
№ п/п Найменування операції/послуги Тариф Мін. Макс.

1.
Розмін

2
(обмін) зношених банкнот/банкнот іноземної 

валюти (доларів США/євро) одного номіналу на банкноти 

іншого номіналу, без ПДВ

10% від суми 25,00 грн. -

2.

2.1.

до 1 000 000,00 грн. - 1% від 

суми
25,00 грн.  5 000,00 грн. 

від 1 000 000,01 грн – 0,6% 

від суми
 - -

2.1.2.

а) в іншому банку 1% від суми 15,00 грн.  1 500,00 грн. 

б) в АБ "УКРГАЗБАНК"

оплата здійснюється 

відповідно до умов 

тарифного плану за яким 

обслуговується рахунок 

отримувача

 - -

2.1.3.

Приймання готівкових коштів для переказу на користь 

суб'єктів господарювання, з якими банком укладено 

договори на приймання платежів за допомогою програмно - 

 технічного комплексу самообслуговування 

оплата здійснюється 

отримувачем платежу або 

платником згідно умов 

договору

- -

2.2.

2.2.1. в доларах США 1% від суми 30,00 дол. США   

2.2.2. в євро 1% від суми 30,00 євро   

2.2.3. в російських рублях 1% від суми 2000,00 рос.руб.   

2.2.4. в іншій валюті
4 1% від суми 30,00 євро   

3.

3.1.

3.1.1. для відділень, що розташовані на території митних постів Державної фіскальної служби України:

а) видача готівкових коштів в гривні 2,9% +20,00 грн.     

б) видача готівкових коштів у доларах США 2,9% +1,00 USD     

в) видача готівкових коштів у Євро 2,9% +1,00 EUR     

3.1.2. для всіх відділень (крім визначених в п.3.1.1.):

а) видача готівкових коштів в гривні 2,5% +20,00 грн.     

б) видача готівкових коштів у доларах США 2,5% +1,00 USD     

в) видача готівкових коштів у Євро 2,5% +1,00 EUR     

4.

4.1.
Обмін монет (банкнот) національної валюти на банкноти 

(монети) національної валюти, без ПДВ
10% від суми обміну 100,00 грн.   

4.2.
Розмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого 

номіналу, без ПДВ (для національної валюти)
0,5% від суми 100,00 грн.   

4.3. Перерахунок готівкових коштів, без ПДВ 0,5% від суми 100,00 грн.   

4.4.
Перевірка щодо справжності/платіжності банкнот 

національної та іноземних валют, без ПДВ
1,50 грн. за одну банкноту     

4.5.

Надання довідок/дублікатів (завірених копій)  довідок та 

квитанцій тощо щодо проведених неторговельних 

операцій, без ПДВ

100,00 грн.     

4.6.

а) до 10 документів 10,00 грн. за 1 аркуш     

б) більше 10 документів 8,00 грн. за 1 аркуш     

Додаток 2 

до  Протоколу Тарифного комітету 

АБ "УКРГАЗБАНК" 

№190828/2 від 28.08.2019 зі змінами

Видача готівкових грошових коштів, без ПДВ

Тарифи на неторговельні операції 
1

Перекази коштів, без ПДВ

5 
Послуги не використовуються одночасно з іншими банківськими операціями

Інші послуги
5

в національній валюті:

в іноземній валюті:

з використанням платіжних карток третіх банків через POS – термінали АБ «УКРГАЗБАНК»:

1
Операції здійснюються без відкриття рахунку. При здійсненні операцій в іноземній валюті комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на момент здійснення 

операції.

Стягнення всіх тарифів (за виключенням п.2.1.2. б), 2.1.3., 3.1. визначених даними Тарифами здійснюється шляхом сплати тарифу готівкою через касу Банку.

Стягнення тарифів п.2.1.2. б), 2.1.3., 3.1. здійснюється шляхом договірного списання або утримується із суми платежу (одночасно із здійсненням операції)

Приймання платежів готівкою в національній валюті для їх подальшого перерахування на рахунки фізичних осіб відкритих:

3
За умови відсутності у суб’єкта господарювання – отримувача коштів укладеного з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про приймання платежів 

4 
в англійських фунтах стерлінгів, швейцарських франках, польських злотих

2  
розмін банкнот здійснюється у випадку наявності банкнот необхідного номіналу у касі відділення банку

Надання документів(копій документів), які є документальним підтвердженням переказу коштів; видача дублікатів/копій 

касових, розрахункових документів на відділеннях, які розташовані на митних переходах:

2.1.1.

Приймання платежів готівкою в національній валюті від 

фізичних осіб та суб’єктів господарювання для їх 

подальшого перерахування на рахунки суб’єктів 

господарювання
3


