
Додаток 2 

До Публічного договору надання послуг з 

інкасації, з касового обслуговування та з 

відповідального зберігання для юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців, затвердженого 

Наказом 367 від 14.12.2020р. (зі змінами та 

доповненнями) 

 

 

№ Послуга 

Тариф Опис 

Київ Одеса, Дніпро, 

Харків, Львів 

Івано – 

Франківськ, 

Вінниця, 

Херсон, 

Миколаїв 

 

1 

Послуги з інкасації юридичних осіб та 

касового обслуговування (прийняття 

готівки для зарахування на поточний 

рахунок) через касу Виконавця 1 

3000 грн. ---- ---- Абонентська плата за повний місяць 

обслуговування одної каси (одного пункту 

інкасації)  4 

2640 грн. ---- ---- Абонентська плата за місяць, при графіку 

інкасації понеділок – п’ятниця (субота, 

неділя –вихідні)  одної каси (одного пункту 

інкасації)  4 

150 грн. ---- ---- По заявці за один заїзд до одної каси 

(одного пункту інкасації) 4 

0,25% ---- ---- За касове обслуговування, відсоток від 

суми прийнятої готівки 

2 
Послуги з інкасації з доставкою в 

центральну касу Замовника1, 3 

3000 грн. 2700 грн. 2400 грн. Абонентська плата за повний місяць 

обслуговування одної каси (одного пункту 

інкасації) 4   

2700 грн. 2400 грн. 2100 грн. Абонентська плата за місяць, при графіку 

інкасації понеділок – п’ятниця (субота, 



неділя –вихідні)  одної каси (одного пункту 

інкасації) 4  

150 грн 150 грн 150 грн По заявці за один заїзд до одної каси 

(одного пункту інкасації) 4 

300 грн 300 грн 300 грн За одну доставку до каси Замовника 

3 

Послуги з  інкасації під час обміну 

банкнот національної валюти дрібних 

номіналів на обігову та розмінну 

монету 1, 3 

100 грн. 100 грн. 100 грн. За одну доставку (один заїзд) 

Номінал 0,1 , 0,5 

грн - 50 грн 

Номінал 1 грн - 

54 грн. 

Номінал 2 грн - 

58 грн. 

Номінал 5 грн - 

70 грн. 

Номінал 10 грн - 

100 грн. 

Номінал 0,1 , 

0,5 грн - 50 грн 

Номінал 1 грн - 

54 грн. 

Номінал 2 грн - 

58 грн. 

Номінал 5 грн - 

70 грн. 

Номінал 10 грн 

- 100 грн. 

Номінал 0,1 , 0,5 

грн - 50 грн 

Номінал 1 грн - 

54 грн. 

Номінал 2 грн - 

58 грн. 

Номінал 5 грн - 

70 грн. 

Номінал 10 грн - 

100 грн. 

За доставку 1000 монет кожного номіналу 

обігової або розмінної монети 

(замовлення  монет одного номіналу 

повинно бути кратним 1000 монет). 

1% 1% 1% Відсоток від загальної суми банкнот 

дрібних номіналів, доставлених Замовнику 

4 

Послуги з інкасації та касового 

обслуговування програмно-технічних 

комплексів самообслуговування 

(ПТКС) Замовника через касу 

Виконавця 1, 3 

100 грн. ---- ---- За інкасацію одного ПТКС (один заїзд) 

 

0,25% 

---- ---- За касове обслуговування, відсоток від 

суми прийнятої готівки 

5 Послуги з відповідального зберігання 2 

1200 грн. / 21600 

грн. 

1200 грн. / 

21600 грн 

1200 грн. / 21600 

грн 

Зберігання одну добу/за місяць в т.ч. ПДВ 

20% 



6 

Послуги з інкасації при доставці 

валютних та інших цінностей за 

заявкою Замовника 1 

2500 грн. 2000 грн. 1500 грн. За одну доставку (один заїзд) 

 

1  Послуги з інкасації не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно п.п. 196.1.5 п 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України. 

Послуги з касового обслуговування не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно п.п. 196.1.5 п 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України та Постанови 

НБУ № 73 від 01.08.2017р. 
2  Послуги включають ПДВ 20 відсотків 
3  Тарифи за послуги підсумовуються 
4 Замовник вибирає відповідний графік заїздів та тариф 

Сплата послуг Замовником здійснюється не пізніше 5(п’яти) банківських днів з моменту отримання від Виконавця 2-х примірників акту наданих 

послуг за звітний місяць, але не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним 

 

 


