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ФІНАНСОВІ 
ІНСТРУМЕНТИ 
ТАСКОМБАНКУ 
ДЛЯ МІСЦЕВИХ РАД



ГРУПА «ТАС», заснована 
в 1998 році, є однією з 
найбільших фінансово-
промислових груп 
України, що динамічно 
розвивається.

Засновником і основним 
акціонером Групи та її керуючої 
компанії є Сергій Леонідович 
Тігіпко

СФЕРА БІЗНЕС-ІНТЕРЕСІВ 
ГРУПИ «ТАС» ОХОПЛЮЄ

ФІНАНСОВИЙ 
СЕКТОР

▶ Банки

▶ Страхові 
компанії

▶ Лізинг та 
споживче 
кредитування 

ПРОМИСЛОВА 
ГРУПА

▶ Підприємства 
важкої та маши-
нобудівної про-
мисловості

▶ Підприємства 
харчового сектору

▶ Аграрні компанії 

НЕРУХОМІСТЬ 

▶ Офісна 
нерухомість

▶ Готельна 
нерухомість

▶ Житлова 
нерухомість 

ВЕНЧУРНІ 
ПРОЄКТИ

▶ Інвестування 
у перспективні 
проєкти



ПРО БАНК 

АТ «ТАСКОМБАНК»  - 
універсальний комерційний банк, 
який надає повний спектр 
фінансових послуг як
корпоративним, 
так і приватним клієнтам

ЗАСНОВАНИЙ У 1989 РОЦІ30 
років на банківському 
ринку України

понад 

4 СЕРЕД БАНКІВ 
УКРАЇНИ з приватним 
капіталом
за даними НБУ, 2021 рік

СИСТЕМНО ВАЖЛИВИЙ  
БАНК країни
за оцінкою НБУ, 2021 рік

МІСЦЕ ЗА 
РОЗМІРОМ 
АКТИВІВ



ПРО БАНК
ОДИН З ВОСЬМИ БАНКІВ КРАЇНИ, 
ЩО ОТРИМАЛИ  
Міжнародний рейтинг Moody’s 
Investors Service  
оцінка кредитоспроможності B3 - 
на рівні суверенного рейтингу 
України, прогноз Стабільний 

ПАРТНЕРСТВО З ЄІБ
учасник Спільного Проєкту України 
та Європейського інвестиційного 
банку щодо кредитування МСП і 
компаній з середнім рівнем 
капіталізації з 2019 року

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
ERNST&YOUNG 
щорічно проводить аудит 
фінансової звітності Банку 
з 2016 року



ЩО ПРОПОНУЄМО?

Програма фінансування 
витрат бюджету розвитку 
бюджету міської територіаль-
ної громади або капітальних 
інвестицій комунальних під-
приємств, що належать до 
комунальної власності місь-
кої територіальної громади

ЯКІ ПЕРЕДУМОВИ?

Місцева громада визначає 
напрямки розвитку згідно зі 
стратегією міста, ініціює 
проєкти і створює паспорти, 
за якими оголошуються тен-
дери на виконання конкрет-
них послуг, що кредитуються 
Банком.

КОГО ФІНАНСУЄМО?

▶ Міські територіальні громади
 з чисельністю населення 
понад 20 тис. осіб

▶ Комунальні підприємства

ПРО ПРОГРАМУ 

Важливі аспекти

▶ Підтримка ініціатив мера депутатами міської ради
▶ Наявність компетенцій та готовність Департаментів фінансів міських 
рад займатися підготовкою документів і погодженням кредитів 
з банками та МФУ 
▶ Дотримання сумлінної платіжної дисципліни по отриманих кредитах

на одну територіальну 
громаду

До 400 
МЛН ГРН 



отримання фінансування без очікування власних надходжень в бюджет

перелік проєктів і виконавців громада визначає самостійно 

реалізація великих тривалих проєктів 

ПЕРЕВАГИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

КОШТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ

СВОБОДА ВИБОРУ

ДОВГОСТРОКОВИЙ РЕСУРС 



ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Кредитна лінія  Випуск 
та придбання 

облігацій громади 

Фінансування 
підрядників проєктів ТГ 

з наступним 
рефінансуванням 

кредитами міської ради  

1 2 3 4
Лізинг 

техніки та 
обладнання



ВІДКРИЄМО КРЕДИТНУ ЛІНІЮ  

СУМА: до 400 млн грн 
ТЕРМІН: до 5 років

МЕТА: фінансування витрат фонду розвитку 
територіальної громади

УМОВИ:

▶ Змінювана процентна ставка: Облікова ставка 
НБУ + 6% річних
▶ Невідновлювальна кредитна лінія

▶ Без забезпечення

▶ Перший рік  лише відсотки

▶ Погашення щоквартально рівними частинами з 
другого року



ДОПОМОГА ПРИ ПЕРВИННОМУ РОЗМІЩЕННІ ТА 
ПРОДАЖ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ:
▶ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

▶ БАНКАМ (ЗОКРЕМА ТАСКОМБАНКУ) 

▶ СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ

▶ ТА ІНШИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

ОБСЯГ: до 500 млн грн

СТАВКА: від  14% річних

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОБІГУ: 5 років

ВИПУСТИМО ТА РОЗМІСТИМО 
ОБЛІГАЦІЇ ГРОМАДИ 

ТАСКОМБАНК – лідер на ринку корпоративних 
боргових інструментів - здійснив  45 ринкових 
випусків  облігацій обсягом понад 2,5 млрд грн. 

Випуск облігацій місцевої позики – це можливість 
для громади залучити додаткове фінансування для 
реалізації проєктів розвитку.



Лізинг 
техніки та 

обладнання

АВАНС: від 30% вартості предмету лізингу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Предмети лізингу. Гарантія 
Міської ради за Комунальне підприємство на суму 
фінансування Банку

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ В ЛІЗИНГ
ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ МІСЦЕВА РАДА ВИЗНАЧАЄ САМОСТІЙНО 

МЕТА ЛІЗИНГУ: 
▶ Розвиток територіальної громади
▶ Модернізація фондів
▶ Економія за рахунок нової техніки та обладнання

ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ:
Транспортні засоби та спеціальна техніка - від 12 
до 60 місяців. Обладнання - від 12 до 36 місяців.
ВАЛЮТА ФІНАНСУВАННЯ: долар США, євро, грн

Предмети лізингу і послуги фінансового 
лізингу повинні проходити процедуру 
публічної закупівлі на офіційному 
майданчику 
(згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»)



ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ТАСКОМБАНК?  

НАДАЄМО 
КОНСУЛЬТАЦІЙНУ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНУ
 ДОПОМОГУ

КОМПЕТЕНЦІЯ ДОСВІД СУПРОВІД

МАЄМО УСПІШНИЙ ДОСВІД 
РЕАЛІЗОВАНИХ 

ПРОЄКТІВ З 
ГРОМАДАМИ 

РОЗУМІЄМО 
УКРАЇНСЬКЕ 

СЬОГОДЕННЯ КРАЩЕ ЗА 
МФО



1
2
3

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ 
щодо оснащення та модернізації міст

Заміна застарілого ліфтового 
обладнання у житловому фонді.
Провідний український виробник 
ліфтів  ЗАВОД «ЄВРОФОРМАТ»

Розробка та впровадження 
систем Smart City на основі 
платформи Urbio

Лізинг електробусів від ТОВ «Джей 
Джей моторс Україна» вироблених 
на території України за корейською 
технологією JJ MOTORS 



ЗАВОД 
«ЄВРОФОРМАТ»

Провідний український 
виробник ліфтів із 
виробничими потужностями в 
м. Києві.

Власні виробничі площі –
20 500 кв.м. (потужності – до 
300 ліфтів на місяць).

На території заводу діє єдина в 
Україні випробувальна ліфтова 
вежа.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ «ЄВРОФОРМАТ»
З 2009 року загалом у житлових будинках України за 
державною програмою заміни ліфтового обладнання,   
що відслужило свій експлуатаційний строк, 
встановлено 1984 ліфти виробництва «Євроформат».

СТАН ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
На 2020 рік відпрацювали понад 25 років і потребують 
термінової заміни близько 64% ліфтів житлового 
фонду України. Ризики несвоєчасної заміни:
відповідальність за недотримання норм щодо 
експлуатації ліфтів; високий рівень небезпеки 
пасажирів через неналежний стан ліфтів.

КОМПЛЕКС РОБІТ ПО ЗАМІНІ ЛІФТІВ 
Проєктні роботи /  Експертиза проєктно-кошторисної 
документації / Постачання обладнання / Демонтажні 
роботи / Монтажні роботи / Будівельні роботи / 
Пусконалагоджувальні роботи / Введення ліфтів в 
експлуатацію.

Контакти для зв’язку:
+380 50 505 00 93 (Гелашвілі Лаша)
l.helashvili@euroformat.com
м. Київ, вул. Куренівська, 21 А

www.euroformat.com



 Модуль Реєстрів та облікових систем 
 Модуль е-Сервісів 
 Модуль е-Демократія 
 Служба мера 
 Управлінська звітність   
 Модуль «Вірус» 
 Освітня платформа 
 Єдина GIS-система 
 Бухгалтерський облік (ERP) 
 Диспетчеризація 
 Паркування 
 е-Квиток 
 Розрахунковий центр 
 IoT 
 Відеоспостереження та фото- відео фіксація 
 Ситуаційний центр 
 Дата-центр 
 Базова інфраструктура 

Розробка та впровадження систем - Smart City 

Українських міст та ОТГ 
використовують наші 

системи 

Задоволених користувачів 
наших продуктів 

більше
1 млн. 

більше 
50 

На ринку розробки та 
впровадження програмного 

забезпечення 

Систем мають 
реєстраційні сертифікати 

8 
років  28 
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Більше деталей 
надамо на ваш запит за адресою та 

номером телефону:

municipality@tascombank.com.ua
+380 67 445 26 27 

СПІВПРАЦЯ З НАМИ СЬОГОДНІ – 

ВАШЕ ФІНАНСУВАННЯ НА ПОЧАТКУ 2022 РОКУ!



▶  Погодження Мінфіном  залучення кредитних коштів громадою

▶  Відсутність порушень графіку платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу, протягом 
трьох попередніх років

▶  Обов’язкове включення сум погашення кредитів і сплат відсотків в бюджет відповідних років

▶  Клас Позичальника: не нижче 2 – для міської ради, не нижче 7 – для комунального підприємства

▶  Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не перевищують 10% видатків 
загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду

▶  Загальний рівень боргу, з урахуванням кредитної операції, що запитується, не перевищує 200% (для 
Києва – 400%) середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку  (без урахування 
обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного 
прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

▶  Позичальник не може знаходитись на території населених пунктів, на якій органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

ВИМОГИ 
ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА
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