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КРЕДИТНЫЙ 

РЕЙТИНГ*

uaA+ (стабильный)

КАПИТАЛ

94,94%
Министерство Финансов 

Украины

КЛИЕНТЫ

более  30 000 
предприятий и организаций 

на обслуживании

РЕЙТИНГ 

ДЕПОЗИТОВ*

А (наивысшая надежность)

ОПЫТ НА 

РЫНКЕ

22 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЕТЬ
более 

175 ОТДЕЛЕНИЙ 

4 400 ТЕРМИНАЛОВ*
* Партнерская сеть

ДОВЕРИЕ
больше 

700 тысяч 
клиентов физических лиц

СТАТУС

входит в ТОП-10 
крупнейших банков Украины, 

* рейтинг Украинского кредитно-рейтингового агентства 

ПРО БАНК



• питоме енергоспоживання житлового фонду України в 2 – 3 рази вище рівня 
країн ЄС

• більше 80% будинків в Україні потребують негайного ремонту

• питомі енерговитрати України (на 1 дол. США ВВП) перевищують рівень:
Великобританії – в 4,8 рази
Туреччини – в 3,8 рази
Польщі – в 3,0 рази
Білорусії – в 1,8 рази
Росії – в 1,3 рази

• відсутність культури енергоефективності та відповідальності у населення, 
підприємств, організацій тощо

ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА



кредитування фіз.осіб кредитування ОСББ

фізичним особам:

9 200 кредитів на суму більше 156 000 000 грн.

видано станом на 10.11.2015 р. 

ОСББ

61 кредит  на суму більше  9 200 000 грн.

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

БАНКУ



• 2 роки практичного досвіду

• співпраця з владою та асоціаціями

• власний Центр енергоефективності у м. Києві

• унікальні програми кредитування 

• широка географія

• окремі точки продажів в мережах магазинів «Епіцентр», «Нова 

Лінія» та «LEROY MERLIN» 

• допомога в експертизі проектів 

ПЕРЕВАГИ ДІЮЧИХ ПРОГРАМ



• Для зручності клієнтів Банк розробив і застосовує в гіпермаркетах

спеціальну програму для «кредитів енергоефективності» 

• Починаючи з 15/09 "Укргазбанк" точки продажів відкрито в кожному " 

LEROY MERLIN " гіпермаркеті

• Спрощені процедури прийняття рішення на місці, заповнивши простий 

опитувальник. 

• Кредитні угоди підписуються безпосередньо в гіпермаркетах

• Разом з "Леруа Мерлен" ми надаємо повний коло послуг для покупців 

товарів енергоефективності 

• Спільне інформаційна кампанія в засобах масової інформації для цієї 

програми буде розпочати найближчим часом

ПАРТНЕРСЬКИ ПРОГРАМИ



27.08.2015 року 

АБ «УКРГАЗБАНК» відкрив 

перший в Україні 

Центр Енергоефективності

функції:

• консультації спеціалістів банку та 

компаній-партнерів 

• популяризація енергоефективних 

заходів спільно із партнерами та 

професійними консультантами 

• оформлення заявок на отримання 

кредитів для ОСББ/ЖБК та населення

ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



профінансовано встановлення 

індивідуального теплового 

пункту в сумі 

4 000 000 грн.
в Психоневрологічній Міській 

лікарні ім. Павлова, м. Київ 

профінансовано встановлення 

сонячних батарей на 

геліоелектростанціях в сумі 

540 тис. євро
в м. Тернополі та 

Тернопільській області

АБ «УКРГАЗБАНК» активно фінансує проекти енергоощадної модернізації

бізнесу

КРУПНІ ПРОЕКТИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



• з урядом України в напрямку реалізації програм енергоефективності (та кредитування

фізичних осіб та ОСББ)

• з урядами іноземних країн в напрямку фінансування купівлі транспортних засобів та

обладнання

• з виробниками енергоефективного обладнання та енергоощадних матеріалів на

вигідних умовах

• з дистриб’юторами іноземних товаровиробників в рамках розвитку українського

бізнесу та зменшення енергозалежності України

фінансування клієнтів на ринкових умовах

фінансування клієнтів за зниженою процентною компенсацією тіла кредиту 

(з компенсацією її частини від партнера)

• стандартні програми кредитування клієнтів на енергоощадні проекти

ПАРТНЕРСЬКА СПІВПРАЦЯ



Енергонезалежність країни, економія в бізнесі та заощадження

власних коштів починається з:

• утеплення власного будинку

• енергоощадних заходів в багатоповерхівках

• енергоефективної модернізації бізнесу

УКРГАЗБАНК, як надійний партнер, завжди готовий надати кредитну

підтримку на впровадження енергоощадних проектів

ПАРТНЕРСЬКА СПІВПРАЦЯ



EКO – кредитування 

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС

МСБ та КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС

Eкo програми для населення 
 Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

«Тепла оселя» радіатори опалення, вікна, двері, котли, системи вентиляції,  
утеплення, лічильники, системи сонячного теплопостачання 

Еко-транспорт Еко-агро Еко-обладнання та Еко-інвестиції

придбання гібридних та 
електромобілів

установка систем крапельного 
зрошення
заміна транспортних засобів зі 
скороченням витрат палива та 
зменшення викидів СО2

заміна обладнання на енергоефективне, з меншим 
викидом СО2, з використання вторинної сировини
придбання обладнання для використання 
поновлюваних джерел енергії (вітряних, сонячних, 
гідро, атомних) 
придбання обладнання з виготовлення пелетів

EKO кредити – локомотивний продукт всієї лінійки кредитів для бізнесу 



АБ «УКРГАЗБАНК»
допомагає змінюватись державі 

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 

0-800-309-000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)

АДРЕСА: м. Київ,

вул. Б. Хмельницького 16-22
ТЕЛЕФОНИ: 044 590-4-999, 044 494-46-50

запрошуємо до співпраці!

д.э.н., MBA, Заместитель Председателя Правления АБ 

“УКРГАЗБАНК” /УКРАИНА/ - Олексій Александров


