
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Директора ТОВ «ФК АКТИНІЯ»  
від 09 лютого 2023 року № 1  

ТАРИФИ 

щодо фінансових послуг ТОВ ФК «Актинія» 
 

1 
Переказ коштів без відкриття рахунку 

валюта переказу – гривня 

1.1. 
Загальні 

тарифи 

 
Форма 

ініціювання 

переказу 
 

Користувачі Способи 

ініціювання 

переказу 

Суть 

операції 

Строки 

зарахування 

коштів 
отримувачам 

Вартість послуг 

(тарифи) 

У готівковій 

формі 

 

Від фізичних осіб 

для зарахування на 

рахунки суб’єктів 

господарювання 

За допомогою 

програмно-

технічних 

комплексів 

самообслуговування 

Для оплати 

послуг або 

товарів 

До 3-х 

банківських 

днів  

Утримується платіжною 

системою  з платника 

на користь платіжної 

організації платіжної 

системи відповідно до 

тарифів платіжної 
системи 

У готівковій 

формі 

 

Від фізичних осіб 

для зарахування на 

рахунки фізичних 

осіб 

За допомогою 

програмно-

технічних 

комплексів 

самообслуговування 

Переказ 

власних 

коштів 

До 3-х 

банківських 

днів 

Тимчасово не 

тарифікується у зв’язку 

із відсутністю технічної 

можливості надання 

послуги 

У 
безготівковій 

формі 

 

Від фізичних осіб 
для зарахування на 

рахунки фізичних 

осіб 

За допомогою 
платіжного  

застосунку з 

використанням 

електронних 

платіжних засобів 

(платіжна картка) 
 

За допомогою 

вебсайта із 

використанням 

електронних 
платіжних засобів 

Переказ 
власних 

коштів  

До 3-х 
банківських 

днів  

0,5 % від суми переказу, 

але не менше 5 грн 
 

Утримується з платника 

У 

безготівковій 

формі 

 

Від фізичних осіб 

для зарахування на 

рахунки суб’єктів 

За допомогою 

платіжного  

застосунку з 

використанням 

Для оплати 

послуг або 

товарів 

До 3-х 

банківських 

днів  

Для отримувача-

суб’єкта  

господарювання 

встановлюється 



1 
Переказ коштів без відкриття рахунку 

валюта переказу – гривня 
господарювання / 

юридичних осіб 

електронних 

платіжних засобів 

(платіжна картка)  

 

За допомогою 
вебсайта із 

використанням 

електронних 

платіжних засобів 

індивідуально 

відповідно до договору 

про приймання 

платежів. 

 
Фізична особа – 

ініціатор переказу 

комісію не сплачує, 

якщо інше не 

передбачене у п.1.2. 

цих Тарифів 

У 
безготівковій 

формі 

 

Від фізичних осіб до 
фізичних осіб 

(програма «Подяка 

персоналу») 

За допомогою 
мобільного 

застосунку та 

вебсайту з 

використанням 

електронних 
платіжних засобів 

(платіжна картка)  

Переказ 
власних 

коштів 

Від фізичної 
особи-

ініціатора 

переказу до 

Компанії – до 3-

х банківських 
днів 

 

Від Компанії до 

фізичної особи-

отримувача 

переказу - не 
пізніше 15 діб 

від дати 

надходження 

коштів від 

фізичної особи-
ініціатора 

переказу 

 
У разі переказу суми від 

2,00 грн до 19,99 грн - 

20% від суми переказу, 

але не менше 2 грн. 

 
У разі переказу суми від 

20,00 грн до 49,99 грн – 

15% від суми переказу 

 

У разі переказу суми від 

50,00 грн до 100 грн – 
10% від суми переказу 

 

Утримується з 

отримувача  

 

1.2. 

Перелік 
Отримувачів, 
щодо яких 
встановлені 
особливі 
умови сплати 
Комісії 
ініціаторами 
переказу 
(платниками) 

 Назва компанії Реквізити Тариф 
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

UA803515330000026005052110111, 

ЄДРПОУ 14086761 

 
1,35% від суми Переказу 

за ЕПЗ 
українських/закордонних 

банків 

2 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
(підтримка ЗСУ) 

UA843000010000000047330992708, 
ЄДРПОУ 00032106 

 

3 ГО «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ 

АТО»  

UA613052990000026006041706768, 

ЄДРПОУ 40774065 



1 
Переказ коштів без відкриття рахунку 

валюта переказу – гривня 
4 ГО «ФЕСТИВАЛЬ ФАЙНЕ МІСТО» UA063387830000026004055129490, 

ЄДРПОУ 39215950 

5 ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «КОНФЕРЕНЦІЯ СВ. ВІНЦЕНТА ДЕ 

ПОЛЯ» 

UA983204780000026009924919980, 

ЄДРПОУ 24280046 

 

1.3. 

Тарифи в 
рамках 
партнерської 
програми 
«Conteon» 

 

 Найменування послуги  

(надається Платнику) 

Вартість послуг 

(тарифи), % від 
суми операції 

1 
Облік сум переказів, прийнятих від Платників (обліковий запис Платника), на рахунку 

ТОВ «ФК Актинія» (Wallet) 

не тарифікується 

2 
Поповнення власного облікового запису Платника шляхом списання коштів з рахунку 

Платника (за реквізитами ЕПЗ МПС Visa, MasterCard Платника) (Card-to-Wallet) 
1,00 

3 

Списання коштів з облікового запису Платника з метою їх зарахування на рахунки 

Отримувачів, з якими ТОВ «ФК Актинія» уклала відповідні договори на організацію 

здійснення переказів в межах  Партнерської програми «Conteon». (Wallet-to-Account). 
Перелік зазначених Отримувачів грошових коштів доводиться до відома Платників  на 

Інтернет-сайті ТОВ «ФК Актинія»  в Інформації для споживачів. 

0,50 

4 

Списання коштів з облікового запису Платника з метою їх зарахування на рахунки інших 

Отримувачів - держателів ЕПЗ (за реквізитами ЕПЗ МПС Visa, MasterCard держателя  ЕПЗ) 

(Wallet-to-Card) 
0,80 

5 Обслуговування транзакцій між обліковими записами Платників (Wallet-to-Wallet) не тарифікується 
 

   

2 Фінансовий лізинг 

2.1 
Загальні 
тарифи 

 

Вид товару Строк 

лізингу, 

місяців 

Пільговий 

період 

Обов’язкові 

умови 

Штраф за неналежне 

виконання умов 

договору 

Номінальна 

відсоткова 

ставка 

(річна), % 

Ефективна 

відсоткова 

ставка, % 

Мобільний 
телефон 

Samsung 

24 З першого по 
дванадцятий 

місяць 

(включно) 

Придбання 
сертифікату на 

сервісне 

обслуговування 

товару у продавця 

Сума боргу з 
урахуванням 

встановленого індексу 

інфляції за весь час 

прострочення, а також 

штраф – 2% від вартості 

товару за кожний 
випадок прострочення, 

але не більше 5 випадків. 

35,00 18,33 

 

 


