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Інформація про Банк
Надійний та динамічний банк, який вже понад 25 
років успішно функціонує на ринку фінансових послуг

НАШІ РЕЙТИНГИ НАДІЙНОСТІ

21 липня 1993 р.Дата заснування 94,9409%Належить Державі

Понад 2 млн. клієнтів Нам довіряють Понад 10 млрд грнЗалучені кошти клієнтів МСБ

Понад 8 млрд грнВидані кредити клієнтам МСБ

НАЗВА

РЕЙТИНГОВОГО 
АГЕНСТВА

ОЗНАКА

РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
(ВПОВНОВАЖЕНЕ, МІЖНАРОДНЕ)

ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ

ЧИ ОНОВЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 
ЕМІТЕНТА ЧИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА

РІВЕНЬ

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ЕМІТЕНТА 
АБО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА

ТОВ Рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 30.11.2020 uaАА

ТОВ «Рюрик» Уповноважене рейтингове агентство 27.06.2019 uaAА+

ТОВ Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 02.12.2020 uaAА+

Міжнародне агентство «Fitch Ratings» Міжнародне агентство 21.10.2020 В

АБ «УКРГАЗБАНК»  |  2021

Наші рейтинги підтверджують стабільність та професіоналізм – приєднуйтесь і Ви до АБ «УКРГАЗБАНК»!



Компенсація вартості техніки (Постанова 130)

АБ «УКРГАЗБАНК»  |  2021

Для кого: Юридичні особи та ФОП – сільськогосподарські виробники, які за попередній рік не менше

75% виручки отримали від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва

Що компенсується: Вартість сільськогосподарської техніки та обладнання, що зазначені у «Переліку сільськогосподарської

техніки та обладнання вітчизняного виробництва», згідно переліку МінАПК (https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka)

Скільки компенсується: 25% вартості вітчизняної с/г техніки/обладнання без ПДВ (в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (60 млн. грн. на одного виробника сільськогосподарської
продукції/групу пов’язаних клієнтів)

Загальні умови для прийняття заявок клієнтів на отримання компенсації:
• Клієнта не визнано банкрутом та/або проти нього не порушено справу про банкрутство;
• Клієнт не перебуває на стадії ліквідації;
• У Клієнта відсутня прострочена більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами Державної 
фіскальної служби;

• Клієнт здійснював повну оплату техніки та обладнання з поточного/кредитного рахунку в одному Банку;
• Клієнт має відкритий поточний рахунок у Банку;

Клієнт надає до відділення 
Банку пакет документів (згідно 

переліку ___)

Співробітник відділення Банку перевіряє 
повноту документів та в разі відсутності 

зауважень направляє інформацію на 
адресу Мінекономіки

Банк при отриманні бюджетних коштів 
від Мінекономіки протягом трьох 
банківських днів перераховує їх на 

поточний рахунок клієнта

https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka


Компенсація відсотків за кредитом (Постанова 300)

АБ «УКРГАЗБАНК»  |  2021

Для кого: Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу – юридичні особи незалежно від

організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи-підприємці

Що компенсується: Компенсація відсоткової ставки в розмірі 1,5% річних облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування

відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів

Скільки компенсується: Сума компенсації не може перевищувати:

- для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із 
провадженням діяльності у галузі тваринництва - 15 млн. грн.
- для інших позичальників – 5 млн. грн.

Загальні умови для прийняття заявок клієнтів на отримання компенсації:
• Клієнта не визнано банкрутом та/або проти нього не порушено справу про банкрутство;
• Клієнт не перебуває на стадії ліквідації;
• У Клієнта відсутня прострочена більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами Державної 
фіскальної служби;

• Клієнт має відкритий поточний рахунок у Банку

Клієнт надає до відділення 
Банку пакет документів (згідно 

переліку ___)

Співробітник відділення Банку перевіряє 
повноту документів та в разі відсутності 

зауважень направляє інформацію на 
адресу Мінекономіки

Банк при отриманні бюджетних коштів 
від Мінекономіки  протягом трьох 
банківських днів перераховує їх на 

поточний рахунок клієнта



Запрошуємо до співпраці!

КОНТАКТИ АБ «УКРГАЗБАНК»

Виділена лінія для клієнтів МСБ
+38 (044) 494 09 70

(згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

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

94,94% акцій УКРГАЗБАНКУ належать державі

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