1.67.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем 

1% від суми мін. 15 грн. макс. 1 500 грн.

після 16:00 годин - 

1% від суми мін. 15 грн. макс. 1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.03.2021р. 

Протокол ТК №16 від 22.02.2021р.

1.1.67.1. - на рахунки ПП «ТАЛІСМАН» (31198357)
0,2% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

1.1.67.2. - на рахунки ТОВ «ТАЛІСМАН-АВТО» (34311115) 
0,2% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

1.1.67.3. - на рахунки ТОВ «ТАЛІСМАН-АВТОСТИЛЬ» (37493061)
0,2% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

1.1.67.4. - на рахунки ТОВ «ТАЛІСМАН-СЕРВІС» (35443270)
0,2% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

1.1.67.5. - на рахунки ТОВ «ЕЛЕФАНТ-СЕРВІС» (37493077)
0,2% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

Криворізьке відділення

50027, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 35/55

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Краматорське відділення АТ "КІБ" у м. Краматорськ (84313,  м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 46)



1.1.67.6. -оплата за навчання на користь ДИТМ МНТУ 
0,3% від суми мін. 12 грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 08.05.2020р. 

Протокол ТК №43 від 07.05.2020р.

1.1.67.7. -на рахунки ТОВ «Компанія Алекс» (41002072) 0,25% від суми мін. 500 грн. макс. 1 500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.10.2020р. 

Протокол ТК №108 від 13.10.2020р.

1.1.67.8.

-на рахунки ТОВ «ЕТС» (24308872);

ТОВ «ВЕСТ ІСТ КОМПАНІ»(41275867);

ТОВ «ЕТС-КИЇВ» (39482580);

ТОВ «КОНСТРАКШЕН ЕКВІПМЕНТ  ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ГРУП» (41296138)

0,25% від суми мін. 300 грн. макс. 1500 грн.
Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.10.2020р. 

Протокол ТК №109 від 16.10.2020р.

1.1.67.9.

на рахунки ТОВ «Франке Україна» (24308872)

ТОВ «Торговий дім РОда» (21567298) 0,5% від суми мін. 15 грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 15.03.2021р. 

Протокол ТК №21 від11.03.2021р.

1.1.21.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 2000 000,00 - 0,6% від суми, мін. 15 грн. макс. 500 грн.; від 

2000 000,01 -1500 грн.

після 16:00 годин - 1% від суми мін. 20 грн. макс. 1700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 17.08.2021р.  

Протокол ТК №611/08-1від 11.08.2021р

1.1.74.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 500 000,00 - 

0,6% від суми, мін. 20 грн. макс. 800 грн.; 

від 500 000,01 до 1 000 000,00 – 2 000грн.

Від 1 000 000,00 – 0,15%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 18.05.2022р.  

Протокол ТК №16/05-1від 16.05.2022р

1.1.59. 

в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем  для Коломийського відділення АТ «КІБ» у 

м. Коломия

1% від суми, мін. 10 грн. макс. 1000 грн.

після 16:00 годин - 

1% від суми мін. 10 грн. макс. 1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 06.12.2018р.  

Протокол ТК №109 від 30.11.2018р.

(Протокол ТК №13 від 16.02.2021р.)

1.1.59.1. 
- комунальні платежі (вода, газ, електроенергія, тощо) 

для клієнтів, рахунки яких відкрито в АТ "КІБ"
1% від суми, мін. 6 грн. макс. 300 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 06.10.2020р. 

Протокол ТК №103 від 02.10.2020р.

(Протокол ТК №13 від 16.02.2021р.)

1.1.59.2.

- за митне оформлення автомобілів на користь  Івано-

Франківської митниці , Львівської митниці, Волинської 

митниці України

0,35% від суми, мін. 20 грн. макс. 800 грн.
Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 05.07.2021р. 

Протокол ТК №56 від 01.07.2021р.

Івано-Франківське відділення АТ "КІБ" у м.Івано-Франківськ (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 24)

Івано-Франківське відділення №1 АТ "КІБ" (76006, м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, буд. 78)

Коломийське відділення АТ "КІБ" у м.Коломия (78203,  м. Коломия, вул. Тютюнника, 2)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ



1.1.59.3.  на рахунки ТОВ ЖБК "МЖК ЕКСПРЕСС-24"
0,6 % від суми, мін. 20 грн. макс. 800 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.04.2021р. 

Протокол ТК №27 від 26.03.2021р.

1.1.59.4.
- за митне оформлення на рахунки Державної митної 

служби України 

0,7 % від суми, мін.20 грн. 
Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 12.04.2021р. 

Протокол ТК №31  від 07.04.2021р.

1.1.59.5.  - на рахунки державного та місцевого бюджетів

1% від суми мін.20 грн. макс.1000 грн.

після 16:00 годин - 

1% від суми мін.20грн. макс. 1500грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.11.2021р. 

Протокол ТК №28/10-01  від 28.10.2021р.

1.1.81.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -  

0,75% від суми, мін. 20 грн. макс 1 200грн

Від 500 000,01  до 1 500 000,00 грн. –

0,4% від суми,   макс 2 300грн

Від 1 500 000,01грн -   2 800 000,00грн. – 3000грн

від 2 800 000,00грн. - 0,2% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 25.04.2022р.  

Протокол ТК №19/04-1 від 19.04.2022р. 

1.1.22.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.08.2021р.  

Протокол ТК №0908/-1 від 09.08.2021р

1.1.22.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА",АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР" 
До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.22.2.

на рахунки в АТ «КІБ» 

АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» ЄДРПОУ (40808722)  До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.22.3.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)
До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.22.4.
на користь   ТОВ "7 БУД" ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2020р. 

Протокол ТК №84-2 від 28.08.2020р.

Центральне відділення АТ "КІБ" у м. Київ (04053,  м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Ужгородське відділення АТ "КІБ" у м. Ужгород (88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Швабська, буд. 12а)

м. КИЇВ



1.1.22.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.22.6.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

Від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.22.7. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

1.1.24.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.08.2021р.  

Протокол ТК №0809-1 від 09.08.2021р

1.1.24.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА",АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР" 

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.24.2.
на рахунки в АТ «КІБ»  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС 

ЄДРПОУ (40808722)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.24.3. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.24.4.
на користь   ТОВ "7 БУД"  ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2020р. 

Протокол ТК №84-2 від 28.08.2020р.

1.1.24.5. на  на користь ТОВ «ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ  КЕПІТАЛ»

До 500 000.00 -

0,5% від суми, мін.15 грн. макс.500 грн.

від 500 000,00 – 1000грн 

після 16:00 годин - 

1% від суми мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 10.12.2020р. 

Протокол ТК №128 від 08.12.2020р.

1.1.24.6. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

Київське відділення №2 АТ "КІБ" у м. Київ  (03150,  м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51)



1.1.24.7.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

Від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.24.8. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

1.1.50.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.08.2021р.  

Протокол ТК №0809-1 від 09.08.2021р

1.1.50.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА",АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР" 

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.50.2.
на рахунки в АТ «КІБ»  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС 

ЄДРПОУ (40808722)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.50.3. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.50.4.
на користь   ТОВ "7 БУД"  ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2020р. 

Протокол ТК №84-2 від 28.08.2020р.

1.1.50.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.50.6.

оплата за придбання нерухомості, майнових прав на 

нерухомість в т. ч. за попередніми договорами та 

договорами відступлення на рахунки в інших Банках

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.11.2021р. 

Протокол ТК №28 /10-2 від 28.10.2021р.

1.1.50.7. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

Київське відділення №3 АТ "КІБ" у м. Київ  (01042,  м. Київ вул. Саперне поле, 14/55)

Київське відділення №4  АТ "КІБ" у м. Київ  (04071,  м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 )



1.1.60.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.08.2021р.  

Протокол ТК №0809-1 від 09.08.2021р

1.1.60.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА",АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР"  

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.60.2.
на рахунки в АТ «КІБ»  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС 

ЄДРПОУ (40808722)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.60.3. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.60.4.
на користь   ТОВ "7 БУД" ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2020р. 

Протокол ТК №84-2 від 28.08.2020р.

1.1.60.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.60.6. на рахунки в АТ «КІБ»   АТ "ЕРНА" (43022331 )  

до 1 000 000,00 грн –

1 % від суми, мін.15 грн. макс. 1000грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

після 16:00 годин:

до 1 000 000,00 грн – 

1% від суми, мін. 20 грн. макс. 1500 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 2 000грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.09.2021р.  

Протокол ТК №17/09-1 від 17.09.2021р

1.1.60.7.
на користь КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» на рахунки в АТ 

«КІБ»

До 1 200 000,00 грн -

0,5 % від суми мін. 20 грн. макс. 1000 грн.

від 1200 000,01 грн до 2800 000,00  – 1500 грн.

від 2800 000,01 грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.11.2021р.  

Протокол ТК №26/10-1 від 26.10.2021р

1.1.60.8.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

Від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.60.9. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.



1.1.60.10.
на рахунки в АТ “КІБ” ТОВ "ФК "ОМЕГА ФІНАНС"  

(42436323)

до 1 000 000,00грн - 

0,5% від суми, мін. 50 грн. макс. 750грн

від 1 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 26.05.2022р. 

Протокол ТК №25/05 - 1 від 25.05.2022р.

1.1.64.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 11.08.2021р.  

Протокол ТК №0809-1 від 09.08.2021р

1.1.64.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА",АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР"  

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.64.2.
на рахунки в АТ «КІБ»  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС 

ЄДРПОУ (40808722)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.64.3. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.64.4.
на користь   ТОВ "7 БУД"  ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2020р. 

Протокол ТК №84-2 від 28.08.2020р.

1.1.64.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.64.6.

оплата за придбання нерухомості, майнових прав на 

нерухомість , в т. ч. за попередніми договорами та 

договорами відступлення на рахунки в інших Банках

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 25.11.2021р. Протокол ТК №23 

/11-1 від 23.11.2021р.

1.1.64.7. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

Київське відділення №6 АТ "КІБ" у м. Київ (03150,  м. Київ, вул. Антоновича, 44)

Київське відділення №7 АТ "КІБ" у м.Київ  (03150,  м. Київ, вул. Предславинська, 28)



1.1.70.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 1000 грн.

від 500 000,01грн до 2000 000,00–2000грн;

від 2 000 000,01 до 2 800 000,00 – 3000грн;

від 2 800 000,01 - 0,15% від суми

після 16-00

до 2 000 000,00 – 

1% від суми, мін. 25 грн. макс. 2000грн.

від 2 000 000,01 - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 14.04.2021р. 

Протокол ТК № 29 від 31.04.2021р.

1.1.70.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА" ,  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС ЄДРПОУ 

(40808722),АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР" 

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.70.2. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.70.3.
на користь   ТОВ "7 БУД" ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 14.04.2021р. 

Протокол ТК № 29 від 31.04.2021р.

1.1.70.4. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.70.5.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

Від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.70.6. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12-2 від 28.12.2021р.

1.1.70.7.
на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "ЕНЕРДЖІ ЮНІОН" 

(31093577)
 3 % від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 18.03.2022р. 

Протокол ТК №18/03 - 2 від 18.03.2022р.

1.1.83.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -  

1% від суми, мін. 25 грн. макс  2000грн

від 500 000,01грн - 2000 000,00грн–  2500грн;

від 2 000 000,01грн - 2 800 000,00грн –  3000грн;

від 2 800 000,01грн - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

Київське відділення  №9 АТ "КІБ" у м. Київ (02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4)



1.1.83.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА" ,  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС ЄДРПОУ 

(40808722),АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР"

До 1200 000,00грн - 

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.83.2. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00грн - 

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.83.3.
на користь   ТОВ "7 БУД" ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.83.4. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00грн -

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.83.5.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн - 2 000 000,00грн – 1500 грн

від 2 000 000,01грн – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги
Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.83.6. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00грн -

 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

1.1.84.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -  

1% від суми, мін. 25 грн. макс  2000грн

від 500 000,01грн - 2000 000,00грн–  2500грн;

від 2 000 000,01грн - 2 800 000,00грн –  3000грн;

від 2 800 000,01грн - 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.84.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ", АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА" ,  АТ "ЗНКВКІФ" "ФЕУ ФІНАНС ЄДРПОУ 

(40808722),АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР"

До 1200 000,00грн - 

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.84.2. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00грн - 

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.84.3.
на користь   ТОВ "7 БУД" ;   ТОВ "БУДСМАРТСИСТЕМ"; 

АТ ЗНКВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ"
0,75% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

Київське відділення  №11 АТ "КІБ" у м. Київ (01023, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20 )



1.1.84.4. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00грн -

0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.84.5.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

До 1 000 000,00грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн - 2 000 000,00грн – 1500 грн

від 2 000 000,01грн – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.84.6. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00грн -

 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

від 1200 000,01грн - 2 800 000,00грн - 1400 грн;

від 2800 000,01грн – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

1.1.65.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

від 0,01грн. - 1 000 000,00грн. -

1% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн.-1 500 000,00грн -1500грн.

від 1 500 000,01грн. -  0,15%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.06.2022р. 

Протокол ТК № 08/06-1 від 08.06.2022р.

1.1.65.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА" , АТ "ЗНВКІФ "АВЕНДЖЕР"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.2. на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" (43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.3. на рахунки   ЗНВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ" 0,75% від суми, мін. 10 грн. макс. 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 30.06.2020р. 

Протокол ТК №64  від 26.06.2020р.

1.1.65.4. на рахунки   ТОВ "СКІФТ" 0,75% від суми, мін. 10 грн. макс. 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 30.06.2020р. 

Протокол ТК №64  від 26.06.2020р.

1.1.65.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.6.

на рахунки в АТ «КІБ» АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» 

ЄДРПОУ (40808722)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Ірпінське відділення АТ "КІБ" у м. Ірпінь (08202,  м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 66/2)



1.1.65.7. на рахунки в АТ «КІБ»   АТ "ЕРНА" (43022331 )  

до 1 000 000,00 грн –

1 % від суми, мін.15 грн. макс. 1000грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

після 16:00 годин:

до 1 000 000,00 грн – 

1% від суми, мін. 20 грн. макс. 1500 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 2 000грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.09.2021р.  

Протокол ТК №17/09-1 від 17.09.2021р

1.1.65.8.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

до 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.65.9. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

 1.1.37.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) для клієнтів Баришевського відділення

від 0,01  – 50,00 грн. – 12,00 грн.;

від 50,01  – 200,00 грн. – 20,00 грн.;            

від 200,01  – 500,00 грн. – 40,00 грн.;

від 500,01 – 1000,00 грн. – 45,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

 2% від суми, мін. 50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.04.2021р. 

Протокол ТК № 32-1 від 13.04.2021р.

1.1.37.1. -  за комунальні послуги 1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021 р.  

Протокол ТК № 42 від 14.05.2021р.

1.1.82.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 500 000,00грн -  

0,75% від суми, мін. 20 грн. макс 1 200грн

Від 500 000,01  до 1 500 000,00 грн. –

0,4% від суми,   макс. 2 300грн

Від 1 500 000,01грн -   2 800 000,00грн. – 3000грн

Від 2 800 000,00грн. – 0,2% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 17.06.2022р.  

Протокол ТК №06/06-1 від 06.06.2022р

 1.1.29.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) для клієнтів Броварського відділення 

від 0,01  – 50,00 грн. – 15,00 грн.;

від 50,01  – 200,00 грн. – 20,00 грн.;

від 200,01 – 500,00 грн. – 40,00 грн.;               

від 500,01 – 1000,00 грн. – 45,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

 2% від суми, мін. 50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.04.2021р. 

Протокол ТК № 32-1 від 13.04.2021р.

 1.1.29.1
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги
1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021 р.  

Протокол ТК № 42 від 14.05.2021р.

Броварське відділення АТ "КІБ" у м. Бровари (07400, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А)

Баришівське відділення АТ "КІБ" у м.Баришівка (07500,  Київська область,  м. Баришівка, вул. Польова, 5.)

Бориспільське відділення АТ "КІБ" у м. Бориспіль (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 76-В)



 1.1.52
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) для клієнтів Бучанського відділення 

від 0,01  – 50,00 грн. – 10,00 грн.;

від 50,01 до 200,00 грн.   - 25 грн.;

від 200,01 до 500,00 грн. - 35 грн.;

від 500,01 до 1000,00грн.  - 40грн.;

від 1000,01 грн і вище – 

1,5 % від суми, мін. 40,00  грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.04.2021р. 

Протокол ТК № 34 від 20.04.2021р.

 1.1.52.1.  за комунальні послуги 1% мін. від суми мін. 10 грн.  

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.02.2021р.  

Протокол ТК №6 від 26.01.2021р

 1.1.52.2.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ ФІНАНС", 

ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ 

ЯРОСЛАВНА" , ТОВ "АКАНТ-ФОРМ", АТ "ЗНВКІФ 

"АВЕНДЖЕР"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.52.3. на рахунки в АТ «КІБ» АТ "ЗНВКІФ " ФЕУ ФІНАНС"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.52.4. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.52.5. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

 1.1.38.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) для клієнтів Винарівського відділення

від 0,01  – 50,00 грн. – 15,00 грн.;

від 50,01  – 200,00 грн. – 20,00 грн.;

від 200,01 – 500,00 грн. – 40,00 грн.;               

від 500,01 – 1000,00 грн. – 45,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище –

 2% від суми, мін. 50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.04.2021р. 

Протокол ТК № 32-1 від 13.04.2021р.

 1.1.38.1
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги
1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 19.05.2021 р.  

Протокол ТК № 42 від 14.05.2021р.

Бучанське відділення АТ "КІБ" у м. Буча (08292,  м. Буча, вул. Депутатська, 1-В)

Винарівське відділення АТ "КІБ" в селі Винарівка (09422, Київська область, с. Винарівка, вул. Лісова (Пархоменка), буд. 39)

для Вишгородського відділення №1 АТ "КІБ" у м. Вишгород (07301, Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 7А)



 1.1.77
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) для Вишгородського відділення №1

від 0,01 грн – 50,00 грн  - 15,00грн

від 50,01 грн – 200,00 грн - 20,00 грн

від 200,01 грн – 500,00 грн - 40,00 грн

від 500,01- 1000,00 -45,00 грн

від 1 000,01 грн. і вище –

 2% від суми, мін. 50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.12.2021р. 

Протокол ТК № 22/11-1 від 22.11.2021р.

 1.1.77.1
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем за комунальні послуги
1% від суми платежу мін. 10грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.12.2021р. 

Протокол ТК № 22/11-1 від 22.11.2021р.

1.1.11.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

1% від суми, мін.15 грн. макс. 800 грн.

після 16:00 годин - 1% від суми мін. 20 грн. макс. 1500 грн.

1.1.11.1.
за прийом комунальних платежів для клієнтів фізичних 

осіб рахунки яких відкриті в АТ "КІБ"
7 грн.

1.1.11.2.
за прийом комунальних платежів для клієнтів фізичних 

осіб у яких відсутні рахунки в АТ "КІБ"
10 грн.

1.1.75.
в національній валюті   без укладання договору з 

отримувачем

до 200 000,00 грн -

0,7 % від суми, мін. 10  грн, макс. 1000 грн,

від 200 000,01 – 0,5 % від суми 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 05.05.2022р. 

Протокол ТК № 03/05-1 від 03.05.2022р. 

1.1.75.1. - за прийом комунальних платежів  5 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК № 23/09-1 від 23.09.2021р. 

1.1.75.2.

- на користь ВСП "Олександрійський фаховий аграрний 

коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету"  за навчання та проживання в гуртожитку

20 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 23.02.2022р.

(Діє до 30.06.2022р.)  

Протокол ТК № 18/02-2 від 18.02.2022р.

1.1.75.3.

- на користь «Олександрійського фахового коледжу 

культури і мистецтва»

 за навчання та  проживання в гуртожитку

10 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 23.02.2022р.

(Діє до 30.06.2022р.)  

Протокол ТК № 18/02-2 від 18.02.2022р.

1.1.31.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

До 10 000,00 - 0,7% від суми  мін. 20грн.

від 10 000,01 до 30 000,00 - 0,6% мін.20 грн.

від 30 000,01 і вище-0,5% мін.20грн.макс.500грн.

після 16:00 годин – 

1% від суми мін. 25 грн. макс. 1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.06.2021р.  

Протокол ТК №43 від 24.05.2021р. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.02.2021р.  

Протокол ТК №5-1 від 20.01.2021р.

 Олександрійське відділення АТ "КІБ" у м. Олександрія (28000,   Кіровоградська обл.,м. Олександрія, вул. Григорія Усика, буд. 56 )

Світловодське відділення АТ "КІБ" у м.Світловодськ  (27500,  м. Світловодськ, вул. Героїв України, буд. 50)

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Кропивницьке відділення АТ "КІБ" у м. Кропивницький  (25006, м. Кропивницький, вул. Пашутінського 18/40)



1.1.31.1.  за прийом комунальних  послуг по системі "Зеніт" 15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.06.2021р.  

Протокол ТК №43 від 24.05.2021р. 

1.1.31.2.
за прийом комунальних  послуг на користь ОСББ та 

ЖБК
15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.06.2021р.  

Протокол ТК №43 від 24.05.2021р. 

1.1.31.3.
 за прийом комунальних  послуг на користь ГК 

Нафтогаз України (40121452)
15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.06.2021р.  

Протокол ТК №43 від 24.05.2021р. 

1.1.31.4.
за прийом комунальних  послуг на користь ПП «КК 

«БОРИСФЕН» (42698699)
15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.06.2021р.  

Протокол ТК №43 від 24.05.2021р. 

1.1.31.5.

за прийом комунальних  послуг на користь на користь:

ВАТ «Кіровоградгаз»  (03365222), 

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" (42132581),

СВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (03346822),

МКП "Комбінат комунальних послуг" (31591191)

15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 14.04.2022р.  

Протокол ТК №12/04-1 від 12.04.2022р. 

1.1.78.
 в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем***

до 200 000,00 грн - 

1 % від суми, мін. 20 грн, макс. 1200 грн, 

від 200 000,01 грн до 500 000 ,00  – 

0,6 % від суми макс. 1500 грн,

від 500 000,01 - 0,4% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги Введено в дію з 15.04.2022р.  

Протокол ТК №14/04 -2 від 14.04.2022р.

1.1.63.

в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем в Миколаївському відділенні №1 у м. 

Миколаїв ***

1% від суми, мін. 60 грн. макс. 1300 грн.

після 16:00 годин – 

1% від суми мін. 100 грн. макс. 1600 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 03.06.2021р. 

Протокол ТК №45 від 28.05.2021р.

1.1.63.1. - на рахунки автосалонів ГК «АВТОМИР»  за автомобілі
1100 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 03.06.2021р. 

Протокол ТК №45 від 28.05.2021р.

1.1.63.2.
- на рахунки автосалонів ГК «АВТОМИР» за послуги 

СТО

0,75% від суми, мін. 40грн. макс. 200 грн.
Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 04.02.2020р. 

Протокол ТК №11 від 30.01.2020р.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Миколаївське відділення №1 АТ "КІБ" у м. Миколаїв  (54028,  м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/27)

Фалєєвське відділення АТ "КІБ" у м. Миколаїв  (54030, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 3/3 )

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

для Львівського відділення №1 АТ "КІБ" у м. Львів   (79005, Львівська обл., м. Львів, вул. Герцена, буд. 4 )



1.1.25.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 500 000,00 грн. – 

0,7% від суми, мін. 15грн. макс. 1300 грн 

від 500 000,01грн. - 1 000 000,00грн. – 1700 грн.

від 1 000 000,01грн. – 0,2% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-3 від 09.06.2022р

1.1.25.1.

- на рахунки фармацевтичних компаній України – 

оптових постачальників медичних препаратів та 

товарів 

0,4% від суми, мін.10 грн. макс. 300 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.02.2021р.  

Протокол ТК №7 від 27.01.2021р

1.1.25.2. -на рахунок ТОВ «Торговий дім ВІЗА-ВІ»

 до 5000,00 –15 грн.

від 5000,01 - 0,5%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.10.2021р.  

Протокол ТК №22/10-1 від 22.10.2021р

1.1.48.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 200 000,00 грн - 

1 % від суми, мін. 20  грн, макс. 1200 грн, 

від 200 000,01 грн до 500 000,00 грн  – 

0,6 % від суми макс. 1500 грн,

від 500 000,01 - 0,5% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 18.04.2022р. 

Протокол № 15/04-1 від 15.04.2022р. 

1.1.48.1 на користь ТОВ Туристична компанія "ЖАРА" 0,3% мін. 20 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.09.2021р. 

Протокол № 27/08-2 від 27.08.2021р. 

1.1.48.2. -на рахунок ТОВ «Торговий дім ВІЗА-ВІ»

 до 5000,00 –15 грн.

від 5000,01 - 0,5%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.10.2021р.  

Протокол ТК №22/10-1 від 22.10.2021р

1.1.69.

в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем для Одеського відділення №2 АТ «КІБ» у 

м. Одеса

до 200 000,00 грн - 

1 % від суми, мін. 20 грн, макс. 1200 грн, 

від 200 000,01 грн до 500 000 ,00  – 

0,6 % від суми макс. 1500 грн,

 від 500 000,01 до 1000 000 ,00 грн  – 1800грн,

від 1 000 000 ,01грн -2000,00 грн,

від 2 000 000,01 грн – 2200,00 грн

після 16:00 годин - 

1% від суми мін 30 грн макс 2200 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.08.2021р. 

Протокол ТК № 05/08-2 від 05.08.2021р. 

1.1.69.1. - оплата за придбання нерухомості 0,8% від суми мін 50 грн макс. 1200 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.08.2021р. 

Протокол ТК № 05/08-2 від 05.08.2021р. 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Одеське відділення №1 АТ "КІБ" у  м. Одеса  (65026, Україна, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 15)

Одеське відділення №2 АТ "КІБ"  у м. Одеса  (65058, м. Одеса, Французький Бульвар, 85)



1.1.69.2.

- на рахунки 

АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» (40808722),

ПАТ «ЗНВКІФ «ЕВЕРЕСТ» (38866146), 

АТ ЗНВКІФ  «Базовий Актив» (41036955), 

АТ «ЗНВКІФ» «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (40468695),

АТ "ЗНВКІФ "Інвестиційний актив" (41217098)

0,8% від суми  мін. 20 грн.  макс.  1200 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.08.2021р. 

Протокол ТК № 05/08-2 від 05.08.2021р. 

1.1.69.3. -на рахунок ТОВ «Торговий дім ВІЗА-ВІ»

 до 5000,00 –15 грн.

від 5000,01 - 0,5%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.10.2021р.  

Протокол ТК №22/10-1 від 22.10.2021р

 1.1.43.
в національній валюті  (крім платежів за комунальні 

послуги) 

0,01грн -50,00грн – 15,00 грн.;

50,01грн-1000,00грн – 25,00 грн.;

від 1 000,01 грн. і вище  –  

1 % від суми мін.35,00 грн. макс.2000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 05.05.2021р. 

Протокол ТК № 36 від 23.04.2021р. 

 1.1.43.1. -за комунальні послуги 1% мін. від суми мін.15 грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 05.05.2021р. 

Протокол ТК № 36 від 23.04.2021р. 

 1.1.44.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем (крім платежів за комунальні послуги) 

0,01грн - 50,00грн - 15,00грн

50,01грн - 200,00грн - 25,00грн

200,01грн -1000,00грн - 40,00грн

від 1 000,01 грн. і вище –

1,5% від суми мін.50,00 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 10.02.2021р. 

Протокол ТК № 9 від 03.02.2021р. 

 1.1.44.1. -за комунальні послуги 1% мін. від суми мін.15 грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 05.05.2021р. 

Протокол ТК № 36 від 23.04.2021р. 

 1.1.44.2. - на користь ТОВ «Відважних»  (42314959) 1% мін. від суми мін.30 грн. макс. 1000грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію  з 20.07.2021р. 

Протокол ТК № 61 від 16.07.2021р. 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Сумське  відділення АТ "КІБ" у  м. Суми  (40030, м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 18/1)

Роменське відділення АТ "КІБ" у м. Ромни  (42004,  м. Ромни, вул. Полтавська, буд. 4А)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Харківське відділення АТ "КІБ" у  м. Харків  (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 20)



1.1.20.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 1000 000,00 грн.- 1% від суми, мін 12 грн.  макс. 1000 грн.;

від 1000 000,01 до 2000 000,00 грн.-1500,00 грн;

від 2000 000,01 грн.  - 0,1% від суми 

                      після 16:00 годин – 

до 1000 000,00 грн – 1% від суми мін.15 грн макс. 1500,00 грн.;

від  1000 000,01 грн – 0,15% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 12.08.2021р.  

Протокол ТК №05/08-3 від 05.08.2021р

1.1.20.1. - на рахунки ТОВ "Авто-Плаза"
1% від суми, мін. 10 грн. макс. 700 грн.

після 16:00 годин - 1% від суми мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 02.09.2019р.  

Протокол ТК №68-3 від 28.08.2019р

1.1.20.1. - сплата внесків до ПФУ при реєстрації автомобіля
1% від суми, мін 12 грн.  макс. 500 грн.

після 16:00 годин – 1% від суми мін. 15 грн. макс. 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 16.07.2021р.  

Протокол ТК №59-1 від 13.07.2021р

1.1.58.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 1000 000, 00 грн.- 

1% від суми мін. 10 грн. макс. 1000 грн.

 від 1 000 000,00 грн.- 1200грн.

після 16-00 годин -

1% від суми мін. 10 грн. макс.1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.06.2020р.  

Протокол ТК №54-2 від 02.06.2020р

1.1.58.1

- на рахунки ТОВ "Авто - Плаза", ТОВ "Авто Холдинг", 

ТОВ "Автоград Херсон", ТОВ "СТО Авто-плаза", ТОВ 

"ТЕХНОРОСТ", ТОВ "СТО Автоград Херсон"

до 1000 000, 00 грн.- 0,7 % від суми мін. 7 грн. макс. 700 грн.                                                                                                           

від 1000 000,грн.- 1000грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.03.2021р.  

Протокол ТК №20 від 10.03.2021р

1.1.58.2
-  на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "Авто - Плаза", ТОВ 

"Авто Холдинг" , ТОВ "Автоград Херсон"

до 150 000 грн - 300грн,

від 150 000,01грн -  700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.03.2021р.  

Протокол ТК №20 від 10.03.2021р

1.1.73.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 1000 000 ,00 – 

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.  

 від 1 000 000,00 грн.- 1200грн.

після 16-00 годин -

1% від суми мін. 15 грн. макс.1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 24.05.2020р.  

Протокол ТК №42-1 від 14.05.2020р

1.1.73.1.
за придбання автомобілей та обладнання на рахунки 

інших банків

до 1000 000 грн. - 

0,7% від суми, мін 7грн. макс.700грн. 

від 1000 000,01 грн. -   1000 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 08.06.2020р.  

Протокол ТК №47-2 від 03.06.2020р

1.1.73.2.
за придбання автомобілей та обладнання на  рахунки в 

АТ «КІБ» 

до 150 000 грн.  – 300 грн.

від 150 000,01 грн. – 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 08.06.2020р.  

Протокол ТК №47-2 від 03.06.2020р

Херсонське відділення №2 АТ "КІБ" у м. Херсон  (73034, м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 39-А (прим. автосалону))

Херсонське відділення №3 АТ "КІБ" у м. Херсон  (73009, м. Херсон, пр-т Ушакова, 57)

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ



1.1.73.3. - за навчання та плата за проживання в гуртожитку
0,5% від суми мін. 15грн. макс. 1000грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 02.08.2021р.  

Протокол ТК №23/07-4 від 23.07.2021р

1.1.73.4. - оплата за туристичні послуги
0,5% від суми мін. 15грн. макс. 1000грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 02.08.2021р.  

Протокол ТК №23/07-4 від 23.07.2021р

1.1.73.5.

- за авто на користь компаній 

ТОВ "ЦЕНТР ХЕРСОН" (38967639), 

ДП "Автоимпорт" ПП "Сервіс Плюс" (39465774)

до 200 000,00грн–

0,08% від суми, мін. 30грн.

від 200 000,01 до 1 000 000,00грн- 1000грн.  

від 1 000 000,01 грн.- 1200грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 16.12.2021р.  

Протокол ТК №14/12-1 від 14.12.2021р

1.1.73.6. – сплата внесків до ПФУ при реєстрації авто 0,4% від суми, мін 15 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.09.2021р.  

Протокол ТК №21/09-3 від 21.09.2021р

1.1.73.7. -на рахунок ТОВ «Торговий дім ВІЗА-ВІ»

 до 5000,00 –15 грн.

від 5000,01 - 0,5%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 27.10.2021р.  

Протокол ТК №22/10-1 від 22.10.2021р

1.1.73.8.
– на користь ТОВ "АЗІЯ-ПРОМ" Торгового дому 

"Електромаш"
0,5% мін15 грн макс 500,00 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 04.02.2022р.  

Протокол ТК №01/02-1 від 01.02.2022р

1.1.41.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем***

До 300 000,00 грн.- 

 0,7% від сіми, мін. 20,00грн, макс. 1500,00  грн.

від 300 000,01 грн. –  0,4 % від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р.

1.1.41.1. на користь автосалонів

До 200 000,00  грн – 

0,5% від суми,  мін. 30,00грн., макс. 700,00грн

від 200 000,01 грн - 1000 000,00грн.-

0,3% від суми, макс.  2 800,00грн

від 1 000 000,01 - 2 000 000,00грн- 

0,35% від суми, макс. 5 500,00грн

вІд 2 000 000,01 грн. - 0.4%  від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р.

1.1.41.2. для сплати податків

До 300 000,00 грн.-

 0,65% від сіми, мін 15,00грн, макс 1000грн.

від 300 000,01 грн. –  0,4% від суми,

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р.

1.1.41.3.
на користь ТОВ КУА "АКТИВ" ПВІФ НЗ "ГЛОБУС, ТОВ 

"ПЛАТІНУМБУД", ТОВ "Перлина Поділля"

До 400 000,00грн.- 

0,65% від суми, мін 30,00грн макс. 1000,00 грн. 

від 400 000,01грн. - 1 000 000,00грн. –  

0,3% від суми, макс. 2 800,00 грн.

від 1 000 000,00грн. – 0,35% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Хмельницьке відділення №1 АТ "КІБ"  у   м. Хмельницький  (29000,  м. Хмельницький, вул. Подільська, 53)



1.1.41.4.
на користь Обслуговуючих кооперативів на рахунки, 

відкриті в  АТ "КІБ"  

До 400 000,00грн  - 

0,60% від суми,  мін. 20,00 грн., макс. 1 000,00 грн.

від 400 000,01грн. - 1000 000,00грн. –  

0,3% від суми, макс. 2 800,00грн.

Від 1 000 000,01грн – 0,35% від суми

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р.  

Протокол ТК №09/06-1 від 09.06.2022р.

1.1.12.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем 

від 0,01грн - 200 000,00грн-

1 % від суми мін. 25грн. макс. 1000 грн.

від 200 000,01грн – 0,5% від суми  макс. 1500 грн.

після 16:00 годин – 

1% від суми  мін. 30 грн. макс. 1500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.11.2021р.  

Протокол ТК №25/10-2 від 25.10.2021р.

1.1.12.1

на рахунки організацій ТОВ «Черкасигаззбут», ПАТ 

«Черкасигаз»,ПАТ «Укртелеком», ПАТ 

«Черкасиоблнерго»,  ТОВ «Черкасиенергозбут»

7 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.02.2021р.  

Протокол ТК №9 від 27.01.2021р.

1.1.12.2 на рахунки КП "ЖЕК" 5 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введенно в дію  з 07.09.2020р. Протокол ТК № 

87-1 від 02.09.2020р.

1.1.12.3.

на рахунки КАНІВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ за централізоване 

опалення та обслуговування  вузлів обліку  теплової 

енергії

5 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введенно в дію  з 07.09.2020р. Протокол ТК № 

87-1 від 02.09.2020р.

1.1.12.4. на рахунки КП "Управління ВКГ" 5 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введенно в дію  з 07.09.2020р. Протокол ТК № 

87-1 від 02.09.2020р.

1.1.12.5. за обслуговування домофонів ФОП Абрамюк Н.В. 5 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введенно в дію  з 07.09.2020р. Протокол ТК № 

87-1 від 02.09.2020р.

1.1.12.6. за обслуговування домофонів ФОП Клименко О.О. 3 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введенно в дію  з 07.09.2020р. Протокол ТК № 

87-1 від 02.09.2020р.

1.1.62.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

до 1 000 000,00 грн -

 1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 800 грн.

від 1 000 000,01 грн - 0,15%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р. 

Протокол ТК №09/06-2 від 09.06.2022р.

1.1.62.1.  - на користь державного бюджету 0,75 % від суми, мін. 10 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 13.06.2022р. 

Протокол ТК №09/06-2 від 09.06.2022р.

4.1.
Відправлення та виплата переказів за допомогою 

міжнародних платіжних систем
За тарифами міжнародних платіжних систем

Комісія сплачується у гривні за офіційним 

курсом НБУ на дату надання послуги

4. Перекази з використанням  міжнародних платіжних систем

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Чернівецьке відділення №1 АТ "КІБ" у м.Чернівці  (58032,  м. Чернівці, вул. Головна, буд. 227-А)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Канівське відділення АТ "КІБ" у м.  Канів  (19000,  м. Канів, вул. О.Кошового, 2)



5.1.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без 

здачі їх в касу банку , в т.ч. ПДВ 

500 грн. 

затверджено Протоколом засідання ТК від 

15.05.2015р., змінено зг. Протоколу засідання 

ТК від 30.06.2015р.

5.1.09.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Дніпровського 

відділення АТ «КІБ» у  м. Дніпро

2% від суми мін. 500грн.

Введено в дію з 02.08.2021р. 

Протокол ТК № 30/07-1 від 30.07.2021р.

5.1.22.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Центрального 

відділення АТ «КІБ» у  м. Київ

0,1% від суми мін. 1000грн.

Введено в дію з 10.02.2020р. 

Протокол ТК № 13 від 04.02.2020р.

5.1.52.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Бучанського відділення 

АТ «КІБ» у  м. Буча

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію з 27.04.2021р. 

Протокол ТК № 34 від 20.04.2021р.

5.1.60.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Київського відділення 

№4 АТ «КІБ» у  м. Київ

0,1% від суми мін. 1000грн.

Введено в дію з 17.08.2020р. 

Протокол ТК 79 від 13.08.2020р.

5.1.63.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Миколаївського 

відділення №1 АТ «КІБ» у  м. Миколаїв

1000грн.
Введено в дію з 05.06.2019р. 

Протокол ТК №42 від 27.05.2019р. 

5.1.64.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Київського відділення 

№6 АТ «КІБ» у  м. Київ

0,1% від суми мін. 1000грн.

Введено в дію з 09.07.2019р. 

Протокол ТК № 55 від 04.07.2019р.

5.1.65.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Ірпінського відділення  

АТ «КІБ» у  м. Ірпінь

0,1% від суми мін. 1000грн.

Введено в дію з 05.09.2019р. 

Протокол ТК № 69 від 29.08.2019р.

5.1.66.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Струмівського 

відділення  АТ «КІБ» у  с. Струмівка

1500 грн.
 Введено в дію з 16.12.2019р. Протокол ТК 

№102 від 11.12.2019р. 

5.1.67.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Краматорського 

відділення АТ «КІБ» у  м. Краматорськ

1000грн.

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

5.1.68.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Городоцького 

відділення АТ «КІБ» у  с. Зимна Вода

1000грн
Введено в дію  з 25.08.2020р. Протокол ТК № 

80 від 17.08.2020р. 

5.  Інші послуги



5.1.69.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу, в т.ч. ПДВ для Одеського відділення №2 АТ 

«КІБ» у м. Одеса

0,1% від суми мін. 1000грн.

Введено в дію з 19.10.2020р. 

Протокол № 107 від 12.10.2020р. 

5.1.70.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу, в т.ч. ПДВ для Київського відділення №7 АТ 

«КІБ» у м. Київ

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію з 14.04.2021р. Протокола №29 

від 31.03.2021р.

5.1.71.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу, в т.ч. ПДВ для Вінницького відділення №3 АТ 

«КІБ» у м. Вінниця

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію  з 21.04.2021р. Протокол ТК № 

32-2 від 13.04.2021р. 

5.1.72.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу, в т.ч. ПДВ для Вінницького відділення №4 АТ 

«КІБ» у м. Вінниця

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію  з 21.04.2021р. Протокол ТК № 

33-1 від 14.04.2021р. 

5.1.73.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу, в т.ч. ПДВ для Херсонського відділення №3 

АТ «КІБ» у м. Херсон

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію  з 24.05.2021р. Протокол ТК № 

42-1 від 14.05.2021р. 

5.1.74.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Івано-Франківського 

відділення №1 АТ "КІБ"

0,1% від суми мін. 1000грн.
Введено в дію з 12.07.2021р.  

Протокол ТК №57 від 05.07.2021р

5.1.76.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Луцького відділення 

№1 АТ "КІБ"

0,1% від суми мін. 100грн.
Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р

5.1.78.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Львівського відділення 

№1 АТ "КІБ"

0,1% від суми мін. 100грн.
Введено в дію з 20.12.2021р.  

Протокол ТК №08/12-2 від 08.12.2021р.

5.1.81.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ через касу Ужгородського 

відділень АТ «КІБ» у м. Ужгород

0,2% від суми, мін. 150,00 грн.
Введено в дію з 25.04.2022р.  

Протокол ТК №19/04-1 від 19.04.2022р. 

5.1.82.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Бориспільського 

відділення  АТ «КІБ» у м. Бориспіль

0,2% від суми, мін. 150,00 грн.

Введено в дію з 17.06.2022р.  

Протокол ТК №06/06-1 від 06.06.2022р

5.1.83.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Киїквського відділення 

№9 АТ "КІБ" у м. Київ

0,2% від суми мін. 300 грн

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

5.1.84.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без здачі 

їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для Київського відділення 

№11 АТ "КІБ" у м. Київ

0,2% від суми мін. 300 грн

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

5.1.1.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в 

касу банку , в т.ч. ПДВ

1,20 грн.  за банкноту мін. 15 грн

Введено в дію з 20.09.2017р. 

Протокол ТК №63-2 від 15.09.2017р.

(Протокол ТК № 120-1 від 11.11.2020р.)



5.1.1.22.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Центрального відділення АТ 

«КІБ» у  м. Київ  

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 10.02.2020р. 

Протокол ТК № 13 від 04.02.2020р.

5.1.1.37.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Баришівського відділення АТ 

«КІБ» у  м. Баришівка  

5,00 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 24.04.2019р. 

Протокол засідання ТК№31-1 від 18.04.2019р. 

5.1.1.60.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Київського відділення №4 у 

м.Київ

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 17.08.2020р. 

Протокол ТК 79 від 13.08.2020р.

5.1.1.63.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Миколаївського відділення №1 

АТ «КІБ» у  м. Миколаїв

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 05.06.2019р. 

Протокол засідання ТК№42 від 27.05.2019р. 

5.1.1.64.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ  для Київського відділення №6 АТ 

«КІБ» у  м. Київ

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 09.07.2019р. 

Протокол ТК № 55 від 04.07.2019р.

5.1.1.65.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ  для Ірпінського відділення АТ «КІБ» 

у  м. Ірпінь

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 05.09.2019р. 

Протокол ТК № 69 від 29.08.2019р.

5.1.1.66.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Струмівського відділення  АТ 

«КІБ» у  с. Струмівка

1,00 грн.  за банкноту мін. 50 грн

 Введено в дію з 24.12.2019р. Протокол ТК 

№107-1  від 20.12.2019р. 

5.1.1.67.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для  Краматорського відділення АТ 

«КІБ» у  м. Краматорськ

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 21.04.2020р. 

Протокол ТК №38 від 17.04.2020р.

5.1.1.68.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ  для Городоцького відділення АТ 

«КІБ» у  с. Зимна Вода

1,00 грн.  за банкноту мін. 50 грн
Введено в дію  з 25.08.2020р. Протокол ТК № 

80 від 17.08.2020р. 

5.1.1.69.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для  Одеського відділення №2 АТ 

«КІБ» у м. Одеса

2,50 грн.  за банкноту мін. 50грн 

Введено в дію з 19.10.2020р. 

Протокол № ТК 107 від 12.10.2020р. 

5.1.1.70.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Киїквського відділення №7 у м. 

Київ

1,20 грн.  за банкноту мін. 15 грн

Введено в дію з 05.10.2021р. 

Протокол ТК № 04/10-1 від 04.10.2021р.

5.1.1.71.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Вінницького відділення №3 у м. 

Вінниця

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн
Введено в дію  з 21.04.2021р. Протокол ТК № 

32-2 від 13.04.2021р. 



5.1.1.72.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Вінницького відділення №4 у м. 

Вінниця

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн
Введено в дію  з 21.04.2021р. Протокол ТК № 

33-1 від 14.04.2021р. 

5.1.1.73.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ для Херсонського відділення №3 у 

м. Вінниця

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн
Введено в дію  з 24.05.2021р. Протокол ТК № 

42-1 від 14.05.2021р. 

5.1.1.74.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для  Івано-Франківського відділення 

№1 АТ "КІБ"

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн
Введено в дію з 12.07.2021р.  

Протокол ТК №57 від 05.07.2021р

5.1.1.76.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для  Луцького відділення №1 АТ 

"КІБ"

1,00 грн.  за банкноту мін. 100 грн
Введено в дію з 10.11.2021р.  

Протокол ТК №05/11-2 від 05.11.2021р

5.1.1.78.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для  Львівського відділення №1 АТ 

"КІБ"

1,00 грн.  за банкноту мін. 100 грн
Введено в дію з 20.12.2021р.  

Протокол ТК №08/12-2 від 08.12.2021р

5.1.1.81.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку , в т.ч. ПДВ через касу Ужгородського відділень 

АТ «КІБ» у м. Ужгород

1,20 грн. за банкноту мін. 200,00 грн.
Введено в дію з 25.04.2022р.  

Протокол ТК №19/04-1 від 19.04.2022р. 

5.1.1.82.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для Бориспільського відділення  АТ 

«КІБ» у м.Бориспіль

1,20 грн. за банкноту мін. 200,00 грн.

Введено в дію з 17.06.2022р.  

Протокол ТК №06/06-1 від 06.06.2022р

5.1.1.83.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для Киїквського відділення №9 АТ 

"КІБ" у м. Київ

1,20 грн. за банкноту мін. 200,00 грн.

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

5.1.1.84.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної валюти 

USD/EUR фізичної особи, без оприбуткування  їх в касу 

банку, в т.ч. ПДВ для Київського відділення №11 АТ 

"КІБ" у м. Київ

1,20 грн. за банкноту мін. 200,00 грн.

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

5.2.

Виплата отримувачу суми переказу  в іноземній 

валюті в готівковій формі без відкриття рахунку, без 

ПДВ

1%

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

5.3.

За приймання готівки від клієнтів для зарахування 

на рахунки інших осіб при здійсненні розрахунків за 

правочинами, які підлягають нотаріальному 

посвідченню 



5.3.9.

За приймання готівки від клієнтів для зарахування на 

рахунки інших осіб при здійсненні розрахунків за 

правочинами, які підлягають нотаріальному посвідченню 

для Дніпровського відділення АТ "КІБ" у м. Дніпро

700грн.
За кожну операцію, згідно договору купівлі-

продажу нерухомого майна

Введено в дію з 27.09.2019р. 

Протокол ТК № 77 від 25.09.2019р.

5.4. видача дублікатів касових документів
за поточну дату    -10 грн 

за іншу дату, крім поточної   -20 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 04.08.2020р. 

Протокол ТК № 70 від 24.07.2020р.

5.5.

Перевірка банкнот іноземної валюти USD/EUR фізичної 

особи, в т.ч. ПДВ для Київського відділення №2, 

Київського відділення №3, Київського відділення 

№4, Київського відділення №6, Київського 

відділення №7,  Бучанського відділення,  Ірпінського 

відділення.

Сума операції до 1000,00 USD/EUR - 10 % від суми, в 

національній валюті по курсу НБУ на день здійснення 

операції;

1000,01-10000 USD/EUR -10% від суми, в національній валюті 

по курсу НБУ на день здійснення операції;

Від 10000,01 USD/EUR - 6 % від суми, в національній валюті 

по курсу НБУ на день здійснення операції

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 23.11.2020р. 

Протокол ТК № 120-1 від 11.11.2020р.

5.5.22.
Перевірка банкнот іноземної валюти USD/EUR фізичної 

особи, в т.ч. ПДВ для Центрального відділення

Сума операції до 1000,00 USD/EUR - 10 % від суми, в 

національній валюті по курсу НБУ на день здійснення 

операції;

1000,01-10000 USD/EUR -7% від суми, в національній валюті 

по курсу НБУ на день здійснення операції;

Від 10000,01 USD/EUR - 4 % від суми, в національній валюті 

по курсу НБУ на день здійснення операції

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 23.11.2020р. 

Протокол ТК № 120-1 від 11.11.2020р.

5.6.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

каси відділень АТ «КІБ»

3% від суми платежу Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 16.03.2022р. 

Протокол ТК № 15/03-1 від 15.03.2022р.

5.6.31.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Світловодського відділень АТ «КІБ»

До 10 000,00 –

0,7% від суми  мін. 20грн.

від 10 000,01 до 30 000,00 - 0,6%

від 30 000,01 і вище-

0,5% від суми макс.500грн.

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 18.03.2022р. 

Протокол ТК № 18/03-1 від 18.03.2022р.

5.6.59.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Коломийського відділень АТ «КІБ»

1,5% від суми платежу
Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 21.03.2022р. 

Протокол ТК № 21/03-1 від 21.03.2022р.

5.6.65.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Ірпінського відділень АТ «КІБ»

від 0,01грн. - 1 000 000,00грн. -

1% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн.-1 500 000,00грн -1500грн.

від 1 500 000,01грн. -  0,15%

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 09.06.2022р. 

Протокол ТК № 08/06-1 від 08.06.2022р.

5.6.81.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Ужгородського відділень АТ «КІБ» у м. Ужгород

2% від суми платежу мін 20грн
Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 25.04.2022р.  

Протокол ТК №19/04-1 від 19.04.2022р. 



5.6.82.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Бориспільського відділення  АТ «КІБ» у 

м.Бориспіль

2% від суми платежу мін 20грн
Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 17.06.2022р.  

Протокол ТК №06/06-1 від 06.06.2022р

5.6.83.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Київського відділень №9 АТ «КІБ» у м. Київ

2% від суми платежу мін 20грн
Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 20.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-1 від 14.06.2022р

5.6.84.

Переказ коштів в національній  валюті для поповнення  

рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в інших банках  через 

касу Київського відділень №11 АТ «КІБ» у м. Київ

2% від суми платежу мін 20грн
Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 21.06.2022р.  

Протокол ТК №14/06-3 від 14.06.2022р

5.7. Збір коштів на підтримку армії ЗСУ не тарифікується
Введено в дію з 28.02.2022р.  

Протокол ТК №28/02-1 від 28.02.2022р. 

5.8.

Переказ коштів на благодійну та іншу соціальну 

допомогу на рахунки  БФ "МРІЇ ДІТЕЙ"  (39300789), БО 

"ШКОЛА УСПІХУ" (36170336)

не тарифікується
Введено в дію з 23.05.2022р.  

Протокол ТК №13/05-1 від 13.05.2022р. 

* Тарифи вказані без ПДВ, якщо тільки інше окремо не зазначене в тарифах

** при анулюванні платежу за ініціативою Клієнта (за умови, що сума внесеного платежу не перерахована на рахунок одержувача), комісія Банку не повертається.

*** Оплату комісії здійснює фізична особа - платник


