
Тарифний план 

м. Київ 01.10.2018 р. 
 

№ 

мод

елі 

Опис Тариф 

1. Повний кредитний звіт щодо 

фізичної особи за умов 

ненадання від Користувача 

кредитних історій. 

Тариф залежить від кількості 

наданих у місяць Користувачу 

повних кредитних звітів щодо 

фізичних осіб. 

Термін поставки звіту – у режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

• 15,60 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 2,60 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

менше 2500 одиниць; 

• 10,92 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,82 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

2501 до 5000 одиниць включно; 

• 7,80 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,30 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

5001 до 7500 одиниць включно; 

• 7,02 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,17 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

7501 до 9000 одиниць включно; 

• 6,36 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,06 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

понад 9000 одиниць. 

2. Повний кредитний звіт щодо 

фізичної особи за умов 

отримання від Користувача 

негативних кредитних історій по 

фізичним особам згідно акту. 

Тариф залежить від кількості 

наданих у місяць Користувачу 

повних кредитних звітів щодо 

фізичних осіб. 

Термін поставки звіту – у режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

• 14,04 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 2,34 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

менше 2500 одиниць. 

• 9,84 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,64 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

2501 до 5000 одиниць включно. 

• 7,02 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,17 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

5001 до 7500 одиниць включно. 

• 5,70 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,95 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

7501 до 9000 одиниць включно. 

• 5,10 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,85 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

понад 9000 одиниць. 

3. Повний кредитний звіт щодо 

фізичної особи за умов 

отримання від Користувача 

повних кредитних історій по 

фізичним особам згідно акту. 

Тариф залежить від кількості 

наданих у місяць Користувачу 

повних кредитних звітів щодо 

фізичних осіб. 

Термін поставки звіту – у режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

• 10,92 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,82 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

менше 2500 одиниць. 

• 7,62 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 1,27 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

2501до 5000 одиниць включно. 

• 5,46 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,91 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

5001 до 7500 одиниць включно. 

• 4,92 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,82 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів від 

7501 до 9000 одиниць включно. 
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• 4,44 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,74 грн. за один звіт, 

якщо кількість наданих впродовж місяця звітів 

понад 9000 одиниць. 

4. Частковий кредитний звіт щодо 

фізичної особи. 

Тариф не залежить від кількості 

наданих Користувачу кредитних 

звітів. 

Термін поставки звіту – в режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

• 4,02 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,67 грн. за один звіт, 

незалежно від кількості запитів. 

5. Повний кредитний звіт щодо 

юридичної особи. 

Тариф не залежить від кількості 

наданих Користувачу кредитних 

звітів. 

Термін поставки звіту – в режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

• 36,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 6,00 грн. за один звіт, 

незалежно від кількості запитів. 

6. Ідентифікація фізичних осіб – 

суб’єктів кредитних історій. 

Тариф залежить від кількості 

ідентифікацій фізичних осіб. 

Термін виконання – у режимі «он-

лайн» (у режимі реального часу) 

за допомогою мережі Інтернет. 

• 1,20 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,20 грн. за одну 

відповідь, якщо кількість наданих відповідей 

впродовж місяця менше 1000 одиниць. 

• 1,08 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,18 грн. за одну 

відповідь, якщо кількість наданих відповідей 

впродовж місяця більше 999 та менше 2000 одиниць. 

• 0,96 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,16 грн. за одну 

відповідь, якщо кількість наданих відповідей 

впродовж місяця більше 1999 та менше 4000 

одиниць. 

• 0,84 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,14 грн. за одну 

відповідь, якщо кількість наданих відповідей 

впродовж місяця більше 3999 та менше 6000 

одиниць. 

• 0,60 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 0,10 грн. за одну 

відповідь, якщо кількість наданих відповідей 

впродовж місяця більше 5999 одиниць. 

7. Повний кредитний звіт щодо 

фізичної особи від двох бюро 

кредитних історій для кожного 

запита Користувача («Бюро 

Кредитних Історій «Українське 

Кредитне Бюро» та «Перше 

Всеукраїнське Бюро Кредитних 

Історій»). за умов обов’язкової 

передачі до ТОВ «БКІ «УКБ» 

Користувачем повних кредитних 

• 30,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 5,00 грн. за один звіт, 

якщо підсумкова кількість отриманих від 

Користувача на кінець поточного місяця кредитних 

історій менше 10 одиниць.(*) 

* Якщо кількість переданих до Бюро кредитних історій 

більше 10 одиниць. то тариф розраховується згідно 

Додатку № 7 до Публічного договору (Умов і Правил 

надання інформаційних послуг) 
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історій фізичних осіб з 

щомісячним оновленням, які 

враховуються ТОВ «БКІ «УКБ» 

наростаючим підсумком. 

Тариф залежить від сумарної 

кількості отриманих від 

Користувача повних кредитних 

історій щодо фізичних осіб. 

Розрахунок ведеться згідно 

Додатку № 7 до Публічного 

договору (Умов і Правил надання 

інформаційних послуг) 

Термін поставки звіту – у режимі 

«он-лайн» (у режимі реального 

часу) за допомогою мережі 

Інтернет. 

 

 
(факсимільне зображення власноручного підпису і відбитка печатки) 

Генеральний директор 

ТОВ «БКІ «УКБ»       Остапчук С.І.. 

 

 

  



Додаток № 7 
до Публічного договору 

(Умов і Правил надання інформаційних послуг) 
(під час оформлення Розрахунку тарифу моделі № 7 напис Додаток № 7 

до Публічного договору (Умов і правил надання інформаційних послуг) 

віддалити) 

Розрахунок тарифу моделі №7 
 

1. Плата за послуги Бюро складається з плати за отримання, користування кредитними звітами щодо 

фізичної особи від двох бюро кредитних історій в Системі Бюро та користування Системою Бюро. 

2. Вартість послуг Бюро в розрахунковому періоді визначається шляхом множення ціни 1 (одного) 

кредитного звіту щодо фізичної особи від двох бюро кредитних історій для кожного запита Користувача 

на кількість отриманих Користувачем кредитних звітів. Загальна щомісячна вартість послуг для 

Користувача складається з вартості всіх отриманих Користувачем кредитних звітів, щодо фізичної особи 

від двох бюро кредитних історій протягом розрахункового періоду. 

3. Бюро здійснює тарифікацію отриманих Користувачем кредитних звіті щодо фізичної особи від двох бюро 

кредитних історій. 

4. Ціна 1 (одного) кредитного звіту, щодо фізичної особи від двох бюро кредитних історій з урахуванням 

ПДВ ( Р ) для Користувача розраховується за формулою: 

            Р =  30 * Кп  × Кз 

 Кп – коефіцієнт, який визначає знижки для Користувача за передану до Бюро інформацію (далі – 

кредитні історії). 

 Кз   –  коефіцієнт, який визначає знижки для Користувача за кількість отриманих ним кредитних 

звітів, 

30 – базова ціна з ПДВ за один кредитний звіт. 

 

Формула для розрахунку коефіцієнта Кп: 
 

1. При  С <=10   Кп = 1 

 

2. При С >10   Кп = 0,85lg(C/10) 

 

де C – кількість переданих до Бюро кредитних історій з початку дії Договору з Бюро. Визначається як 

сумарна кількість переданих до Бюро з початку дії Договору з Бюро кредитних історій на 1-ше число 

місяця, наступного за розрахунковим. 
 

Формула для розрахунку коефіцієнта Кз: 
 

1. При  N <=10   Кз = 1 

 

2. При N >10   Кз = 0,85lg(N/10) 

 

де N – кількість отриманих Користувачем у розрахунковому місяці кредитних звітів. 

5. Розрахунок ціни 1 (одного) кредитного звіту щодо фізичної особи від двох бюро кредитних історій з 

урахуванням ПДВ для Користувача надається разом з Актом приймання-передачі послуг. 

 

Бюро 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 

«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНЕ БЮРО» 
 

Генеральний директор 
 

 

___________________ С. І. Остапчук 
 
М.П. 

 

 

 

Користувач 
 

___________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

___________________ /____________________/ 

 
М.П. 

 

 


