
 

Тарифи 

на банківські послуги по обслуговуванню клієнтів, які здійснюють операції без відкриття рахунку 

№ Найменування послуги Тариф ПДВ Ціна 
Термін 

оплати 
Примітки 

1. Прийом платежів за комунальні послуги*: 

1.1. 
Прийом платежів за комунальні послуги** (крім 

вказаних п. 1.2 – 1.5 та додатках 1, 2) 
3 грн. Без ПДВ 3 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

1.2. 

Проведення комунальних платежів через 

міський єдиний розрахунковий центр м. Одеса у 

відділеннях банку 

1,5% від суми 

переказу, але 

не менше 3 грн. 

Без ПДВ 

1,5% від суми 

переказу, але 

не менше 3 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

1.3. 

Проведення платежів: 

за послуги надані Департаментом освіти та 

науки Одеської міської ради та його районними 

відділами освіти; 

по послугах, що надаються підрозділами УДАІ 

ГУ МВС України в Одеській області, та іншими 

підприємствами, що надають послуги, пов'язані 

із проведенням технічного огляду, реєстрацією, 

перереєстрацією транспортних засобів фізичних 

і юридичних осіб, платежів за адміністративні 

правопорушення, а також по інших послугах, що 

надаються підрозділами ГУ МВС України в 

Одеській області та іншими підприємствами 

4,0% від суми 

переказу, але не 

менше 7 грн. 

Без ПДВ 

4,0% від суми 

переказу, але не 

менше 7 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

1.4. 

Поповнення рахунку мобільних операторів 

(Київстар - Домашній Київстар + ТВ, Київстар - 

Мобільний по особовому рахунку, Київстар - 

Мобільний по номеру телефону, lifecell (по особ. 

рахунку), lifecell (за номером тел.), Vodafone, 

Vodafone Коннект, МТС, МТС Конект) 

1 грн. Без ПДВ 1 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

1.5. 

Прийом платежів на користь ТОВ «Центр 
Цифрал Сервіс Запоріжжя», ТОВ «Домофон- 
Центр Цифрал Запоріжжя», які приймаються 
через платіжну систему ПАТ «Банк Фамільний» 

1 грн. Без ПДВ 1 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

2. Прийом платежів на користь юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. 

2.1. 

Прийом платежів на користь юридичних осіб та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, якщо платіж сплачується на 

поточний рахунок, відкритий в іншому банку 

 до 1000,00 

грн.(включно) – 

5 грн. 

 понад 1000 

грн. – 1%, 

максимум 500 

грн. 

Без ПДВ 

 до 1000,00 

грн. (включно) – 

5 грн. 

 понад 1000 

грн. – 1%, 

максимум 500 

грн. 

 

В день 

надання 

послуги 

- 

2.2. 

Прийом платежів на користь юридичних осіб та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, на поточний рахунок відкритий в 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (крім платежів на 

поточний рахунок, відкритий за пакетом 

«Кредитний») 

0,5% незалежно 

від суми, але не 

менш ніж 3 грн. 

але не більш ніж 

500 грн 

Без ПДВ 

0,5% незалежно 

від суми, але не 

менш ніж 3 грн. 

але не більш ніж 

500 грн 

В день 

надання 

послуги 

- 

2.3. 

Прийом платежів на користь юридичних осіб та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, на поточний рахунок відкритий за 

пакетом «Кредитний» в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

Не тарифікується - Не тарифікується - - 

2.4. 
Прийом платежів за туристичні послуги на 

користь ТОВ «Туристична фірма «РТК» та ТОВ 

«Туристична компанія «ПЗН» 

8 грн. Без ПДВ 8 грн. 
В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

3. 

Видача довідки по письмовому запиту від 

фізичних або юридичних осіб, які здійснюють 

операції в нац. валюті без  відкриття рахунку 
45 грн. 9 грн. 54 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

примірник 

4. 
Видача дублікатів розрахункових та інших 

документів 
10 грн. Без ПДВ 10 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 



5. Продаж бланків векселів 20 грн. 4 грн. 24 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За один 

документ 

6. 

Видача готівки при отриманні переказу 

фіз.особою без відкр.рах., крім видачі готівки за 

переказами отриманими через системи переказів 

у яких банк приймає участь відповідно до 

укладеної угоди («Western union», «Welsend», 

«MoneyGram» та ін.) 

1 % від суми Без ПДВ 1 % від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

7. 
Обмін банкнот на розмінну монету різного 

номіналу 
5 грн. Без ПДВ 5 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За 500 монет 

8. Обмін монет на купюри 0,3% від суми Без ПДВ 0,3% від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

9. 
Обмін банкнот одного номіналу та банкноти 

іншого номіналу 
0,5% від суми Без ПДВ 0,5% від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

10. 
Видача готівкових коштів згідно заявленого 

Клієнтом номіналу купюр 
180 грн. Без ПДВ 180 грн. 

В день 

надання 

послуги 

- 

11. Тестування банкнот 
0,42 грн., але не 
менше 4,17 грн. 

0,08 
грн., але 

не 
менше 

0,83 грн. 

0,50 грн., але  
не менше 5 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За одну 

банкноту 

12. 

Відправлення повідомлення щодо уточнення 

реквізитів платежу в національній валюті, 

прийнятого від фізичних та юридичних осіб без 

відкриття рахунку, та в разі повторного переказу 

внаслідок повернення, за письмовим зверненням 

Клієнта 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. 

В день 

надання 

послуги 

За одне 

уточнення 

13. 

Видача готівкової іноземної валюти при 

отриманні переказу без відкриття рахунку в 

іноземній валюті, крім видачі готівки за 

переказами отриманими через системи переказів 

у яких банк приймає участь відповідно до 

укладеної угоди («Western union», «Welsend», 

«MoneyGram» та ін.): 

   

В день 

надання 

послуги 

Від суми 

гривневого 

еквівалента 

іноземної 

валюти, що 

видається, за 

офіційним 

курсом НБУ 

на день 

здійснення 

операції 

13.1.  долари США (USD), євро (EUR) 1,5 % від суми Без ПДВ 1,5 % від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

13.2.  російські рублі (RUB) та ін. валюти 3 % від суми Без ПДВ 3 % від суми 

В день 

надання 

послуги 

- 

14. 

Переказ коштів в іноземній валюті за кордон 

фізичними особами без відкриття рахунку, крім 

переказу коштів через системи переказів, у яких 

банк приймає участь відповідно до укладеної 

угоди («Western union», «Welsend», 

«MoneyGram» та ін.): 

   

В день 

надання 

послуги 

У гривневому 

еквіваленті за 

офіційним 

курсом НБУ 

на день 

здійснення 

операції 

14.1.  в ВКВ (крім Євро) 

0,5% від суми, 
але не менше 30 

USD та не 
більше 300 USD 

Без ПДВ 

0,5% від суми, 
але не менше 30 

USD та не 
більше 300 USD 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

 

14.2.  в Євро 

0,5% від суми, 
але не менше 30 

EUR та не 
більше 300 EUR 

Без ПДВ 

0,5% від суми, 
але не менше 30 

EUR та не 
більше 300 EUR 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

 



14.3.  в ОКВ 12 USD Без ПДВ 12 USD 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

 

15. 

Зміна/ уточнення/ запити по платежам фізичних 

осіб без відкриття рахунку в іноз.валюті, крім 

зазначених дій за переказами через системи 

переказів, у яких банк приймає участь 

відповідно до укладеної угоди (WESTERN 

UNION, AVERS та ін..): 

   

В день 

надання 

послуги 

У гривневому 

еквіваленті за 

офіційним 

курсом НБУ 

на день 

здійснення 

операції 

15.1.  у доларах США (USD) 70 USD Без ПДВ 70 USD 

В день 

надання 

послуги 

За кожну 

зміну/уточн./ 

запит 

15.2.  євро (EUR) 70 USD Без ПДВ 70 USD 

В день 

надання 

послуги 

За кожну 

зміну/ уточн./ 

запит 

15.3.  у російських рублях (RUB) 70 USD Без ПДВ 70 USD 

В день 

надання 

послуги 

За кожну 

зміну/ уточн./ 

запит 

 

* - до платежів за комунальні послугу належать платежі за: квартплату, телефонний зв'язок, кабельне та супутникове 

телебачення, послуги Інтернет провайдерів, електроенергію, газ, холодну та гарячу воду, опалення, обслуговування ліфтів та 

домофонів, вивіз сміття, охорону житла, платежі на адресу ОСББ тощо. 

** - клієнти, що мають відкритий депозит або пенсійну карту ПАТ  «АБ  «РАДАБАНК», здійснюють комунальні  платежі 

(визначені у п.1.1)  без комісії при сплаті за однією адресою, яка вказана в базі даних банку як адреса реєстрації. 



Додаток 1 

до Тарифів на банківські послуги по обслуговуванню клієнтів, які здійснюють операції без відкриття 

рахунку 

№ Підприємство Тариф ПДВ Ціна Види послуг, регіон 

1 Концерн Міські теплові мережі 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Без ПДВ 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Запорізька область, 

комунальні послуги 

2 Вега оборудование 1% від суми, але не 

менше 3 грн. Без ПДВ 
1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна, 

телефонія/Інтернет/телеб

ачення 

3 Вега интернет 1% від суми, але не 

менше 3 грн. Без ПДВ 
1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна, 

телефонія/Інтернет/телеб

ачення 

4 Вега телефония (номер тел.) 1% від суми, але не 

менше 3 грн. Без ПДВ 
1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна, 

телефонія/Інтернет/телеб

ачення 

5 Вега телефония (лиц.счет) 1% від суми, але не 

менше 3 грн. Без ПДВ 
1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна, 

телефонія/Інтернет/телеб

ачення 

6 УГСО-Запорожье 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Запорізька область 

комунальні послуги 

7 ТРК Мирик-ТВ 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Запорізька область 

провайдер інтернет 

8 Штрафы за наруш 

ПДД,Запорож обл 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Запорізька область  

9 ТОВ «Айлинк» 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Київська обл., 

Інтернет/телебачення 

10 PlatinumBank Оплата по 

кредитy 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

11 PlatinumBank Погашение 

кредитной карты 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

12 PlatinumBank Пополнение 

сберегательной карты 

«Экономка» 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. Без ПДВ 
1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

13 PlatinumBank Пополнение 

дебетной карты 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

14 ПАТ Альфа-банк пополнение 

дебетной карты 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

15 ПАТ Альфа-банк пополнение 

кредитной карты 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

16 КС «Ощадна Каса» 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

17 ПАТ Альфа-банк пополнение 

персонального кредита 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Україна 

18 SETKA 1% від суми, але не 

менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але не 

менше 3 грн. 

Одеська обл. 



Додаток 2 

до Тарифів на банківські послуги по обслуговуванню клієнтів, які здійснюють операції без відкриття 

рахунку 

№ Підприємство Тариф ПДВ Ціна Види послуг Регіон 

1 Погашення споживчого 

кредиту в ОТП Банк 

1% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

2 
Oriflame 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інше Україна 

3 
TeNeT 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Одеська 

4 
Vega Телефонія 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Україна 

5 
Vega Internet 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Телефонія Україна 

6 КП "Теплопостачання 

м.Одеса" 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Комунальні 

послуги 
Одеська 

7 Vodafone (По номеру 

договору) 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Мобільний 

зв'язок 
Україна 

8 Vodafone (По номеру 

телефона) 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Мобільний 

зв'язок 
Україна 

9 
UTEL 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Мобільний 

зв'язок 
Україна 

10 Горводоканал.Вода и 

водоотведение 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Комунальні 

послуги 

Дніпропетров

ська 

11 
Altitel 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Мобільний 

зв'язок 
Україна 

12 
Avon 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інше Україна 

13 ForwardBank.Погашение 

кредита.Договор 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

14 ForwardBank.Погашение 

кредита.Счета 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

15 
ForwardBank.Банк в 

кармане.Карта 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Поповнення 

банківської 

карти 

Україна 

16 
ForwardBank.Банк в 

кармане.Счета 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Поповнення 

банківської 

карти 

Україна 

17 
ForwardBank.Пополнени

е счета.Договор 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Поповнення 

банківської 

карти 

Україна 

18 
ForwardBank.Пополнени

е счета.Карта 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Поповнення 

банківської 

карти 

Україна 

19 
ForwardBank.Пополнени

е счета.Счета 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Поповнення 

банківської 

карти 

Україна 

20 
Freshtel 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Україна 

21 
Претчер 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет 

Дніпропетров

ська 

22 
Soho.net 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Одеська 

23 
UA Prostir 

3% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

3% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Одеська 

24 Банк Ренессанс 

Кредит.Погашение 

кредита 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

25 
Быстрозайм 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

26 
КредитМаркет 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

27 
ОТП Банк 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Погашення 

кредитів 
Україна 

28 Днепродзержинский 

РЭС.Электроэнергия 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Комунальні 

послуги 

Дніпропетров

ська 

29 Днепродзержинский 1% від суми + 3 Без ПДВ 1% від суми + 3 Комунальні Дніпропетров



№ Підприємство Тариф ПДВ Ціна Види послуг Регіон 

РЭС.Электроэнергия ЧП 

и организаций 

грн. грн. послуги ська 

30 Оплата штрафов за 

нарушение 

ПДД.Днепропетровская 

обл. 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 

Дніпропетров

ська 

31 Оплата штрафов за 

нарушение 

ПДД.Запорожская обл. 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 
Запорізька 

32 Оплата штрафов за 

нарушение ПДД.Киев 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 
Київська 

33 Оплата штрафов за 

нарушение 

ПДД.Киевская обл. 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 
Київська 

34 Оплата штрафов за 

нарушение 

ПДД.Львовская обл. 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 
Львівська 

35 Оплата штрафов за 

нарушение 

ПДД.Одесская обл. 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 
Без ПДВ 

3% від суми, але 

не менше 3 грн. 

Платежі до 

бюджету 
Одеська 

36 
Yezzz 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Мобільний 

зв'язок 
Україна 

37 Домашний МТС 

Коннект (Комстар) 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 
Інтернет Київська 

38 
Київоблгаз 

1% від суми + 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми + 3 

грн. 

Комунальні 

послуги 
Київська 

39 
Пост-Інтернейшнл 

1% від суми, мін 3 

грн. 
Без ПДВ 

1% від суми, мін 3 

грн. 
Інше Україна 

 


