
 

 

 

 

 

УКРГАЗБАНК - партнер Республіки Білорусь з фінансування білоруської 
техніки, обладнання та транспортних засобів в Україні 
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       - кількість відділень в області  
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про УКРГАЗБАНК 

Профіль 

Універсальний банк з фокусом на  еко-банкінг 
 
основні бізнес напрямки:  
- корпоративний бізнес,  
- малий та середній бізнес,  
- роздрібний бізнес. 

Рік створення 1993  

Всього активів 53,7 млрд. грн.1 

Статутний капітал 13,8 млрд. грн.1  

Частка ринку (за 

активами) 
4,21%2 

Міжнародний аудит з 1997 (наразі - Ernst & Young) 

Регіональна мережа 232 відділення, 23 дирекції 

Клієнтська база 
Близько 890,000 клієнтів фізичних осіб та  
понад 46,500 клієнтів юридичних осіб 

Основний акціонер 
Міністерство Фінансів України  
(≈ 94,94% акцій) 

Волинська 

обл. 

Чернігівська обл. 

Сумська 

обл. 

Рівненська 

обл. 

Житомирська 

обл. 

 

Полтавська обл. 

Львівська обл. 

Тернопільськ

а обл. 

Хмельницька 

обл. 

  Ів - Франківська  

обл. 

Чернівецька 

обл. 

Вінницька обл. 

Донецька 

обл. 

Миколаївська обл. 

Одеська обл. 

Херсонська 

обл. 

Запорізька обл. 

Дніпропетровська обл. 

Черкаська обл. 

Кіровоградська обл. 

Закарпатська  

обл. 

Київська обл. 

АР Крим 
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Харківська обл. 

Луганська обл. 
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N 

1 Станом на 01.01.2017  
2 Розрахунок Банку за даними НБУ станом на 01.01.2017 

uaA+  uaAA+  

рейтинги 



Комунальна техніка 

Дорожна техніка 

Будівельна техніка 

Спеціальна техніка 

Тролейбуси Автобуси 

УКРГАЗБАНК - партнер Республіки Білорусь з фінансування білоруської 
техніки, обладнання та транспортних засобів для українського бізнесу, в 

т.ч. для КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Ліфти 

Білоруська техніка – надійний помічник для  

кожного господарства 



умови кредитування 

* Ставка вказана станом на 10.04.2017 р. з урахуванням компенсації від 

Уряду Республіки Білорусь. 

 Уряд Республіки Білорусь компенсує 2/3 розміру облікової ставки НБУ на 

дату укладення кредитного договору, але не більше 8 % річних. 

 ВЛАСНИЙ ВНЕСОК від 20%  – при заставі техніки, обладнання що купується 

МОЖЛИВІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ з 0% ВЛАСНОГО ВНЕСКУ – при  наданні 
додаткового забезпечення 

до 3 років - на придбання  нового обладнання 

до 5 років - на придбання  нових  транспортних  засобів  та техніки 

        * до 12 місяців – 11,8 % річних 

від 12 до 24 місяців – 12,8 % річних 

від 24 до 36 місяців – 13,0 % річних 

від 36 до 60 місяців – 13,1 % річних 

комісія: 1,0 % від суми кредиту, сплачується одноразово 
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переваги УКРГАЗБАНКУ 

  досвід робити УКРГАЗБАНКУ в даному напрямку більше 2 років 
 

  найнижча на ринку процентна ставка – від 11,8% річних   
 

  відсутність періодичних комісій 
 

  можливість отримати кредит без власного внеску 
 

  відсутність вимоги щодо оцінки предмету застави СОД, що 

купується за кредитні кошти 
 

  адаптований графік погашения кредиту 
 

  широкий перелік партнерів та техніки, яку можна придбати у 

офіційних дилерів білоруської техніки та обладнання 
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актуальне рішення при купівлі техніки, транспортних 

засобів або обладнання 

І Варіант  
ПІДПРИЄМСТВО витрачає усі вільні кошти на придбання техніки, обладнання, або очікує 
фінансування з бюджету 

 

 

ІІ Варіант 
ПІДПРИЄМСТВО частково витрачає вільні кошти на здійснення авансового внеску по кредиту на 
придбання техніки, обладнання по програмі кредитування УКРГАЗБАНКУ та Республіки Білорусь 

 
 

 
 
 

ІІІ Варіант  
ПІДПРИЄМСТВО розміщує вільні кошти на депозит у Банку під високі проценти та отримує кредит за 

низькою ставкою на придбання техніки, обладнання по програмі кредитування УКРГАЗБАНКУ та 
Республіки Білорусь 
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переваги для КП при купівлі техніки  або обладнання 

можливість придбання одразу декількох одиниць нової 
техніки для збільшення власних потужностей 
 
отримання пасивного доходу за умови придбання нової 
техніки з 0% першим внеском. Збережені кошти можна 
витратити на господарську діяльність або покласти кошти 

на депозит (депозит до 16,8% річних, а кредит від 11,8% 
річних) 
 
зменшення бази оподаткування за рахунок врахування 
витрат по кредиту 
 

 
 
 

варіанти II та ІІІ надають можливість 

отримати додаткові переваги 
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ЕКО-програми для підприємств  

ПІДПРИЄМСТВА 
Енергоефективна модернізація 

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА 
відновлювальна енергетика,  

накопичення енергії, біомаса 

ТРАНСПОРТ 
енергоефективні компоненти, 

паливо, логістика, електромобілі 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Мінімізація шкідливих викидів 

 

АПК та ТВАРИННИЦТВО 

біопаливо, біогаз, утилізація 
відходів, системи зрошування 

ЖКГ ТА КОМУНАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ 
Енергоефективна модернізація 

Енергосервісні контракти 
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переваги ЕКО-банку 

співпраця УКРГАЗБАНКУ та IFC дозволить проводити унікальний експертний аналіз 
проектів з енергоефективної модернізації, виявляти весь «прихований» потенціал 

економії ресурсів, прискорити окупність інвестицій 

 

всі проекти, пов'язані з енергоефективністю, екологічністю  та відновлювальною 

енергетикою розглядаються Банком як пріоритетні – у першочерговому порядку 

 

для підприємств та компаній, чия діяльність безпосередньо пов'язана з екологічними та 

енергоефективними технологіями, УКРГАЗБАНК вже сьогодні пропонує пільгові 

відсоткові ставки за кредитами, і підвищені – за депозитами  
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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

Контакти 

АБ «УКРГАЗБАНК» 
 

м. Київ , вул. Б. Хмельницького,16-22 
www.ukrgasbank.com 

 
контакт-центр: 0 800 309 000 
виділена лінія для клієнтів малого  
та середнього бізнесу: 044 494 09 70 
 

МІШУТІНА АНАСТАСІЯ 
 

начальник відділу організації продажів 
департаменту малого та середнього бізнесу 

 
моб. 099 551 95 25 
тел. 044 494 46 66 
amishutina@ukrgasbank.com 

контактна інформація 

http://www.ukrgasbank.com/

