
 

 

УКРГАЗБАНК –  

НАДІЙНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ДЕРЖАВОЮ 

 
 

Луцьк, Україна 
Березень 2018 



УКРГАЗБАНК  сьогодні: 

Універсальна банківська установа, орієнтована на комплексне банківське 

обслуговування підприємств всіх галузей економіки та верств населення 

України 

Має більш ніж 24 річний досвід на ринку (рік заснування 1993) 

Належить державі в особі Міністерства фінансів України (94,9409% статутного 

капіталу) 

Представлений професійною командою понад 3 800 працівників 

Чисті активи 65.7 млрд.грн. 1 

Статутний капітал 13.8 млрд.грн 1 

Частка ринку за загальними активами 5.3% 2 

Міжнародний аудит з 1997  
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Головний офіс  в Києві 

7 Кількість відділень 

Розгалужена мережа продажів по всій території  України  
 

23 обласних дирекцій  

240 відділень 

 

Волинська обласна дирекція: 

 

• Відділення  по області – Луцьк, Ковель, 

Володимир-Волинський 

 

• Відділеня на митних переходах – Ягодин, Устилуг, 

Доманово  
 

http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/ARKrym.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Khersonskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Zaporozhskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Donetskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Dnepropetrovskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Luganskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Kharkovskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Nikolaevskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Odesskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Kirovogradskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Cherkasskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Poltavskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Sumskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Chernigovskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Kievskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Vinnitskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Zhitomirskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Khmelnitskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Ternopolskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Rovenskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Chernovickaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Ivano-Frankovskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Zakarpatskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Lvovskaya.htm
http://ukrmap.org.ua/Pages/Oblasti_Ukraine/Volynskaya.htm


УКРГАЗБАНК – продукти 

 Акредитиви 

 Гарантії 

 Прямий дилінг 

 Купівля та продаж 

валюти (в т.ч. на 

умовах форвард) 

 Доступ клієнта до 

первинного 

аукціону ОВДП 

 

 

 ЕКО-кредити 

 Інвестиційні 

кредити  

 Кредити на 

поповнення 

обігових коштів 

 Овердрафт 

 Кредит під 

депозит 

 Авалювання 

векселів 

 

РКО 

Документарні 

операції та 

Казначейські 

операції 

 

Фінансування Приватним 

клієнтам 

 Поточні рахунки 

 Платежі в гривні та 

іноземних валютах 

 Плата на 

залишки/депозити 

 Прийом платежів від 

третіх осіб 

 Інкасація 

 Зарплатні проекти 

 Торговий еквайринг 

 Корпоративні  картки 

 

 ЕКО-кредити  

 Споживчі кредити 

 Іпотека 

 Автокредитування 

 Поточні рахунки 

 Строкові  депозити 

 Платіжні картки  

міжнародних систем 

 Сейфові комірки 

 Банківські метали 

 Грошові перекази 

(власна система 

переказів Welsend, 

Western Union, 

MoneyGram, SWIFT, 

UNISTREAM) 

 Платіжні термінали 

самообслуговування  

 

3 

Електронний 

банкінг 

 Клієнт-Банк 

 Мобільний банкінг 

 Інтернет-банкінг 

 Смс -банкінг 

 Перекази на картку 

 Центр фінансового 

контролю 

 

Premier 

Banking  

 Преміальні платіжні 

картки 

 Пропозиції та 

особливі привілеї 

для власників 

платіжних карток 

 Сейфові комірки 

 Інкасація та 

супроводження 

цінностей 



УКРГАЗБАНК – кредитування 
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Акційний кредит від 9 % річних: 

Цілі 

Придбання в Україні нової 
сільськогосподарської 
техніки/транспорту/обладнання/устаткува
ння вироблених в Республіці Білорусь, які 
реалізуються підприємствами-
виробниками Республіки Білорусь 

Процентна 
ставка*  

До 12 місяців – 9,0 % річних 

Від 12 до 24 місяців – 9,4 % річних 

Від 24 до 36 місяців – 9,7 % річних 

Від 26 до 60 місяців – 10,0 % річних 

Переваги: 
• низька вартість кредитних ресурсів 
• адаптований графік погашення кредиту/ зниження ліміту 

кредитної лінії 
• можливість надання кредиту в розмірі повної ринкової 

вартості 
      об’єкта кредитування 

Постанова КМУ № 130 

Термін 
кредитування 

до 5 років 

Розмір кредиту 
до 80% ринкової вартості 
сільськогосподарської техніки,   

Процентна ставка від 0,1% річних *  

Забезпечення 
кредиту 

сільськогосподарська техніка, що 
купується за рахунок кредитних коштів 
інше ліквідне забезпечення 

Партнерські програми с/г техніка 

Термін кредитування до 5 років 

Розмір кредиту 
до 100% ринкової вартості 
сільськогосподарської техніки,   

Процентна ставка від 6,3% річних *  

Забезпечення кредиту 
сільськогосподарська техніка, що 
купується за рахунок кред коштів  
інше ліквідне забезпечення 

Розмір компенсації  
до 25% від вартості техніки (без 
урахування ПДВ) 

http://www.technotorg.com/
http://khersonmash.com.ua/ua
http://ukr.farm/ukr/


УКРГАЗБАНК – депозитні програми 
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Період UAH USD EUR 

1 день 11,0 0,1 0,01 

7 днів 12,5 0,1 0,01 

14 днів 12,5 0,15 0,01 

21 день 13,5 0,2 0,01 

30 днів (включно) 13,5 0,2 0,01 

31 по 44 дні 14,00% 2,55% 1,25% 

45 по 61 день 14,00% 2,55% 1,25% 

62 по 92 дні 14,50% 2,75% 1,45% 

93 по 183 дні 14,50% 3,55% 2,25% 

184 по 275 днів 14,50% 3,55% 3,00% 

276 по 365 (366) днів 14,50% 3,55% 3,00% 

Базові відсоткові ставки  

Переваги роботи з АБ «УКРГАЗБАНК»: 
- Надійність фінансової установи 
- Можливість розміщення коштів без відкриття поточного 

рахунку в банку 
- Розміщення коштів від 1 дня 
- Висока плата за депозитами 
- Можливість погодження індивідуальних умов для клієнта 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЙТИНГИ:

  

uaAA+  

uaA+  

uaAA+  

1 Станом на  01.07.2017  за даними неаудійованої  

звітності МСФЗ  

2 Розрахунки Банку  за даними НБУ станом на 

01.07.2017 

Переможець номінації 

«САМИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК» 

Переможець номінації 

«ОЩАДНИЙ ВКЛАД» 

Наші менеджери допоможуть вам задовольнити банківські потреби та реалізувати ваші цілі  



УКРГАЗБАНК – міжнародна співпраця 
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IFC - угода зі спрощення доступу до фінансування для компаній, що 

бажають запровадити відновлювальні та енергозберігаючі технології 

і допомогти розкрити «зелений» економічний потенціал країни 

 

IFC -  Глобальна програми торговельного фінансування на суму від 

20 мільйонів доларів США 

 

Німецько-Український фонд (НУФ) - меморандуму про стратегічне 

партнерство та співпрацю між УКРГАЗБАНК та Німецько-Українським 

фондом (НУФ) з метою розвитку існуючих та запровадження нових 

програм економічно привабливого кредитування підприємств мікро, 

малого та середнього бізнесу в Україні 

 

USAID - Меморандум про співпрацю з Проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична 

реформа в Україні» (Проект USAID) для реалізації програми 

енергозбереження і збільшення енергоефективності у містах України 

 



УКРГАЗБАНК – контакти  
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Зубчик Едуард Григорович 

Директор Волинської обласної 

дирекціїї АБ «УКРГАЗБАНК» 

Тел: +38 0332 773680 

E-mail: ezubchyk@ukrgasbank.com 

  

   

 

Буць Олександр Сергійович 

Начальник управління  малого та середнього 

бізнесу Волинської обласної дирекції  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Тел:     +38 050 917 57 63 

E-mail: obuts@ukrgasbank.com 

 

Отченашенко Олександр Анатолійович  

Начальник управління корпоративного 

бізнесу Волинської обласної дирекції  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Тел: +38 095 450 59 48  

E-mail: ootchenashenko@ukrgasbank.com 

 

 

Гаць Дмитро Миколайович  

Начальник відділу продажів МСБ  

відділення № 102/02 Волинської 

обласної дирекції АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Тел: +38 066 182 70 27  

 E-mail: ogats@ukrgasbank.com 

 

 


