
Інструкція 
 

1. Заходимо у “Приват24 для бізнесу” 
 
2. Переходимо у меню ”Платежі/по Україні/створити”: 

 
 
3. У формі створення платіжного доручення заповнюємо 
наступні поля: 
а) у полі “Рахунок” блоку "Дані відправника" вибираємо поточний 
рахунок 2600* в UAH; 
б) у полі “Сума” вказуємо суму, яку хочете перерахувати з рахунку 
2600*; 

 

https://client-bank.privatbank.ua/p24/news
https://client-bank.privatbank.ua/p24/c2b_nbu_payment_new_light


 
в) в блоці "Дані одержувача" відзначаємо чек-бокс "Рахунок 
відкритий в ПриватБанку"; 
г)  у полі "Рахунок / карта" блоку "Дані одержувача" вказуємо номер 
своєї особистої картки для виплат. 
Всі інші дані одержувача підтягнуться автоматично. 
д) в полі "Призначення платежу" блоку "Дані одержувача" вказуєте 
фразу - "перерахування коштів на власний рахунок (за що, згiдно з 
чим, вiд якого числа, з/без ПДВ)" або “переказ коштів на власну 
картку для виплат (за що, згiдно з чим, вiд якого числа, з/без ПДВ)”, 
або “перерахування чистого доходу від підприємницької діяльності 
(за що, згiдно з чим, вiд якого числа, з/без ПДВ) на особисту картку 
для виплат” 

 
Чек-бокси з ПДВ не відзначати. Період виплат вказувати не 
обов'язково. 
е) всі інші поля заповнюються за бажанням. 
По завершенні натискаємо кнопку "Далі" 

 



 
4. Підтвердження платежу 
а) перевірте чи правильно відображені дані в платіжному дорученні; 
б) якщо перераховуєте кошти зі свого рахунку ФОП на карту іншої 
фіз.особи, то позначте чек-бокс "Додати документ, який підтверджує 
оплату податків". 
Важливо! При перерахуванні коштів з рахунку 2600* на карту іншої 
фіз.особи виникає податкове зобов'язання і клієнт зобов'язаний 
сплатити податок у розмірі 18% від суми перерахування. 
 
За тендерним контролю ніяких чек-боксів відзначати не треба. 



 
 
 
г) Для підтвердження платежу натисніть "Підписати". Після підпису 
платіжне доручення перейде в журнал підготовлених платежів. 
Якщо хочете поки просто зберегти платіж, то натисніть "В 
підготовлені" - в цій ситуації платіж також перейде в журнал 
підготовлених. 
У журнал підготовлених платежів можна потрапити через меню 
"Платежі / по Україні / підготовлені": 



 
 
4. Відправка платежу в банк 
Для завершення операції перерахування коштів необхідно підписати 
і відправити платіж в банк. 
Підписати платіж можна двома способами: 
а) за допомогою ключів (Criptoplagin); 
б) за допомогою SMS-підпису; 
Отриману смс на Ваш мобільний номер телефону, необхідно 
повністю переслати на номер 3700 для підтвердження платежу. 
 
Після підпису платежу кнопка "Відправити" з'явиться зліва в рядку 
платежу (замість кнопки "підписати") 

 
 
Важливо! Переказ  коштів має бути здійснений з розрахункового 
рахунку ФОП, а не з картки “Ключ до рахунку”. 
 
 
 
 
 

Новий “Приват24 для бізнесу” 



 
1. Заходимо у “Приват24 для бізнесу”. 
 
2. На стартовій сторінці обираємо “Створити платіж - 
Гривневий”. 

 
 
3. Після переходу у меню “Створити платіж” заповнюємо 
наступні поля: 
а) у полі “Рахунок для сплати” обираємо рахунок 2600 в UAH. 
б) при першому створенні платежу вказуємо повністю реквізити 
отримувача. 
У полі “ЄДРПОУ/ІПН” вказуємо особистий ІПН. Якщо у Вас немає 
ІПН, то натискаємо “Отримувач не має ЄДРПОУ/ІПН “. 
в) у полі “Найменування/ПІБ” заповниться автоматично Ваше ПІБ 
після вказання ІПН. 
г) у полі “Номер рахунку/картки” вказуємо номер Вашої особистої 
картки для виплат. 
д) у полі “МФО банку” вводимо значення 305299. 
е) у поле “Сума” вказуємо суму, яку хочете перерахувати з рахунку 
2600*. 
ж) у полі “Призначення платежу” вказуємо фразу - "перерахування 
коштів на власний рахунок (за що, згiдно з чим, вiд якого числа, 
з/без ПДВ)" або “переказ коштів на власну картку для виплат (за що, 
згiдно з чим, вiд якого числа, з/без ПДВ)”, або “перерахування 
чистого доходу від підприємницької діяльності (за що, згiдно з чим, 
вiд якого числа, з/без ПДВ) на особисту картку для виплат” 

https://24.privatbank.ua/#main


 
 
Даний платіж можна зберегти у шаблони. Для цього необхідно 
поставити чек-бокс “Додати у шаблони”.  
 
4. Підписання платежу. 
Можна підписати платіж будь-яким зручним способом: 
- ключем ЕЦП, 
- смс-підписом, 
- за допомогою QR-кода, 
- токеном. 

 


