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Керівникам асоціацій банків України 
 
Керівникам українських банків 

 
 

 
 

Шановні панове! 
 

 
 

Просимо Вас звернути увагу на різницю в підходах у встановленні 
тарифів на надання банківських послуг для некомерційних організацій в 
Україні і в більш економічно розвинених країнах Європи і Америки. 

 
Наприклад, менеджер Wells Fargo Bank (США), отримавши інформацію 

про те, що організація, котра відкрила у них рахунок, є безприбутковою 
недержавною організацією, зателефонував і повідомив, що організація має 
право обслуговуватися за пільговими тарифами. Аналогічний підхід був 
помічений і в інших банках Заходу. У той час як в Україні тільки ПриватБанк 
надає пільгові тарифи, в інших же банках відкриття та обслуговування рахунків 
неприбуткових організацій обходиться значно дорожче обслуговування 
рахунків підприємців. 

 
Ми розуміємо, що банки України - це комерційні організації. Однак 

просимо Вас звернути увагу на те, що така позиція українських банків 
призводить до того, що, наприклад, з 30 найбільш активних громадських 
організацій Харківської області, менше половини мали активні банківські 
рахунки, що в свою чергу призводить до непрозорості діяльності таких 
організацій. 

 
Крім того, просимо звернути увагу на те, що здешевлення доступу до 

банківських послуг призведе до збільшення платежів через банківські 
рахунки і дасть можливість організаціям що обслуговуються 
співпрацювати із західними і міжнародними донорськими організаціями, 
що призведе до збільшення надходжень валютних коштів в Україну та 
збільшення обороту обслуговуючого банку. 

 
 



 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХАРКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СВІТЛО" код ЄДРПОУ 34329887 

Тел. +380 57 750 67 96; website www.svitlo.ngo 
IBAN рахунок № UA253005280000026004455054375 в АТ «ОТП БАНК» 

З огляду на вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням 
розглянути питання про можливість встановлення пільгових тарифів для 
відкриття і обслуговування рахунків неприбуткових організацій.  

 
 
 
З повагою,  
 
голова Правління 

 

 
 
 
 
Олександр Мирошников 

 


