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Звернення	Голови	Наглядової	ради

Шановні	акціонери!

Мені надзвичайно приємно презентувати результати 
роботи УКРГАЗБАНКУ за 2017 рік, оскільки вони  
є справді визначними не лише для банківської  
системи України, а й для кожного її громадянина. 
Адже УКРГАЗБАНК вже змінив уявлення про сучас-
ний банкінг – він став ефективним як з фінансової 
точки зору, так і соціально-важливим для майбутнього 
українців.

За три роки УКРГАЗБАНК значно зміцнив свої позиції 
в банківській системі України. Обсяг його активів збільшився більше ніж втричі. Банк  
піднявся на 11 позицій вгору за розміром активів і став одним із п’яти найбільших  
в Україні. Балансовий капітал збільшився у 3,5 рази, завдяки чому Банк піднявся  
на 15 позицій і посідає вже 6 місце. Кредитний портфель збільшився у 2,5 рази, що дозво-
лило Банку піднятися з 20 на 7 місце за цим показником. Довіра вкладників УКРГАЗБАНКУ 
забезпечила йому третю позицію за обсягом коштів клієнтів, портфель яких за останні  
3 роки збільшився в 5 разів.

У порівнянні зі збитками 2014 року, протягом останніх трьох років Банк демонструє  
прибуткову діяльність і це на тлі рекордних збитків всієї банківської системи.

Важливо зазначити, що Банк практично з нуля розпочав роботу з малим та середнім  
бізнесом, що має надзвичайно вагоме значення для ефективного розвиту української  
економіки. І вже на кінець року УКРГАЗБАНК став абсолютним лідером у фінансуванні 
енергоефективних заходів для ОСББ та ЖБК. Більше того, УКРГАЗБАНК першим з україн-
ських банків розпочав надавати підтримку комунальним підприємствам для покращення 
якості життя кожного українця. 

Звісно, УКРГАЗБАНК досяг вражаючих успіхів і в реалізації свого основного напряму  
діяльності – ЕКО-банкінгу. Банк розширював співпрацю зі знаними міжнародними  
організаціями, пропонував унікальні програми та продукти, які поки не мають аналогів  
на українському ринку. 

З	повагою	 
А.В.	Шевальов	
Голова	Наглядової	ради	 
АБ	«УКРГАЗБАНК»

Звернення	Голови	Правління

Шановні	акціонери,	 
клієнти	та	партнери!

Минулий 2017 рік відзначився справжнім  
«зеленим» проривом УКРГАЗБАНКУ. Портфель 
еко-кредитів склав 8,7 млрд грн. Завдяки  
реалізованим ЕКО-проектам економія газу складе  
385 млн м³, а скорочення викидів CO   
на 802 тисяч тонн щорічно. Це рівнозначно тому, 
якби повітря України перестали забруднювати 
350 тисяч автомобілів одночасно.

Кожен третій мегават отриманого «зеленого» тари-
фу у 2017 році в Україні профінансовано саме за допомогою УКРГАЗБАНКУ. Абсолютно за-
служено за минулий рік УКРГАЗБАНК отримав дві нагороди як провідний ЕКО-банк України. 
Це лише початок великого і надзвичайно важливого шляху, але нам вже є чим пишатися! 

Впроваджена нами стратегія екологічного банкінгу зробила доступними для кожної україн-
ської сім’ї і бізнесу енергоефективні проекти. Нам вдалося закласти в Україні нові тренди 
у фінансуванні альтернативних джерел енергії, «зеленого» фінансування підприємців МСБ, 
допомогли  українцям зрозуміти та відчути користь від енергоефективних технологій.  
Більше того, «зелений» тренд дозволив нашій країні не тільки покращити довкілля,  
а й менше залежати від ринків традиційних енергоносіїв і цін на них. Немає сумнівів,  
що «чиста» енергія буде розвиватися і далі і саме УКРГАЗБАНК дав поштовх до розвитку 
сучасних «чистих» технологій.

Та попри вдало обрану стратегію розвитку ЕКО-банкінгу та зайняттю унікальної ніші на рин-
ку, Банк ні на мить не забував і про традиційні сфери нашої роботи. З року в рік ми демон-
стрували стабільне зростання прибутку і не потребували докапіталізації. 2017 рік  
не став виключенням – прибуток УКРГАЗБАНКУ досяг 624 млн грн, що майже  
а 20% перевищує встановлений бюджетом і затверджений Наглядовою радою Банку 
запланований показник. Щоб досягти цього, ми багато чому навчилися і дійсно виконали 
велику роботу з трансформації Банку.

Нам вже вдалося змінити уявлення про український банкінг, у нас є однодумці, міжнародні 
партнери та послідовники, з якими наше прагнення змінити світ на краще – лише питання 
недалекого майбутнього.

З	повагою	 
К.Є.	Шевченко
Голова	Правління	 
АБ	«УКРГАЗБАНК»
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ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	АКЦІОНЕРНИЙ	БАНК	«УКРГАЗБАНК»
АДРЕСА: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22

АБ	«УКРГАЗБАНК»	сьогодні:

● Універсальна банківська установа, що обслуговує значну клієнтську базу.

● Має більш ніж 24-річний досвід роботи на фінансовому ринку.

● Належить бенефіціарному власнику — державі в особі Міністерства  
фінансів України (94,9409% статутного капіталу).

● Входить до групи банків із державною часткою за класифікацією  
Національного банку України.

● Входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне  
значення для економіки та безпеки держави.

● Представлений 243 відділеннями, що розміщені у всіх областях України.

● Входить в п’ятірку найбільших банків України за обсягом активів.

● Перебуває в десятці емітентів за кількістю активних платіжних карток  
(за даними Національного банку України).

● Єдиний уповноважений банк із надання фінансових гарантій зі сплати  
митних платежів на користь Державної фіскальної служби України.

● Представлений професійною командою з 4050 працівників.

● Платіжна організація системи грошових переказів Welsend.

● Активний учасник фондового ринку України.

● Постійний учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

● Уповноважений банк Пенсійного фонду України і Міністерства соціальної  
політики України з виплати пенсій та грошової допомоги.

● Уповноважений обслуговувати поточні рахунки із спеціальним режимом  
використання клієнтів — газопостачальних підприємств.

● Член міжнародних платіжних систем MasterCard International Inc.,  
Visa International Service Association та національних ПС УкрКарт, НСМЕП.

● Знаний та авторитетний представник банківської спільноти.
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1.	 ВІЗИТНА	КАРТКА

1.1.	 Склад	Наглядової	ради	АБ	«УКРГАЗБАНК»

№ Прізвище,	ім’я,	по-батькові	 Посада

1 Шевальов	 
Артем	Валентинович

Голова Наглядової ради, 
незалежний член  
Наглядової ради

2 Маркарова	 
Оксана	Сергіївна

Заступник Голови 
Наглядової ради, член 
Наглядової ради

3 Багіров	 
Теймур	Мамедович	

Незалежний член  
Наглядової ради                               

4 Буца	 
Юрій	Богданович

Член  
Наглядової ради                                

5 Давда	 
Шренік	Діраджлал

Незалежний член  
Наглядової ради 

6 Пашко	 
Юлія	Ігорівна

Незалежний член  
Наглядової ради                               

7 Ящук	 
Валентина	Віталіївна

Член  
Наглядової ради                               

1.2.	 Склад	Правління	(станом	на	01.01.2018)

Голова Правління 
ШЕВЧЕНКО	 
КИРИЛО	ЄВГЕНОВИЧ

1972 р.н.
Освіта: Харківський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
24 роки

Перший заступник Голови Правління
КРАВЕЦЬ	 
АНДРІЙ	МИКОЛАЙОВИЧ

1963 р.н.
Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, Вища школа 
комерції (м. Тулуза, Франція), Київський національний економічний 
університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах: 
18 років

Заступник Голови Правління
ВАСИЛЕЦЬ	 
НАТАЛІЯ	ЄВГЕНІВНА

1974 р.н.
Освіта: Київський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах: 
26 років
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1.3. Керівники – не члени Правління (станом на 01.01.2018)

Заступник Голови Правління
ДУБРОВІН	 
ОЛЕКСАНДР	ВІТАЛІЙОВИЧ

1981 р.н.
Освіта: Кременчуцький державний політехнічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
14 років 

Заступник Голови Правління
ІГНАТЕНКО	 
ОЛЕКСАНДР	СТЕПАНОВИЧ

1977 р.н.
Освіта: Київський університет ім.Тараса Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
7 років

Заступник Голови Правління
МЕЦГЕР	 
ЄВГЕН	ВОЛОДИМИРОВИЧ

1977 р.н.
Освіта: Криворізький технічний університет, Київський національний 
економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
16 років

Заступник Голови Правління
САВОЩЕНКО	 
ТАМАРА	ЮРІЇВНА

1967 р.н.
Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
24 роки

Заступник Голови Правління
ТЮТЮН	 
ІННА	БОГДАНІВНА

1977 р.н.
Освіта: Київський національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
19 років

Головний бухгалтер
ХРУСТАЛЬОВА	 
НАТАЛІЯ	ГЕННАДІЇВНА

1970 р.н.
Освіта: Київський національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:  
24 роки
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1.4.	 Місія.	Стратегічні	цілі.	Стратегія	діяльності	на	2018	рік

МІСІЯ

Підтримка концепції сталого розвитку та сприяння екологічній відповідальності населення 
та бізнесу шляхом надання доступного фінансування екологічних проектів.

СТРАТЕГІЧНІ	ЦІЛІ

Розуміючи актуальність питань підвищення енергое-
фективності та досягнення енергетичної незалежності 
України, а також зважаючи на бажання максимально 
сприяти зниженню енергонавантаження  
та енергоємності вітчизняних підприємств  та домого-
сподарств АБ «УКРГАЗБАНК» як державний банк  
і надалі буде дотримуватися стратегії всебічної  
підтримки проектів, пов’язаних з ефективним викори-
станням енергоресурсів та зменшенням впливу  
на довкілля.

Окрім цього, усвідомлюючи, що малі та середні підприємства є рушійною силою  
української економіки, Банк прагне надати підприємствам малого та середнього  
бізнесу доступне фінансування, що в результаті призведе до створення нових робочих  
місць та відкриє нові бізнес-можливості в Україні.

Як продовження реалізації концеції ЕКО-банку та зважаючи  на зовнішні виклики  
АБ «УКРГАЗБАНК»  сформулював ключові Загальнобанківські пріоритети на 2018 рік: 

1 Зміцнення ЕКО-бренду Банку та  збільшення портфелю екологічних кредитів  
в загальному кредитному портфелі Банку.

2 Розширення сегменту МСБ та утримання лідируючих позицій на ринку  
за напрямом ЕКО-кредитування малих та середніх підприємств.

3 Підвищення ефективності і продуктивності бізнес-процесів, впровадження  
передових технологій  та удосконалення бізнес-процесів для оптимізації  
діяльності Банку, що сприятиме його інвестиційній привабливості.

РЕАЛІЗАЦІЯ	КОНЦЕПЦІЇ	РОЗВИТКУ	

Реалізація стратегії продовжуватиметься у співпраці з IFC — провідним світовим експертом 
в галузі «зеленого» фінансування в рамках трирічної Угоди про співпрацю та програми  
IFC з фінансування стійкої енергетики в Європі та Центральній Азії. Завдяки даній  
співпраці Банк отримує унікальні для українського ринку методики та технології 
ЕКО-банкінгу та консультації задля залучення коштів міжнародних фінансових інституцій, 
що дозволяє реалізовувати інвестиційні проекти з максимальним економічним ефектом 
для клієнтів Банку.

Також IFC сприятиме  зміцненню корпоративного управління, забезпеченню операційної 
незалежності АБ «УКРГАЗБАНКУ» та подальшому вдосконаленню сталої банківської моделі, 
яка відповідатиме стандартам сучасної банківської системи.

1.5.	 Реалізація	ЕКО-банкінгу

Банк обрав пріоритетним напрямом роботи проекти, що пов’язані з ефективним викори-
станням енергоресурсів та зменшенням негативного впливу на довкілля (Стратегія «Green 
banking»). Банк поширює екологічну культуру та ідеї енергозбереження серед населення  
та українських компаній, а також допомагає клієнтам у реалізації цих проектів через  
надання фінансування. Банк реалізує «зелену» стратегію разом із Міжнародною  
фінансовою корпорацією (IFC), що має глибокі знання та практичний досвід у сфері  
енергоефективності та «зеленої» електроенергетики.

«Green	Banking»	від	УКРГАЗБАНКУ	спільно	з	IFC	це:

●  Забезпечення комплексної підтримки «зелених» проектів

●  Впровадження системи екологічного та соціального управління

●  Використання досвіду IFC для технологічної експертизи проектів

●  Принципово новий рівень обслуговування та фінансування «зелених» проектів

●  Можливість довгострокового кредитування

●  Першочерговий порядок розгляду всіх ЕКО-проектів

●  Отриманий досвід, що дозволяє швидко приймати рішення

●  Кредитування у розмірі до 70% від вартості проекту 
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Станом на 01.01.2018 Банк профінансував проекти пов’язані з ефективним  
використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на довкілля загальним  
обсягом на 6 673 млн у гривневому еквіваленті. Приріст кредитного портфелю  
ЕКО-проектів за 2017 рік склав 4 744 млн у гривневому еквіваленті.

Динаміка	приросту	кредитного	ЕКО-портфелю	у	2017	році

За рахунок реалізації профінансованих Банком ЕКО-проектів станом на 01.01.2018 року 
досягнуто зменшення викидів СО  на 763 тис. тонн щорічно та зекономлено природнього 
газу у розмірі 366 млн м  щорічно.

Банк пропонує широкий спектр кредитних ЕКО-продуктів, що дозволяє клієнтам отримати 
фінансування на реалізацію «зелених» проектів

Структура	портфелю 
ЕКО-проектів	за	цільовим	призначенням	по	клієнтам	 

корпоративного	бізнесу	та	МСБ	

39,5%

16,5%

15,1%

13,0%

6,5%

3,4%

2,7%

1,7%

1,1%

0,5%

Cонячні електростанції

Вітрові електростанції

Будівництво (енергозбереження)

Комплексні проекти з енергоефективності

Електростанції на біопаливі

Гідроелектростанції

Теплоелектроцентралі / котли 

Транспорт

Енергоефективне обладнання

Інше

Економія газу
366 млн м  щорічно3

Зменшення викидів
СО  763 тис тонн щорічно
(аналог заміщення вугільної
ТЕС 185 МВт)

2

01.01.2017 1 кв 2017 2 кв 2017 3 кв 2017 01.01.2018

82,3%

15,1%
2,6%

72,3%

1 929

2 763
3 294

4 382

6 673

23,3%
4,4%

Разом
Корпоративний бізнес
Малий та середній бізнес
Роздрібний бізнес

2
3
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Найбільшу частку проектів екологічного кредитування складають проекти з відновлюваних 
джерел енергії (66%), основні з яких - будівництво сонячних електростанцій  
(39,5%) та вітрових електростанцій (16,5%). За рахунок реалізації профінансованих  
Банком ЕКО-проектів з відновлювальних джерел енергії станом на 01.01.2018 року  
досягнуто зменшення викидів СО  на 589 тис тонн щорічно та зекономлено природнього 
газу у розмірі 284 млн м  щорічно

Значну частку в ЕКО-портфелі Банку на 01.01.2018 склали також проекти з енергоефектив-
ної модернізації будівель та споруд (15,1%) та комплексні проекти з енергоефективності 
(13%), що включають в себе декілька одночасних рішень, наприклад, заміну застарілого 
обладнання, опалювальних систем, віконних конструкцій, освітлення, утеплення фасадів  
та ін. з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

Проведено тематичні бізнес-форуми спільно з IFC у Києві та Рівному за участі представ-
ників Банку, місцевих підприємців та органів місцевої влади.

Затверджено стандартні умови щодо акредитації ЕКО-партнерів, у тому числі акредитацію 
генпідрядників, які здійснюють будівництво «під ключ» «зелених» електростанцій  
(ЕРС-контракторів).

Запроваджено акційні пропозиції «Green-старт» - спеціальні умови для клієнтів, які  
працюють за напрямом зеленої енергетики, що враховують їх особливості в роботі  
з валютними операціями та інвестиціями.

Спільно з IFC розроблено анкети з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, 
що допомагають клієнту у структуруванні ЕКО-проектів.

1.6.	 Ліцензії	та	дозволи

Банківська ліцензія № 123, видана 06.10.2011 Національним банком України, відповідно 
до якої Банк має право здійснювати такі види банківських послуг:

● залучення у вклади  (депозити) коштів та банківських металів  
від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб

● відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів,  
у тому числі  
у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу)

● розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні  
рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах  
та на власний ризик

Генеральна ліцензія № 123, видана 06.10.2011 Національним банком України, та додаток 
до Генеральної ліцензії, відповідно до яких Банк має право здійснювати такі валютні  
операції:

● неторговельні операції з валютними цінностями

● операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін,  
прийняття та інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валю-
ти банків

● операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін),  
що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 
укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами

● ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті  
та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

● ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів)  
в іноземній валюті

● ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів)  
у грошовій одиниці України

● відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України  
в іноземній валюті та здійснення операції за ними

● відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах)  
в іноземній валюті та здійснення операцій за ними

● залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

● залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

73 проекти “зеленої” енергетики на 218 млн євро
загальною потужністю 389 МВт

253
МВт

96
МВт

21
МВт

10
МВт

9
МВт

6
проектів

15
проектів

4
проекти

4 
проекти

44 
проекти

CEC

ВEC
Біомаса

Малі ГЕС
БІОГАЗ

Економія газу 
284 млн м  щорічно

Зменшення викидів СО
на 589 тис тонн щорічно

2
3

2
3
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● торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком  
операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін),  
що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів)

● торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках

● залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України

● залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках

● торгівля банківськими металами на валютному ринку України

● торгівля банківськими металами на міжнародних ринках

● валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових 
послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – 
сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям 
іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій,  
затвердженого постановою правління національного банку України від 
15.08.2011 № 281

● валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг 
згідно зі статтею 4 Закону України «про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадця-
тому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 
банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281

Також	Банк	має	такі	ліцензії	на	окремі	види	діяльності:

Ліцензія	серії	АД	№	034432 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 18.06.2012, строк дії необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринку 
цінних паперів. Діяльність з управління іпотечним покриттям; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	263236	видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений, на здійснення професійної  
діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність  
депозитарної установи; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	263237 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений, на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інсти-
тутів спільного інвестування; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	263238 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений, на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів пен-
сійних фондів; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	294713 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 необмежений, на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність

Ліцензія	серії	АЕ	№	294714	видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 необмежений, на здійснення професійної  
діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська  
діяльність; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	294715 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 необмежений, на здійснення професійної  
діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг; 

Ліцензія	серії	АЕ	№	294716 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 необмежений, на здійснення професійної  
діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність  
з управління цінними паперами.

1.7.	 Афілійовані	особи

Установа,	що	має	істотну	участь	в	АБ	«УКРГАЗБАНК»	станом	на	01.01.2018:	

Держава Україна (Міністерство фінансів України), відсоток істотної участі — 94,9409%. 

Установи,	в	яких	АБ	«УКРГАЗБАНК»	є	власником	істотної	участі	станом	на	01.01.2018:	

ЗАТ «Розрахункова палата «Київської універсальної біржі», відсоток істотної участі — 15%; 

ТОВ «Медіа-Сервіс», відсоток істотної участі — 10%
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1.8.	 Організаційна	структура	(станом на 01.01.2018)

  Наглядова рада 
(7 осіб)

Голова Правління
Шевченко К. Є.

ПРАВЛІННЯ

Відділ
аудиту інформаційних

технологій 
та інформаційної

безпеки    

Відділ
аудиту внутрішнього-

сподарської діяльності 
та звітності 

Відділ
аудиту пасивних

операцій   

Відділ
аудиту активних

операцій  

Відділ
моніторингу 

та консолідації 
результатів

аудиторських
перевірок

Відділ
методології,

планування та
звітності аудиту   

Управління
методології та

моніторингу аудиту  

Відділ
координації аудиту

регіональної
мережі   

Відділ
аудиту підрозділів

регіональної
мережі   

Управління
аудиту підрозділів

регіональної
мережі банку   

Департамент внутрішнього аудиту

Ревізійна комісія 

Перший відділ

Служба
корпоративного

секретаря 

Управління
внутрішньої 

ревізії 

Юридичний
департамент 

Департамент
управління

персоналом 

Департамент
банківської

безпеки  

 

 
    

  
    

 

 
    

 

    

 

 
  

 

  
  

Департамент
корпоративного

банкінгу*  

 

 

 Департамент 
супроводження 
мережі продажів 

 Департамент 
господарського 
забезпечення 

Адміністративно-
господарський
департамент*  

 
 
 

Департамент
регіонального

управління
мережею* 

Департамент
малого та середнього

бізнесу 

Відділ охорони
праці 

* структурні одиниці підлягають скороченню після
 фактичного вивільнення працівників  

 

 

 

  

 

 
  

Головний бухгалтер
Хрустальова Н.Г.

Заступник
Голови Правління

Мецгер Є.В.

Заступник
Голови Правління

Тютюн І.Б.

Заступник
Голови Правління

Савощенко Т.Ю.

Заступник
Голови Правління

Дубровін О.В.

Перший заступник 
Голови Правління

Кравець А.М.

Заступник
Голови Правління

Ігнатенко О.С. 

Департамент
корпоративного

банкінгу та
транзакційного

бізнесу

Управління
з питань взаємодії
з небанківськими

установами

Департамент
по роботі

 з корпоративними
VIP-клієнтами 

Департамент
депозитарно
діяльностії 

Департамент
контролю

за валютними
операціями

Департамент
документарного

бізнесу  

Обласні
та регіональна

дирекції  

Департамент
інкасації

Департамент
карткових  продуктів
 та альтернативних
 каналів продажів 

Контакт-центр

Департамент
роздрібного

банкінгу  

Департамент 
інвестиційної 
діяльності та 
акціонерного 

капіталу

Департамент 
казначейських 

операцій

Департамент
міжнародного

співробітництва

Департамент 
екологічного 

реінжинірингу  
та впровадження 
проектів ресурсо-

збереження

Департамент
інформаційних 

технологій

Операційний 
департамент

Департамент
ризик-

менеджменту

Департамент
фінансового
моніторингу

Управління
комплаєнсу

та методології

Управління
по роботі 

з простроченою
заборгованістю

роздрібного, мікро
та малого бізнесу

Департамент
врегулювання

боргових
зобов’язань

Фінансовий 
департамент

Відділ 
управління 
іпотечним 
покриттям

Департамент 
інформаційної 

політики, 
маркетингу  
та реклами

Департамент 
централізованих 

закупівель

Департамент 
супроводження 

та підтримки
операційної
діяльності*

Управління
супроводження

внутрішнь-
обанківських

операцій

Управління
податкового

обліку

Департамент
бек-офісу

банківських
операцій

Департамент
бек-офісу

клієнтських
операцій*

Департамент
звітності, контролю

та методології

Загальні збори акціонерів

Заступник
Голови Правління

Василець Н.Є.

Відділ з організації
конкурсних

торгів* 

Управління
аудиту підрозділів
головної установи

банку   
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1.9.	 Персонал

АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - це згуртована команда однодумців і професіоналів, що досягає 
амбітних цілей і демонструє високу результативність роботи.

Працівники Банку регулярно проходять тренінги та дистанційні курси навчання, беруть 
участь у конференціях та відкритих навчальних заходах. Особливий фокус у навчанні  
персоналу в 2017 році був спрямований на розвиток ЕКО-напряму, створені нові програми 
навчання з метою надання консультацій приватним клієнтам щодо встановлення «домаш-
ніх» СЕС, сонячних колекторів та іншого енергозберігаючого обладнання. Тепер практично 
кожен працівник відділення може надати потенційному клієнту розгорнуту інформацію  
за ЕКО-напрямом. Крім того, працівники Банку брали активну участь у конференціях  
за напрямами «зеленої» енергетики та охорони довкілля.

Протягом року Банк активно залучав на практику студентів вищих навчальних закладів, 
найкращі з яких стали працівниками Банку. Досвід залучення студентів на практику був 
розповсюджений на всі регіони.

У 2017 році адміністрація Банку доклала значних зусиль для покращення соціальних  
стандартів своїх працівників, а також спільно з профспілкою працівників АБ «УКРГАЗБАНК»  
були реалізовані програми підтримки та заохочення працівників.

Завдяки робочим групам та інноваційно-дискусійному клубу кожен працівник Банку мав 
можливість висловити свої ідеї щодо покращення роботи Банку. 

У 2017 році Банк провів широке дослідження думки працівників щодо роботи Банку  
та задоволеності його працівників. 

 

 

Кількість	працівників	на	кінець	звітного	періоду	становить	4050	осіб,	з	них	71,5	%	–	 
жінки,		28,5%	–	чоловіки.

Майже	80%	працівників	Банку	мають	повну	вищу	освіту.	Понад	87%	працівників	у	віці	
від	25	до	49	років,	середній	вік	працівників	–	39	років.	Середній	стаж	роботи	в	Банку	–	
4	роки.	

1.10.	 Історія	становлення

1993	рік	 
Зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк 
«Хаджибейбанк», правонаступником якого став Укргазбанк.

1995	рік	 
Банк змінив назву на АБ «Інтергазбанк» та складався з Головної установи у м. Києві  
та Одеської філії. Розпочалась активна комерційна і фінансова діяльність. Для оперативно-
го та якісного обслуговування клієнтів впроваджено програмний комплекс «Клієнт-Банк».

1996	рік	 
Банк змінив назву на АБ «Укргазбанк», отримав ліцензію НБУ на право здійснення  
операцій з валютними цінностями, приєднався до міжнародної системи REUTERS  
і розпочав активну діяльність на валютному ринку України. 

1997	рік	 
Банк реорганізовано в АБ «Укргазбанк» у формі відкритого акціонерного товариства. Банк 
активно інтегрується до газового комплексу України: його клієнтами стали потужні газопо-
стачальники — ДАХК «Укргаз», АТЗТ «Інтергаз» та інші. Банк отримав генеральну ліцензію  
на право здійснення банківських операцій. Аудиторська компанія Deloitte & Touche впер-
ше провела аудит Банку за міжнародними стандартами.

1998	рік	 
Банк наростив темпи капіталізації внаслідок другої емісії акцій. Цього ж року Банк увійшов 
до складу Асоціації українських банків. 

1999	рік	 
Банк здійснив третю емісію акцій, збільшивши статутний фонд з 6,90 млн грн до 13,95 млн 
грн. Для реалізації стратегічного плану розвитку Банк розширив ліцензію на право залучен-
ня і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках. 

2000	рік	 
Банк емітував локальні платіжні картки «ЕНЕРГІЯ™» та впровадив зарплатні проекти для 
своїх найбільших клієнтів. Цього ж року Банк став принциповим членом міжнародної  
асоціації Еuropay International.

4 050
працівників

Середній стаж  

роботи в Банку  
4 роки 

Середній вік працівників  
39 років

Жінки

80%

У	понад	76%	 
працівників	Банку	
повна вища освіта

87%

Чоловіки

Більшість	праців-
ників	(87%)	у	віці	 
від 25 до 49 років

71,5% 28,5%
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2001	рік	 
Банк змінив офіційну назву на Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк  
«Укргазбанк». Банк продовжив активне просування банківських послуг у регіони  
та на кінець року налічував уже 40 регіональних відділень. 

2002	рік	 
Враховуючи динаміку обсягу активних і пасивних операцій Банку, Комісією з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків ВАТ АБ «Укргазбанк» включено до ІІ групи банків 
України. Банк розширив присутність на ринку і був представлений вже у 13 областях України.

2003	рік	 
Банк емітував власну платіжну картку МПС Visa International. Цього ж року Банк виграв 
тендер на обслуговування рахунків для розміщення коштів Світового банку, спрямованих 
на фінансування проекту «Розвиток приватного сектора». 

2004	рік	 
Банк збільшив статутний фонд до 120 млн грн та увійшов до першої двадцятки банків 
України. Емісія платіжних карток сягнула майже 180 тисяч штук. Активно впроваджувалися 
зарплатні проекти клієнтів. 

2005	рік	 
Банк пройшов сертифікацію термінального обладнання у МПС MasterCard Worldwide  
та розпочав еквайринг чіп-карт цієї платіжної системи. Впроваджено нову систему  
біометричної ідентифікації клієнтів у депозитарії — «МАСТ-IПРА «Депозитарій». 

2006	рік	 
Банк затверджено як пілотний банк у проекті Міжнародної фінансової корпорації  
(IFC) «Корпоративне управління в банківському секторі України». Міжнародне кредитне 
агентство Moody’s Investors Service присвоїло Банку довгостроковий депозитний рейтинг  
в іноземній валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз за рейтингами —  
«стабільний». Усе це сприяло залученню від іноземних банків дебютного синдикованого 
кредиту на суму 16 млн доларів США. На кінець року Банк обслуговував уже понад  
314 тисяч приватних і корпоративних клієнтів. 

2007	рік	 
Банк відзначився істотним зростанням показників діяльності та збільшив статутний фонд 
до 500 млн грн. Банк отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн доларів США  
та клубний кредит на суму 20 млн доларів США. У цьому році розпочато реорганізацію  
системи управління мережею продажу шляхом переходу на «єдиний баланс». Кількість  
працівників Банку на кінець року перевищила 3 400 осіб. 

2008	рік	 
Банк увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансових установ і збільшив 
статутний фонд до 700 млн грн. Залучено синдикований кредит на суму 23 млн доларів 
США, кошти було спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів. 

У цьому ж році Банк вчасно і в повному обсязі погасив клубний кредит у розмірі 20 млн 
доларів США та синдикований кредит у розмірі 46 млн доларів США, які було залучено  
у 2007 році. Банк запровадив нову послугу для клієнтів — фізичних осіб — операції на ринку 
Forex. Банк посів перше місце за рівнем інформаційної прозорості з найкращим в історії 
подібних досліджень в Україні показником транспарентності — 71,2% за результатами  
проведеного Агентством фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів  
корпоративного управління Standard & Poor’s дослідження серед 30 найбільших банків.

2009	рік	 
Банк зазнав суттєвих змін. Зважаючи на фінансову ситуацію, що склалася в Україні у 2009 
році, акціонери звернулись до Уряду щодо участі держави у статутному капіталі Банку  
шляхом його рекапіталізації. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення 
статутного капіталу Банку на 3,1 млрд грн. Таким чином, статутний капітал Банку  
зріс до 3,8 млрд грн, а 81,58% його акцій належало державі в особі Міністерства фінансів 
України. У цьому ж році Банк реорганізовано у публічне акціонерне товариство. В умовах 
фінансової кризи Банк оптимізував існуючу мережу з метою скорочення адміністративних 
витрат. 

2010	рік	 
Банк розробив нову стратегію розвитку, відзначився зростанням показників фінансової 
діяльності та відновленням кредитування. На початку року шляхом додаткової емісії акцій 
статутний капітал Банку збільшено на 1,9 млрд грн, частка Міністерства фінансів України  
у статутному капіталі зросла до 87,72%. Міністерством фінансів України Банк включено  
до переліку комерційних банків, що здійснюють функції агентів з оформлення відшко-
дування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики. Кабінет 
Міністрів України визначив Банк уповноваженим обслуговувати поточні рахунки  
зі спеціальним режимом використання гарантованих постачальників (газопостачальні 
компанії) та їх структурних підрозділів, а також підприємств, які продають природний газ 
газопостачальним підприємствам. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило 
Банку довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB. Прогноз рейтингу — «стабільний», рівень 
надійності банківських депозитів на рівні «4» (висока надійність).

2011	рік	 
Банк докапіталізовано на 4,3 млрд грн, до 10 млрд грн, а частка Держави в капіталі досягла 
92,9998%. Це дало можливість доформувати необхідний обсяг резервів згідно з вимогами 
НБУ та міжнародного фінансового аудиту. Банк утримував міцні конкурентні позиції  
в групі найбільших українських банків. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» двічі протя-
гом року підтверджувало довгостроковий кредитний рейтинг і рейтинг боргового  
зобов’язання Банку на рівні uaBBB із прогнозом «стабільний», а також рейтинг надійності 
банківських депозитів на рівні «4» (висока надійність). РА «Експерт-Рейтинг» визначило 
кредитний рейтинг Банку та його боргових зобов’язань (облігацій серій С, D, E) на рівні 
uaВВВ+.
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2012	рік	 
Банк продовжив успішну реалізацію стратегії та закріпив провідні позиції серед найбіль-
ших українських банків. Банк став активним учасником державної програми житлового 
кредитування фізичних осіб «Доступне житло». Отримавши ліцензію Національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринку цін-
них паперів — діяльності з управління іпотечним покриттям,  Банк набув виключного права 
надавати відповідні послуги емітентам цінних паперів. Банк виконав зобов’язання перед 
зовнішніми кредиторами та погасив синдикований кредит на суму 23 млн доларів США, 
наданий у 2008 році групою міжнародних банків — кредиторів. 

2013	рік	 
Банк відзначив 20-річчя своєї діяльності. Чистий прибуток за підсумками року перевищив 
1 млрд грн, що стало другим результатом на ринку. У березні АБ «УКРГАЗБАНК» запровадив 
власну мультивалютну систему грошових переказів Welsend, яка вже восени вийшла  
на міжнародний ринок і стала доступною в Грузії. До початку навчального року Банк  
запровадив спеціальний продукт для школярів — платіжну картку Френді Кард. Першим  
на українському банківському ринку УКРГАЗБАНК запропонував спеціальну програму  
кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Банк відзначив  
п’ятиріччя діяльності на ринку Forex. УКРГАЗБАНК став учасником урядової програми  
Польщі «Фінансова підтримка експорту», реалізованої польським державним банком  
Bank Gospodarstwa Krajowego та отримав ліміт на 14 млн євро. 

2014	рік	 
У 2014 році УКРГАЗБАНК зберігав достатньо високу ділову активність, неодноразово 
визнавався провідними економічними виданнями одним із найбільш динамічних,  
ефективних, стійких і надійних банківських установ України, а також увійшов у топ-100 
найкращих компаній України. У липні АБ «УКРГАЗБАНК» запропонував ринку універсаль-
ну кредитно-депозитну картку «Домовичок», яка вже в листопаді була визнана компанією 
MasterCard продуктом 2014 року для масового сегмента. Система управління інформацій-
ною безпекою АБ «УКРГАЗБАНКУ» в 2014 році пройшла міжнародну сертифікацію  
та першою в Україні отримала сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO/IEC 
27001:2005. 26 грудня 2014 року «Українське кредитно-рейтингове агентство» підтвердило 
довгостроковий кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ на рівні «uaA+», прогноз рейтингу  
«стабільний», а також рейтинг депозитів УКРГАЗБАНКУ на рівні «A» (найвища надійність). 
Банк оптимізував власну мережу, впроваджував нові продукти та послуги, підвищував 
надійність здійснення операцій і вдосконалював сервіс уже існуючих пропозицій.

2015	рік 
Банк увійшов до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави. Достроково і в повному обсязі погасив короткострокові  
стабілізаційні кредити НБУ на загальну суму 922,6 млн гривень. Банк також у повному  
обсязі повернув Державній казначейській службі України депозит у розмірі 200 млн  
доларів і нараховані відсотки за ним. У грудні конкурсна комісія, створена Наглядовою 
радою банку, прийняла рішення щодо проведення першого в Україні публічного конкурсу  
з продажу прав вимоги АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами 

забезпечення виконання зобов’язань. У грудні АБ «УКРГАЗБАНК» першим з українських 
банків здійснив випуск фінансової гарантії зі сплати митних платежів на користь Державної 
фіскальної служби України на суму 195 млн гривень для однієї з провідних транснаціональ-
них компаній. Банк успішно завершив процедуру приєднання ПАТ «АКБ «КИЇВ» —  унікально-
го для української банківської системи процесу підтримки фінансової стабільності.  
АБ «УКРГАЗБАНК» отримав додаткову капіталізацію в розмірі 3,8 млрд грн, що стало  
додатковою гарантією його стабільності. Таким чином, частка держави в статутному 
капіталі Банку збільшилася з 92,9998% до 94,9409%. Успішно пройшов перший наглядовий 
аудит системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) та отримав новий  
сертифікат відповідності вимогам Міжнародного Стандарту з управління інформаційної 
безпеки ISO/IEC 27001:2013. 

За результатами рейтингів «УКРА» та РА «Стандарт Рейтинг» банк отримав найвищу надій-
ність депозитів серед українських банків на рівні. Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» 
підтвердив кредитний рейтинг УУКРГАЗБАНК за національною шкалою на рівні uaAА-. 

2016	рік 
У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» достроково і в повному обсязі погасив стабілізаційні кредити 
НБУ на загальну суму 3 616,6 млн грн, що були отримані у 2008-2009 роках для підтримки 
ліквідності та покращення фінансового стану Банку в рамках Програми фінансового оздо-
ровлення. Став уповноваженим банком на здійснення розрахунків за митними платежами  
і повністю налаштував роботу 38 своїх відділень з метою обслуговування митниць Держав-
ної фіскальної служби України. Увійшов до першої п’ятірки найбільших українських банків 
за обсягом активів.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та АБ «УКРГАЗБАНК» підписали угоду зі спрощення 
доступу до фінансування для компаній, що бажають запровадити відновлювальні та енер-
гозберігаючі технології і допомогти розкрити «зелений» економічний потенціал країни.  
У рамках такої співпраці Банк запроваджував нові ЕКО-продукти та послуги, активно підтри-
мував енергоефективні ініціативи. Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» відкрив 9 безкоштов-
них заправок для електромобілів на базі своїх відділень у Києві, Житомирі, Херсоні, Рівному, 
Черкасах та Миколаєві. Профінансував велику кількість масштабних ЕКО-проектів на всій 
території України, активно підтримував представників малого та середнього бізнесу,  
розширював лінійку ЕКО-проектів для населення. 

АБ «УКРГАЗБАНК» і Міністерство екології та природних ресурсів України підписали угоду про 
взаємодію і співпрацю у реалізації екологічних, енергоефективних проектів Банку. У листо-
паді Меморандум про партнерство та співпрацю, спрямовану на підвищення енергоефек-
тивності України, розвиток «зеленої» енергетики був підписаний між Банком та Асоціацією 
«Європейсько-українське енергетичне агентство».

Німецько-Український фонд збільшив обсяги фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» для кредиту-
вання МСБ більш ніж у 2 рази — до 6,9 млн євро, а у гривні — з 1 млн до 24 млн грн. 
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Банк запровадив мобільний додаток «MYUKRGASBANK» для зарплатних клієнтів, відкрив 
13 нових PREMIER-зон для обслуговування та надання ексклюзивних послуг клієнтам 
преміум-класу. 

З метою розширення клієнтської бази та посилення статусу розрахункового банку для здійс-
нення міжбанківських операцій, АБ «УКРГАЗБАНК» надав згоду на виконання функцій  
розрахункового банку в програмі об’єднаної мережі банкоматів «АТМоCфера».

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» став першим українським банком, який почав торгові  
операції через систему FXAll, що є частиною Thomson Reuters FX Trading Dealing, найбіль-
шого майданчику з торгівлі валютами у світі.

Міжнародна система грошових переказів Welsend, оператором якої є АБ «УКРГАЗБАНК», 
стала доступною у Грузії, Таджикистані, Молдові та ще у 32 країнах світу завдяки співпраці  
зі всесвітньою системою Intel Express. Національний оператор поштового зв’язку «Укрпо-
шта» також став партнером системи грошових переказів Welsend.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував здійснювати виплати гарантованих сум вклад-
никам неплатоспроможних банків.

Протягом року Банк утримував лідерство серед провідних учасників ринку державних  
облігацій та серед депозитарних установ за обсягом депозитарних активів. Перебував  
у ТОП-100 найбільших платників податків України, став лідером серед українських банків  
із залучення коштів місцевих бюджетів та закладів освіти.

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно пройшов другий наглядовий аудит Системи управління інфор-
маційною безпекою (СУІБ) та підтвердив сертифікат відповідності вимогам Міжнародного 
стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013. 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» спрямував на лікування українських військових 560 тис. грн 
завдяки благодійному депозиту «Справа честі». Запроваджено новий всеукраїнський со-
ціальний проект — благодійний депозит «Берегиня».

Рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні 
uaA+ зі збереженням прогнозу «стабільний». Також був підтверджений рейтинг надійності 
банківських вкладів на рівні «5+», що означає відмінну надійність. Рейтингове агентство 
«Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про підвищення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» 
за національною шкалою до рівня uaAА+, що характеризується дуже високою кредитоспро-
можністю порівняно з іншими українськими позичальниками.

2017	рік 
У 2017 році Банк посів четверту позицію за обсягом активів серед найбільших банків 
України. Оновлено склад Наглядової ради, в якому кардинально посилено представництво 
незалежних членів Ради (4 з 7 осіб). 

АБ «УКРГАЗБАНК» підписав Меморандум з Німецько-Українським фондом з метою розвит-
ку існуючих та запровадження нових програм економічно привабливого кредитування 
МСБ  в Україні. Підписано Меморандум про співпрацю з Проектом Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» для реалізації 
програми енергозбереження і збільшення енергоефективності у містах України.

АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування IFC.  
Першим з держбанків отримав міжнародний код ідентифікації юридичної особи – LEI, 
що дозволяє регуляторам та ризик-менеджерам точно та миттєво ідентифікувати сторони 
фінансових транзакцій, а дані, що передаються у звітах, стають більш точними  
і надійними.

АБ «УКРГАЗБАНК», Міністерство фінансів України та Міжнародна фінансова корпорація 
підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки процесу залучення страте-
гічного фінансового інвестора у капітал державного Банку.

АБ «УКРГАЗБАНК» став одним із перших в Україні банків, що підписав угоду про гарантійне 
забезпечення відповідно до ініціативи EU4Business з Європейським інвестиційним банком 
та Європейським інвестиційним фондом на підтримку кредитування українських підприєм-
ців МСБ у розмірі 50 млн євро. 

Розпочав співпрацю з компанією JLL в Україні та ДП «СЕТАМ» у рамках проекту щодо про-
дажу балансового майна банку. Першим із українських банків здійснив випуск фінансової 
гарантії зі сплати митних платежів на користь Державної фіскальної служби України на суму 
195 млн гривень за дорученням ТОВ «Юкрейніан Шугар Кампані».

Першим в Україні почав надавати кредити на встановлення «домашніх» сонячних електро-
станцій під 0,001% річних, презентував першу в Україні екологічно чисту платіжну картку 
та «Картку вболівальника» на відкритому тренуванні збірної України. Протягом року Банк 
суттєво знижував ставки за іпотечними та автокредитами. 

Розпочав видачу е-ліцензій для фізичних осіб - клієнтів Premier Banking, перейшов  
на власний процесинг.
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У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» зберігав достатньо високу ділову активність, неодноразово 
визнавався провідними економічними виданнями одним із найбільш надійних і професій-
них банківських установ України. 

АБ «УКРГАЗБАНК» посів першу позицію у рейтингу кращих банків України за обслуговуван-
ням малого та середнього бізнесу, що складений виданням «Личный счет». Став кращим  
у номінації «Ощадний вклад» і увійшов у трійку провідних банків України за версією щоріч-
ного рейтингу «50 провідних банків України» від видання Financial Club. АБ «УКРГАЗБАНК» 
увійшов до трійки найнадійніших банків України за версією видання «Личный счёт».  

АБ «УКРГАЗБАНК» увійшов у ТОП-10 найнадійніших банків України за результатами рейтингу 
від РА «Стандарт-Рейтинг» АБ «УКРГАЗБАНК» став єдиним державним банком, який увійшов 
до ТОП-10 банків з найвищим рейтингом надійності депозитів. Очолив рейтинг надійності 
депозитів серед держбанків у рейтингу Standard Rating.

 АБ «УКРГАЗБАНК» визнаний кращим у номінації «ЕКО-банк» у спеціальному випуску  
«Фінансовий оскар» від видання «БІЗНЕС». Визнано провідним ЕКО-банком року  
за результатами щорічного конкурсу «Банк року» міжнародного журналу «Банкиръ».  
Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» визнано кращим топ-менеджером у галузі фінансів  
за результатами рейтингу журналу «Фокус».

1.11.	 Рейтинги	
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Інформація	про	рейтингове	агентство

Найменування	
рейтингового	 
агентства

Ознака	рейтингового	агентства	
(уповноважене,	міжнародне)

Дата	визначення	 
або	поновлення	

рейтингової	оцінки	
емітента	або	цінних	
паперів	емітента

Рівень	кредитного	
рейтингу	емітента	
або	цінних	паперів	

емітента

Товариство  
з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«Рейтингове агентство 
«ІВІ-Рейтинг»

Уповноважене  
рейтингове  
агентство

08.12.2017 uaАА-

Товариство  
з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«Рейтингове агентство 
«Експерт-Рейтинг»

Уповноважене  
рейтингове  
агентство

18.12.2017 uaAА+

Товариство  
з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«РЮРІК»

Уповноважене  
рейтингове  
агентство

23.11.2017 uaAА+

1.12.	 Огляд	фінансових	показників	на	кінець	2017	року	

Основні	показники	діяльності	АБ	«УКРГАЗБАНК»	на	кінець	року	на	основі	фінансової	
звітності	АБ	«УКРГАЗБАНК»	станом	на	кінець	дня	31	грудня	2017	року

Показники
2017	рік 2016	рік Зміна

	тис.	грн %
Балансові показники

Активи, в т.ч.: 69 213 227 53 905 933 28,40%

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 264 287 2 482 132 192,66%

Кредити клієнтам 33 646 433 20 351 584 65,33%

Інвестиції, наявні для продажу 20 576 663 19 996 757 2,90%

Зобов’язання, в т.ч.: 63 587 914 48 608 027 30,82%

Показники Частка	на	ринку

Власний капітал 3,52%

Активи 5,13%

Портфель цінних паперів 6,66%

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч. 4,01%

юридичних осіб 4,08%

фізичних осіб 3,63%

Кошти клієнтів, у т. ч. 6,42%

юридичних осіб 10,25%

фізичних осіб 3,49%

  Розраховано на підставі наведених на сайті Національного банку України основних показників діяльності банків України на 01.01.2018  

та на основі фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2017 року

1

1

Кошти Національного банку України 414 104 574 997 -27,98%

Кошти клієнтів 60 646 118 46 180 966 31,32%

Статутний капітал 13 837 000 13 837 000 0,00%

Звіт про сукупні прибутки та збитки

Чисті проценті (витрати)/доходи після зміни резерву 
під зменшення корисності кредитів  1 665 388  1 291 211 28,98%

Результат від первісного визнання фінансових 
активів/зобов’язань ( 6 706) ( 775 604) -99,14%

Чисті комісійні доходи  551 700  342 720 60,98%

Чисті (збитки)/прибутки від інвестицій, наявних  
для продажу  51 602  82 686 -60,24%

Результат  від операцій з іноземними валютами  
та похідними фінансовими інструментами  225 118  534 335 -57,87%

Інші доходи  191 642  145 734 31,50%

Непроцентні витрати ( 2 154 347) ( 1 355 202) 58,97%

Чистий прибуток/збиток  627 812  288 995 53,97%

Позиції	АБ	«УКРГАЗБАНК»	на	банківському	ринку 
станом	на	01.01.2018	
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1.13.	 Членство	в	міжнародних	платіжних	системах

АБ «УКРГАЗБАНК» є багаторічним членом в міжнародних платіжних системах (далі - МПС) 
MasterCard International Inc. та Visa International Service Association та національних  
карткових платіжних системах ПС «УКРКАРТ» і Національної платіжної системи «Український 
платіжний простір».

2017 рік став знаковим для АБ «УКРГАЗБАНК», оскільки Банк закінчив міграцію карток  
на власний процесинговий центр і наразі самостійно здійснює обробку транзакцій 
за платіжними картками Mastercard і Visa. Крім цього АБ «УКРГАЗБАНК» отримав  
підтвердження на відповідність вимогам стандартів банківської безпеки індустрії платіж-
них карток  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Відповідність вимогам 
PCI DSS означає, що Банк надає держателям карток найвищий рівень послуг і найвищий 
рівень безпеки за платіжними картками. Щорічно незалежні аудитори здійснюють  
комплексну перевірку на дотримання Банком вимог PCI DSS.

АБ «УКРГАЗБАНК» виконує функції розрахункового банку платіжної системи «УКРКАРТ» 
(на кінець року здійснював обслуговування за картковими операціями 12 українських 
банків). Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» успішно продовжив виконання функції 
розрахункового банку за програмою спільної мережі банкоматів «АТМОСФЕРА», що наразі 
налічує 8 банків – учасників. 

АБ «УКРГАЗБАНК», як принциповий член міжнародних платіжних систем  MasterCard 
International Inc. та Visa International Service Association, має тривалий досвід співробітни-
цтва з банками при вступі до МПС та надання подальшого професійного супроводження. 
Використання потужностей власного процесингового центру дозволяє  АБ «УКРГАЗБАНК» 
розширити можливості щодо надання послуг спонсорської підтримки для банків, які вже  
є або планують стати учасниками міжнародних платіжних систем. 

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» надавав спонсорську підтримку в МПС 15 українським  
банкам, серед яких 6 банків є асоційованими членами Visa International Service 
Association та 9 - афілійованими членами MasterCard International Inc.

Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» володіє ліцензіями на здійснення операцій з торгового еквай-
рингу у трьох платіжних системах, що надає можливість здійснювати діяльність з цього  
напрямку за агентською схемою, розробленою АБ «УКРГАЗБАНК» з урахуванням правил 
МПС MasterCard International Inc./Visa International Service Association та чинного  
законодавства України. 

1.14.	 Членство	в	міжбанківських	об’єднаннях,	біржах,	асоціаціях	

● Асоціація «Українські Фондові Торговці»

● ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»

● ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

● ПАТ «Українська біржа»

● ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»

● Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативі (ПАРД)

● Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»

● Незалежна асоціації банків України (НАБУ)
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1.15.	 Відокремлені	структурні	підрозділи	(станом	на	01.01.2018)

Мережа АБ «УКРГАЗБАНК» складається з 243 відділень  
у всіх областях України та в місті Києві.

Географія	покриття	території	України	мережею	 
відділень	АБ	«УКРГАЗБАНК»	
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2.	 КОРПОРАТИВНЕ	УПРАВЛІННЯ

2.1.	 Система	корпоративного	управління

Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється відповідно до вимог законо-
давства України, зокрема, згідно з Принципами корпоративного управління, затверджени-
ми рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
22.07.2014 №955, та Методичними рекомендаціями щодо вдосконалення корпоративно-
го управління в банках України, схваленими постановою Правління Національного банку 
України від 28.03.2007 №98. 

Корпоративне	управління	у	Банку	базується	на	таких	принципах:

●  забезпечення акціонерам реальної можливості реалізовувати свої права, пов’язані  
з участю в управлінні Банком, та забезпечення реалізації прав держави як основного 
акціонера Банку у межах, визначених чинним законодавством України;

●  рівне ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

●  здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва  
поточною діяльністю;

●  здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку  
та забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління;

●  визначення загальними зборами акціонерів цілей та основних напрямків діяльності 
Банку;

●  своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, у тому числі про його 
фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управлін-
ня з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами  
та клієнтами Банку; 

●  ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту 
прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове 
для всіх структурних підрозділів Банку.

На сучасному етапі розвитку Банку йому притаманний ряд особливостей, що визначають 
підходи до побудови системи корпоративного управління Банку та накладають додаткові 
вимоги й обмеження стосовно діяльності Банку. 

Держава в особі Міністерства фінансів України володіє значною (94,9409%) часткою  
у статутному капіталі Банку. 

Відповідно до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» органами управління Банку є загальні збори  
акціонерів та Правління, органами контролю Банку – Ревізійна комісія та Наглядова рада. 
Органи управління та органи контролю Банку складають єдину систему органів управління 
та контролю Банку, через яку його акціонери регулюють і контролюють діяльність Банку.

Система управління Банку створюється та діє за принципом підпорядкованості нижчого 
органу управління вищому органу управління. 

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку, що здійснює управління 
діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів  
та акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність  
Правління, але не бере участі в поточному управлінні Банком.

З метою удосконалення корпоративного управління, крім раніше створених Аудиторського 
комітету Наглядової ради та Комітету з управління ризиками Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК», у 2017 році Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» були також утворені  
та успішно функціонують Комітет з винагород та з питань призначень Наглядової ради  
та Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю 
Банку. 

Протягом 2017 року, в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (далі – 
МФК) та з метою поліпшення корпоративного управління, Банком втілено у життя частину 
наданих МФК рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління.  
Це забезпечило вагомі позитивні результати та дозволило максимально наблизити Банк  
до міжнародної практики корпоративного управління.

Банк продовжуватиме вживати заходи щодо створення ефективних правових,  
регуляторних та інституційних засад належного корпоративного управління.  

2.2.	 Основні	акціонери	(станом	на	01.01.2018)

Станом на 01.01.2018 року статутний капітал Банку становить 13 837 000 000 гривень  
та поділений на 13 836 522 922 простих іменних та 477 078 привілейованих іменних  
акцій.

Найбільшим бенефіціарним власником є держава Україна в особі Міністерства фінансів 
України, що володіє 94,940948 % у статутному капіталі Банку. Жоден інший  
акціонер не має у власності більше 1,0 % у статутному капіталі Банку.

Члени Наглядової ради Банку не володіють акціями Банку.

Члени Правління володіють 0,00026 % у статутному капіталі Банку.
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2.3.	 Динаміка	акціонерного	капіталу

№ Дата	реєстрації	змін	 
до	Статуту

Розмір	статутного	капіталу,	
грн.

1 Грудень 2002 64 567 571

2 Грудень 2003 90 000 000

3 Серпень 2004 120 000 000

4 Червень 2005 170 000 000

5 Травень 2006 200 000 000

6 Грудень 2006 300 000 000

7 Травень 2007 400 000 000

8 Листопад 2007 500 000 000

9 Травень 2008 600 000 000

10 Грудень 2008 700 000 000

11 Липень 2009 3 800 000 000

12 Січень 2010 5 700 000 000

13 Липень 2011 10 000 000 000 

14 Травень 2015 13 204 000 000 

15 Серпень 2015 13 837 000 000 

2.4.	 Дивідендна	політика	

Щорічно за підсумками діяльності Банку у попередньому (звітному) році загальні збори 
акціонерів Банку приймають рішення про розподіл прибутку Банку за звітний рік. 

За рішенням загальних зборів акціонерів Банку прибуток звітного року або його частина 
може бути спрямована на виплату дивідендів акціонерам - власникам простих акцій Банку. 
Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.  
Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Банку  
на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Банку, один 
раз на рік за підсумками відповідного календарного року з чистого прибутку звітного року 
та/або нерозподіленого прибутку. Виплата дивідендів за простими акціями має бути  
завершена не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів  
Банку рішення про виплату дивідендів. 

Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого диві-
денду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону України «Про 
акціонерні товариства», або інших обмежень, встановлених банківським законодавством. 
Дивіденди за привілейованими акціями встановлюються в розмірі 0,01 грн. на одну 
привілейовану акцію. Виплата дивідендів за привілейованими акціями має бути заверше-
на не пізніше шести місяців з дня закінчення звітного року за умови відсутності обмежень, 
встановлених банківським законодавством та з урахуванням окремих рішень Наглядової 
ради. 

Виплата дивідендів акціонерам за всіма типами акцій Банку проводиться один раз на рік 
у повному обсязі виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт 
про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 
Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно  
до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо 
строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного 
типу та класу.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями 
Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акція-
ми фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Виплата дивідендів здійснюється у порядку, встановленому законодавством, Статутом  
Банку та Положенням про акції та дивіденду політику Банку.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, 
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які мають право на отримання дивідендів складається окремо за простими та привілей-
ованими акціями в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України, на дату, яка визначена Наглядовою радою Банку як дата складання переліку. Банк 
в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отри-
мання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керува-
тись законодавством, у тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність»  
та «Про акціонерні товариства».

За результатами діяльності Банку у 2016 та 2017 роках рішення про виплату дивідендів 
загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалися.

2.5.	 Система	винагородження	членів	Правління	та	Наглядової	ради

Відповідно до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» порядок виплати винагороди членам Наглядової 
ради визначається у цивільно-правових договорах, що укладаються з кожним членом 
Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплат-
ним. 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями,  
виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду  
АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній 
основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних  
з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому 
укладеними цивільно-правовими договорами).

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є незалежними, виконують покладені на них 
Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК»  
та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю 
компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів 
Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивільно- 
правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів 
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Винагорода незалежних членів Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК» встановлюється як відсоток від грошового забезпечення або посадового 
окладу Голови Правління.

Порядок оплати праці та матеріального стимулювання Голови та членів Правління  
визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодав-
ства, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», положеннями про Правління, про оплату праці  
та матеріальне стимулювання Голови та членів Правління, а також цивільно-правовим,  
трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та кожним членом Правління. 

Розмір винагороди Голови та членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенса-
ційних виплат, встановлюється окремим рішенням Наглядової ради  АБ «УКРГАЗБАНК».

2.6.		 Виявлення	конфліктів	інтересів	та	управління	ними

Виявлення конфліктів інтересів та управління ними здійснюється відповідно до вимог 
Положення про конфлікт інтересів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку 
«Укргазбанк», яке розроблено згідно з вимогами законодавства України, зокрема  
з Принципами корпоративного управління, затвердженими Національною комісією  
з цінних паперів та фондового ринку, Методичними рекомендаціями щодо вдосконалення 
корпоративного управління в банках України, схваленими постановою Правління Націо-
нального банку України від 28.03.2007 №98, а також зі Статутом АБ «УКРГАЗБАНК»  
та іншими актами внутрішнього регулювання.

Для виявлення потенційних та наявних конфліктів інтересів у керівників Банку, а також 
виявлення пов’язаних осіб Банку, Наглядова рада через департамент ризик-менеджменту 
організовує періодичне (не рідше одного разу на рік) анкетування керівників Банку. 

Інформація, що подається керівниками в анкетах, аналізується, акумулюється і знахо-
диться у вільному доступі для членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, служби 
внутрішнього аудиту та департаменту ризик-менеджменту. 

Контроль за дотриманням процесу визначення, виявлення та управління потенційними  
та/або існуючими конфліктами інтересів здійснюється Наглядовою радою.  
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3.	 Управління	ризиками 

Наглядовою радою Банку затверджена Стратегія управління ризиками. Метою Стратегії 
управління ризиками є:

● створення ефективної системи управління ризиками для виконання поточних  
і стратегічних цілей Банку з застосуванням відповідних політик, методів  
та засобів управління та контролю за ризиками, що генеруються зовнішнім  
середовищем, структурою активів і пасивів та бізнес-процесами Банку;

● розмежування функцій і відповідальності Наглядової ради, Комітету  
з управління ризиками Наглядової ради, Правління, комітетів Правління,  
структурних підрозділів Банку в процесі управління ризиками;

● забезпечення незалежності функції з управління ризиками;

● встановлення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень  
з урахуванням рівня ризиків на які наражається Банк;

● забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях.

Суб’єктами	системи	управління	ризиками	є:

1. Наглядова рада

2. Комітет з управління ризиками Наглядової ради

3. Правління

4. Колегіальні органи Правління

5. Департамент ризик-менеджменту

6. Департамент внутрішнього аудиту

7. Бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки

Óïðàâë³ííÿ 
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Система	управління	ризиками	забезпечує	досягнення	того,	що:

● ризики своєчасно ідентифікуються та адекватно оцінюються

● Банк дотримується встановленого рівня ризик-апетиту, граничних показників  
та внутрішніх лімітів ризику

● рішення про прийняття ризиків узгоджуються зі стратегічними та поточними 
цілями Банку

● рішення про прийняття ризиків прозорі та зрозумілі

● рішення про прийняття ризиків приймаються з урахуванням наявних ресурсів 
(капіталу, ліквідності тощо)

● очікувана доходність операцій компенсує прийняті ризики

Банк	застосовує	наступну	карту	ризиків

№	
п/п Вид	ризику Визначення

1. Кредитний ризик ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання запланованих доходів унаслідок 
невиконання боржником/контрагентом взятих на себе 
зобов’язань відповідно до умов договору

2. Ризик ліквідності ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 
недоотримання доходів унаслідок неспроможності Банку 
забезпечувати фінансування своїх активів та виконання 
своїх зобов’язань в належні строки

3. Процентний ризик наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу 
Банку, який виникає внаслідок несприятливих змін 
процентних ставок на ринку. Цей ризик впливає  
як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його 
активів, зобов’язань та позабалансових інструментів.

4. Ринковий ризик ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни 
курсів іноземних валют, вартості фінансових інструментів 
тощо

5. Операційний 
ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків 
або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних 
або ненавмисних дій працівників або інших осіб, збоїв 
у роботі інформаційних систем або внаслідок зовнішніх 
факторів

6. Соціальний ризик ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або 
недоотримання доходів унаслідок виникнення небезпеки 
для здоров’я та безпеки людей, негативного впливу  
на місцеві спільноти, культурну та археологічну спадщину.  

7. Екологічний ризик ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або 
недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, 
 а також створення небезпеки для біорізноманіття.

8. Юридичний ризик ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок невиконання 
контрагентом умов договорів у зв’язку з їх невідповідністю 
вимогам  законодавства.

9. Репутаційний 
ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок  несприятливого 
сприйняття іміджу Банку клієнтами, контрагентами, 
акціонерами (учасниками) або органами нагляду.  
Це впливає на спроможність Банку встановлювати нові 
відносини з контрагентами, надавати нові послуги або 
підтримувати відносини, що є.

Наглядова рада щонайменше один раз на рік разом із затвердженням річного фінансово-
го плану (бюджету) Банку або частіше у разі необхідності затверджує ризик-апетит Банку 
як сукупність граничних показників за кожним з видів ризику. Правління та/або уповнова-
жені колегіальні органи Правління встановлюють внутрішні ліміти ризиків В межах  
затвердженого ризик-апетиту та граничних показників ризику.
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4.	 Система	внутрішнього	контролю

В АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджена ефективна система внутрішнього контролю, яка включає 
в себе дієві процедури захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків  
та забезпечує надійність, законність, ефективність, а також безпеку банківських операцій. 
Норми та вимоги до функціонування системи внутрішнього контролю Банку визначено  
Політикою організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК», що затверджена 
наглядовою радою Банку.

Банк	забезпечує	функціонування	системи	внутрішнього	контролю	шляхом:

● контролю керівників Банку за дотриманням законодавства України та актів  
внутрішнього регулювання Банку

● розподілу обов’язків під час здійснення діяльності Банку

● контролю за функціонуванням системи управління ризиками

● контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією

● впровадження процедур внутрішнього контролю

● проведення моніторингу системи внутрішнього контролю

● впровадження процедур внутрішнього аудиту

Ñèñòåìà 
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Запроваджена	в	Банку	система	внутрішнього	контролю	спрямована	на	забезпечення:

● ефективності проведення операцій Банку, захисту від потенційних помилок, пору-
шень, втрат, збитків у його діяльності

● ефективності управління ризиками

● адекватності, усебічності, повноти, надійності, доступності, своєчасності  
подання інформації користувачам для прийняття відповідних рішень,  
у тому числі подання фінансової, статистичної, управлінської, податкової  
та іншої звітності

● повноти, своєчасності та достовірності відображення в бухгалтерському  
обліку операцій Банку

● комплаєнсу

● ефективності управління персоналом

● недопущення використання послуг Банку в протиправних цілях, виявлення  
і запобігання проведенню фінансових операцій, пов’язаних легалізацією  
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням  
тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Суб’єктами системи внутрішнього контролю в Банку є Наглядова рада, Правління, служба 
внутрішнього аудиту, головний бухгалтер і його заступники, керівники дирекцій та відділень 
Банку, департамент ризик-менеджменту, управління комплаєнсу та методології  
та керівники самостійних структурних підрозділів та працівники, які здійснюють внутрішній 
контроль в межах повноважень, визначених актами внутрішнього регулювання Банку.

Процедури	внутрішнього	контролю	Банку	передбачають:

● Звітування колегіальним органам Банку щодо рівня ризиків Банку,  
виконання бюджету, оцінки ефективності функціонування СВК,   
дотримання затверджених показників діяльності

● Багаторівневий контроль за діяльністю Банку

● Перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю  
активів Банку

● Перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом  
до інформації з обмеженим доступом

● Відображення всіх операцій Банку в бухгалтерському обліку

● Перевірку повноти,  достовірності та своєчасності складання фінансової,  
статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності

● Постійне оцінювання адекватності та ефективності системи  
внутрішнього контролю
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5.	 Розвиток	інформаційних	технологій

Протягом 2017 року в АБ «УКРГАЗБАНК» реалізовано:

	 Розробку	ПЗ,	налаштування	шаблонів:

● Депозитний продукт «Класичний»

● Продукт РКО Соціальний

● Налаштування шаблонів для партнерів по продуктах  
«Авто в кредит», «Авто в кредит все включено»

● Налаштування шаблонів для партнерів по продуктах  
«Житло в кредит», Житло в кредит первинний ринок

	 Впровадження:

● корпоративної інтеграційної шини IBM Integration Bus;

● системи моніторингу бізнес – додатків DynaTrace;

● системи Кредитна фабрика для автоматизованого прийняття рішень  
з кредитування клієнтів фізичних осіб

● системи он-лайн взаємодії АБС Scrooge з міжнародними  
платіжними системами (процесинговий центр)

● безпаперової технології зберігання звітності з накладанням ЕЦП

● системи електронних платежів НБУ нового покоління СЕП-3

Організовано приймання платежів в Кеш&Біллнг для ЧернігівгазЗбут, ХарківгазЗбут, 
Хмельницькобленерго, Шепетівкагаз, Лисичанськводоканал

Перехід на новий план рахунків по 6 і 7 класам.

Модернізація основного центру обробки даних (ЦОД)

Проходження сертифікації стандарту безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS.

Модернізація програмно-апаратного комплексу системи резервного копіювання на базі 
Veritas Backup Exec 

Закупівля, налаштування та введення в промислову експлуатацію серверного обладнання 
та систем збереження даних для підвищення відмово стійкості ІТ інфраструктури

Закупівля, налаштування та введення в промислову експлуатацію платформи віртуалізації 
VMware.

Модернізація корпоративної мережі Банку, підвищення відмово стійкості та пропускної 
спроможності каналів передачі даних.

Модернізація активного мережевого обладнання. Впровадження мульти-вендорної  
системи мережевих екранів.

Ðîçâèòîê 
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òåõíîëîã³é

05



УКРГАЗБАНК

РІЧНИЙ ЗВІТ
57

6.	 Розвиток	бізнесу

6.1.	 Корпоративний	банкінг

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК посилив свої позиції на фінансовому ринку України 
за обсягами банківських операцій, розміром портфелів, за рахунок централізації комуніка-
цій та підвищення якості обслуговування корпоративних клієнтів.

Обслуговування корпоративних клієнтів здійснюється персональними менеджерами, 
закріпленими за кожним клієнтом, що надає можливість визначити потреби клієнта і його 
бізнесу,  запропонувати індивідуальні рішення та продукти, вирішувати будь-які питання, 
пов’язані з його обслуговуванням в Банку та досягти взаємовигідної співпраці. 

6.1.1.	 Активні	операції

Обсяг кредитів клієнтам корпоративного бізнесу за підсумками 2017 року збільшився  
на 12,1 млрд грн (без врахування курсових різниць), або на 57%, i станом  
на 31.12.2017 становив 33,3 млрд грн. 

При кредитуванні корпоративних клієнтів Банк структурує кредитну угоду та встановлює 
такі додаткові умови кредитування, що обмежують збільшення у майбутньому кредитного 
ризику боржника та дають право Банку вживати заходи, щодо перегляду умов кредитуван-
ня, в тому числі вимагати дострокового повернення кредитної операції.

У 2017 році Банк пропонував клієнтам привабливі умови для ЕКО-кредитів, розроблених  
в співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в рамках концепції ЕКО-банкін-
гу, для проектів які пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів шкідливих речовин, 
використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням енергоефективних заходів.

Фінансування надавалось у вигляді кредитів, відновлюваних та невідновлюваних кредит-
них ліній, зокрема з оформленням генерального кредитного договору, що укладається  
на строк до 7 років та передбачає, що надавши банку забезпечення виконання своїх 
зобов’язань, клієнт може отримувати всі кредитні продукти банку без додаткового забез-
печення шляхом оформлення додаткового договору. При цьому встановлюються графіки 
погашення кредитних коштів, зменшення лімітів кредитних ліній. Погашення кредитів 
здійснюється як правило щомісяця. Застосовуються рівномірні графіки погашення, нерів-
номірні (для клієнтів з сезонною/циклічною діяльністю), для кредитів забезпечених грошо-
вим покриттям без графіку погашення. Також по ряду банківських продуктів встановлюєть-
ся пільговий період погашення основного боргу (від 3-х до 15 місяців) протягом якого 
сплачуються тільки проценти. Сплата процентів здійснюється щомісяця.

Ðîçâèòîê 
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Банк протягом 2017 року розвив наступні кредитні продукти для клієнтів сегменту  
корпоративного бізнесу: 

● кредитування в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) 
у напрямах впровадження енергоефективних технологій, використання понов-
люваних джерел енергії, більш ефективне використання природних ресурсів 
(ресурсоефективність), зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище

● кредитування на поповнення оборотних коштів

● надання кредитів за цільовими банківськими продуктами на придбання  
сільськогосподарської техніки, транспорту, обладнання, устаткування

● надання кредитів під заставу майнових прав за договором банківського  
вкладу (депозиту)

● надання гарантій, акредитивів, авалювання векселів

В 2017 році АБ «УКГАЗБАНК» розпочав співробітництво з Європейським інвестиційним 
банком уклавши:

● угоду про субфінансування з Міністерством фінансів України, АТ «Укрексімбанк» 
в рамках Проекту Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для 
малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»  
у розмірі 50 млн євро

● угоду з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним 
фондом з запровадження гарантійного механізму для покриття частини кредит-
ного ризику при кредитуванні українських підприємств малого та середнього 
бізнесу у розмірі 50 млн євро

За підсумками 2017 року найбільшу частку кредитного портфелю корпоративних  
клієнтів складають кредити у національній валюті –54%, у дол. США та ЄВРО  
31% та 15% відповідно. 

Структура	кредитного	портфелю	корпоративних	клієнтів	у	розрізі	валют,	%

                                       

Кредитний портфель корпоративних клієнтів у розрізі галузей економіки розподіляється  
наступним чином: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
26%, професійна, наукова та технічна діяльність –20%, переробна промисловість –  
16%, оптова та роздрібна торгівля –12%.

Структура	кредитного	портфелю	корпоративних	клієнтів 
у	розрізі	галузей	економіки	та	валют,	%
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6.1.2.	 Пасивні	операції

Завдяки переважній частці держави у статутному капіталі Банку, рівень довіри  
підприємств та організацій до АБ «УКРГАЗБАНК» залишився достатньо високим протягом 
усього року, що дало змогу сформувати базу лояльних клієнтів та значно збільшити темпи 
зростання пасивної бази.

Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацював з бюджетними установами,  
державними, комунальними підприємствами, підприємствами агропромислового ком-
плексу, лісовими господарствами, небанківськими фінансовими установами та страхови-
ми компаніями. 

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводилась робота щодо збільшення питомої ваги 
комерційних підприємств в структурі портфелю пасивів з метою формуванні стабільної  
пасивної бази строкових коштів та коштів «до запитання», спрямованої на створення  
надійної бази для проведення операцій з кредитування та покращення показників  
 ліквідності та фінансової стійкості АБ «УКРГАЗБАНК».

Сукупний обсяг коштів корпоративних клієнтів у гривневому еквіваленті збільшився  
 
на 8,6 млрд грн (без врахування курсових різниць), або на 28%. Так, строкові кошти  
зросли на 0,6 млн грн, або на 4%. Залишки коштів на вимогу за рік збільшились  
на 8,0 млрд грн, або на 44%.

Портфель	коштів	корпоративних	клієнтів,	млрд	грн.

 

 

 

 

Строкові кошти

Кошти на вимогу

У рамках співробітництва з бюджетними установами та освітянами у 2017 році було  
залучено коштів місцевих бюджетів та закладів освіти  на депозитні та поточні рахунки  
в АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі понад 6,4 млрд грн.

6.1.3.	 Документарний	бізнес

У 2017 році продовжився сталий розвиток напряму документарного бізнесу Банку.  
Загальний обсяг документарних операцій, що було надано (відкрито) та отримано  
на супроводження Банком протягом звітного року, склав понад 7 087  млн грн. 

Банк надає клієнтам повний спектр послуг з обслуговування усіх видів документарних 
операцій, що використовуються у якості форм розрахунків (документарні акредитиви 
та документарне інкасо) та інструментів забезпечення виконання зобов’язань (гарантії 
та резервні акредитиви) як за угодами між резидентами України, так і за зовнішньоеко-
номічними договорами, без обмежень щодо форми власності клієнтів та їх галузевої при-
належності. При цьому, у разі необхідності, Банк залучає до супроводження наданих ним 
операцій провідні міжнародні фінансово-кредитні установи у якості підтверджуючих банків 
та банків-гарантів. Долучення Банку у 2017 році до Глобальної Програми Торговельного 
Фінансування Міжнародної Фінансової Корпорації забезпечує можливість отримання  
підтримки документарних операцій Банку (документарних акредитивів та гарантійних  
операцій) банками у понад 110 країнах світу.

У сегменті послуг з надання гарантійних операцій Банк здійснює випуск традиційних видів 
гарантій (тендерні гарантії, гарантії виконання договорів, гарантії платежу, гарантії повер-
нення авансового платежу тощо) та, крім цього, залишається єдиним серед банківських 
установ України уповноваженим на надання фінансових гарантій зі сплати митних  
платежів на користь Державної фіскальної служби України відповідно до положень  
Митного кодексу України (митні гарантії). 

6.1.4.	 Реалізація	ЕКО-проектів

З урахуванням економічної ситуації і накопиченого досвіду, АБ «УКРАЗБАНК» у 2017 році 
за консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації продовжує реалізувати 
стратегію розвитку із впровадження концепції ЕКО-банку.

Обсяг портфелю ЕКО-кредитів корпоративним клієнтам за підсумками 2017 року (станом 
на 31.12.2016 р) склав 5,5 млрд грн, або 16% загального кредитного портфелю корпора-
тивного бізнесу. 

За 2017 рік портфель ЕКО-кредитів корпоративних клієнтів збільшився на 4,1 млрд грн.
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У ІІ кварталі 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією 
провели низку навчальних тренінгів  для співробітників корпоративного банкінгу головного 
офісу та обласних дирекцій, а також публічних заходів для корпоративних клієнтів  
за ЕКО-напрямом.

Структура	кредитного	портфелю	корпоративних	ЕКО-проектів	за	напрямами	 
фінансування	станом	на	01.01.2018	р.















































Сума ЕКО-портфелю на дату, екв. млн грн

Кількість КД на дату, шт

Виробництво тепла та/ або
електроенергії з біомаси

Енергоефективний
транспорт, сільськогосподарська
техніка та обладнання

Енергоефективність 
на виробництві / в діяльності

Проекти з використанням
відновлюваних джерел енергії

67%
6%

24%

1%

2%

6.1.5.		 Індивідуальний	банкінг

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАК» продовжив активний розвиток одного з перспективних  
та пріоритетних напрямів діяльності — VIP-банкінг. 

Позитивний імідж АБ «УКРГАЗБАНК» та концепція роботи окремо створеного підрозділу для 
обслуговування великих корпоративних клієнтів, сприятливо впливають на розвиток  
перспективного та пріоритетного напряму діяльності - VIP-банкінгу.

АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечує високоякісне оперативне обслуговування на основі оформ-
лення індивідуального пакету банківських послуг. Особистий фінансовий менеджер Банку 
допомагає клієнту ефективніше організувати бізнес за допомогою персональних консуль-
тацій, індивідуального режиму обслуговування та ряду основних банківських продуктів.

VIP-банкінг передбачає індивідуальний підхід і постійне вдосконалення фінансових  
продуктів. Акцентуючи увагу на індивідуальному підході та ексклюзивності послуг,  
АБ «УКРГАЗБАНК»  пропонує ринку зручну та взаємовигідну модель співпраці з VIP-клієнта-
ми, створені умови для максимальної зручності та комфорту фінансових партнерів Банку.

6.2.	 Малий	та	середній	бізнес

В 2017 році Банк продовжував розвивати бізнес-напрямо малого та середнього бізнесу,  
як одного із пріоритетних. Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена на нарощенні 
клієнтської бази, розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, 
збільшенні частки ЕКО-кредитів в кредитному портфелі.

Для забезпечення реалізації стратегічних планів з розвитку МСБ в 2017 році було  
удосконалено внутрішні процеси банківського обслуговування клієнтів МСБ, розширено 
критерії сегменту МСБ (збільшено максимальний розмір виручки до 200 млн грн,  
включено комунальні підприємства), впроваджено нові кредитні продукти.

Протягом 2017 року кількість клієнтів МСБ збільшилася до 44,4 тис. станом  
на 01.01.2018, на обслуговування в АБ «УКРГАЗБАНК» було залучено 8,5 тис.  
нових клієнтів МСБ, що на 0,4 тис. більше, ніж в 2016 році (8,1 тис. нових клієнтів МСБ).
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Кількість	нових	клієнтів	МСБ

6.2.1.	 Активні	операції	МСБ.	Пріоритетні	програми	підтримки	МСБ

Банк в 2017 році продовжував активне залучення клієнтів МСБ на кредитування. Кредит-
ний портфель за рік зріс на 87,7% та станом на 01.01.2018 склав 2 012,8 млн грн екв. При 
цьому, суттєво покращено якість портфелю: частку простроченої заборгованості зменшено 
до 3,6% на 01.01.2018 (з 11,9% на 01.01.2017). 

Для покращення умов обслуговування клієнтів Банком удосконалено кредитні процеси  
в частині зменшення часу на розгляд кредитних заявок та спрощення пакету документів.

З метою забезпечення належного контролю за якістю кредитних операцій Банком в 2017 
році впроваджено централізовану модель супроводження кредитів та удосконалено систе-
му контролю за виконанням умов кредитних договорів. 

 

  














Осіб

Кредитний	портфель	МСБ

В рамках реалізації концепції ЕКО-банку відбувається постійне зростання частки ЕКО- 
кредитів в кредитному портфелі Банку. Відповідно найбільшу частку (34,4%) у структурі  
кредитного портфелю МСБ станом на 01.01.2018 склали клієнти, зайняті у галузях  
електроенергетики, далі йдуть галузі сільського господарства (23,2%) та торгівлі (10,6%).

Кредитний	портфель	на	01.01.2018	р.	-	частка	по	галузям,	%
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Кредитний	портфель	на	01.01.2017	р.	-	частка	по	галузям,	%

У 2017 році Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів МСБ, що враховують 
їх потреби, вид діяльності, кон’юнктуру ринку та забезпечують прийнятний рівень ризиків 
кредитування. Банком були впроваджені нові кредитні продукти: 

● фінансовий лізинг

● кредитні продукти для комунальних підприємств (для фінансування поточних 
потреб у вигляді овердрафту, оборотного капіталу та інвестиційних витрат)

● кредити в рамках спільного проекту України та Європейського інвестиційного 
банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»

Банк продовжує займати лідируючі позиції по реалізації для клієнтів МСБ спеціалізованих 
продуктів в рамках програм  Німецько-Українського фонду (для фінансування оборотного 
капіталу та інвестиційних витрат), Республіки Білорусь (для фінансування інвестиційних 
витрат на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання  
та устаткування), та Держенергоефективності (для фінансування інвестиційних витрат 
ОСББ та ЖБК на здійснення заходів з енергоефективності).

За програмами кредитування клієнтів в межах співпраці Банку з Німецько-Українським 
фондом (НУФ), протягом 2017 року було надано 124 кредити на загальну суму 179 млн грн 
(що на 51 млн грн більше, ніж в 2016 році). У 2017 році Банк отримав новий транш від 
НУФ в розмірі 81 млн грн за новою програмою з підтримки фінансування інвестиційних 
проектів малих та середніх підприємств за пріоритетними напрямами.

За програмою кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, сільськогосподар-
ської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, в рамках якого 
передбачене відшкодування частини процентної ставки Урядом Республіки Білорусь,  
в 2017 році було надано 110 кредитів на загальну суму 87 млн грн (що на 27 млн грн  
більше, ніж в 2016 році).

За програмою кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
та  житлово-комунальних кооперативів (ЖБК) на проведення енергоефективних заходів,  
за яким з боку Держенергоефективності України відбувається відшкодування  
40-70% від суми кредиту, протягом 2017 року було надано 270 кредитів (частка ринку – 
44%) на загальну суму 83 млн грн (частка ринку – 62%), що на 33 млн грн, більше  
ніж в 2016 році.  Всього в рамках програми Держенергоефективності Банком було  
надано 637 кредитів ОСББ на 140 млн грн.

Пріорітетні	програми	на	01.01.2018	р.

ОСББ Лізинг РБ
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6.2.2.	 Ресурсні	та	розрахунково-касові	операції

Протягом 2017 року в Банку продовжувалась позитивна динаміка залучення на розрахун-
ково-касове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних коштів,  
що було досягнуто завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, а також 
впровадженню проектів автоматизації операційних процесів з метою більш оперативного 
обслуговування клієнтів як частини своєчасного реагування на зростаючі обсяги бізнесу.

Разом з цим, Банк продовжує поліпшувати сервіси та розвивати та автоматизовувати  
процеси та банківські продукти з метою задоволення потреб клієнтів, зокрема,  
за рахунок реалізації протягом звітного періоду наступних заходів:

●  прискорення процесів проведення клієнтських платежів

●  впровадження можливості наскрізного обслуговування клієнтів  
 (можливість обслуговування юридичних осіб в будь-якому відділення  
 банку по всій території України)

● впровадження акцій для окремих груп клієнтів

● вдосконалення умов проведення ресурсних операцій

● вдосконалення системи дистанційного обслуговування

Завдяки цьому Банку вдалось збільшити обсяги залишків за 2017 рік на поточних  
та депозитних рахунках клієнтів МСБ на 73,9% та забезпечити обсяг ресурсної бази  
на рівні 4 514 млн грн екв.

Ресурси	МСБ,	млн	грн

 













Депозитні рахунки

Рахунки до запитання



1 320

2 596

4 514










Обсяг комісійних доходів Банку, отриманих від розрахунково-касового обслуговування  
та інших послуг клієнтам МСБ протягом 2017 року збільшився з 22,2 млн грн у 1-му квар-
талі до 36,8 млн грн у 4-му кварталі і за 2017 р. досяг 114,7 млн грн – що на 56,4% більше 
ніж у 2016 році (73,4 млн грн).

Динаміка	комісійних	доходів,	тис.	грн

 

 

На 2018 рік передбачено подальше нарощування темпів та обсягів співпраці  
з клієнтами МСБ в напрямку:

● утримання лідируючих позицій на фінансовому ринку за напрямом  
ЕКО-кредитування, впровадження нових ЕКО-продуктів

● розширення переліку кредитних продуктів в рамках спільних проектів  
з міжнародними фінансовими організаціями

● участі у державних та місцевих програмах підтримки малого  
та середнього бізнесу, у т.ч. ОСББ, клієнтів аграрного та інших секторів

● покращення умов розрахунково-касового та дистанційного  
обслуговування за рахунок  
надання якісного сервісу (в т.ч. віддаленого доступу) для клієнтів МСБ,  
у т.ч. клієнтів мікро-бізнесу

● розвиток послуги фінансового лізингу

● фінансування комунальних підприємств

кв. кв. кв. кв.
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6.2.3.	 Реалізація	ЕКО-проектів

Протягом 2017 року Банк за консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації 
продовжував реалізацію стратегії розвитку ЕКО-банкінгу. В рамках даної стратегії розвитку 
для клієнтів МСБ були проведені навчання працівників Банку за напрямами аналізу  
типових ЕКО-проектів, що містять екологічну та енергоефективну направленість.

Станом на 01.01.2018 р. портфель ЕКО-кредитів МСБ склав 1 005,2 млн грн (частка  
в загальному кредитному портфелі – 50%), а портфель ЕКО-депозитів – 200,1 млн грн  
(частка в загальному депозитному портфелі – 7,2 %).
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6.3.	 Роздрібний	банкінг

6.3.1.	 Кредитні	операції

У 2017 році пріоритетним для роздрібного бізнесу було зміцнення позицій  
АБ «УКРГАЗБАНК» у сегменті кредитування фізичних осіб. З цією метою протягом року 
Банк працював над підвищенням конкурентоспроможності існуючої продуктової лінійки  
та впровадженням ЕКО-продуктів.

Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, стратегію Банку та умови економічного  
середовища країни в цілому, особлива увага приділялася таким продуктам кредитування, 
як заставні кредити на придбання житла та автомобілів,  овердрафти для фізичних осіб, 
кредити з цільовим призначенням на придбання енергоефективного обладнання,  
ЕКО-кредити. Особлива увага була приділена розвитку іпотечних кредитів, що дозволило 
Банку посісти лідируючі позиції за кількістю наданих кредитів.

У 2015 році АБ «УКРГАЗБАНК» разом з іншими державними банками долучився, а протя-
гом 2016-2017 рр. став активним учасником Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних  
джерел енергії та альтернативних видів палива, та розробив програму цільового роздрібно-
го кредитування «Тепла оселя», яка передбачає надання кредитів населенню на придбання 
енергоефективного обладнання та/або матеріалів з подальшим відшкодуванням Держав-
ним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (надалі – Держенерго-
ефективності) частини кредиту позичальникам за рахунок державного бюджету.

Обсяг видачі кредитів за програмою «Тепла оселя» протягом 2015-2017 рр. становив  
49 931 кредит на загальну суму близько 1 044 млн грн, з них 16 694 кредити на суму  
понад 452 млн грн було видано за 2017 рік.

 













Сума виданих кредитів, тис грн

243 932,40

348 156,46

452 070,77

Динаміка обсягу виданих кредитів за програмою 
"Тепла оселя" у 2015-2017 рр.
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Як і в попередні роки, особлива увага приділялася високодохідним продуктам –  
овердрафтам для фізичних осіб.

Банк реалізує програми овердрафтного кредитування як за продуктом «Домовичок», 
який включає в себе депозитну та кредитну складову, так і шляхом встановлення лімітів 
овердрафтів у рамках зарплатно-карткових проектів. Результатом проведеної роботи  
є встановлення протягом 2017 р. 66 655 лімітів овердрафтів на загальну суму понад  
808 млн грн. 

 

Враховуючи зміни чинного законодавства, ринкову кон’юнктуру, практику кредитування  
в умовах економічного середовища, що постійно змінюється, Банком забезпечувалася 
підтримка в конкурентному стані існуючих кредитних програм на придбання автотранспор-
ту, житла як на первинному, так і вторинному ринках – їх модифікація та удосконалення. 

За підсумками 2017 року по авто кредитам Банк посів 3 місце збільшивши свою частку 
ринку з 0% до 7%. За 2017 рік було видано 1 035 кредитів на загальну суму 416 млн грн.

 

 











Кількість лімітів, шт

6 800
14 414 17 318



34 690



66 655
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У грудні 2017 року Банк із показником в 90 виданих іпотечних кредитів став банком  
№1 за напрямом іпотечного кредитування. За 2017 рік було видано близько  
400 іпотечних кредитів на суму 162 млн грн.

 

Окремо слід зазначити, що за 2017 рік було реалізовано 67 кредитів за інноваційним  
продуктом«ЕКО-енергія» на суму 20 млн грн.

Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» в цілому за останні 6 років зріс  
майже на 80% - з 2 922,40 млн грн у 2012 р. до 5 256,55 тис. грн у 2017 році.
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6.3.2.	Розрахунково-касове	обслуговування

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового обслуговуван-
ня для приватних клієнтів і постійно вдосконалює продуктовий ряд.

На кінець 2017 року в АБ «УКРГАЗБАНК» було відкрито 1 071 934 поточних рахунки, з них 
958 260 – карткові рахунки фізичних осіб. Залишок коштів на поточних рахунках в цілому 
становив 2 703,8 млн грн, при цьому на карткових рахунках – 2 560,4 млн грн. В структурі 
пасивів фізичних осіб залишки коштів на поточних рахунках становлять 23,4%; за 2017 рік 
залишок коштів на рахунках до запитання збільшився на 202,3 млн грн.

АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства соціальної 
політики України з виплати пенсій і грошової допомоги. 
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6.3.3.	 Строкові	депозити	

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази 
Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: класичні депо-
зити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, продукти з можливістю  
поповнення, депозитні програми, які передбачають можливість автоматичного продовження 
строку дії договору.

На кінець 2017 року портфель строкових депозитів фізичних осіб досяг 12,2 млрд грн,  
що на 2,8 млрд грн більше у порівнянні з аналогічним показником на початок минулого 
року. Пприріст депозитного портфелю фізичних осіб за 2017 рік складає майже  
30%. У порівнянні з 2013 роком депозитний портфель збільшився на 9,1 млрд грн, тобто  
за 6 років депозитний портфель0збільшився майже у 4 рази.

У структурі депозитного портфелю фізичних осіб переважають вклади у доларах США – 
48,7%, у національній валюті – 41,6%, у євро – 7,4%; інше – 2,3%.

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» затвердив новий депозитний продукт з видачею ощадного 
(депозитного) сертифікату.

Протягом року популярності набрала депозитна програма «Драйвовий рік», яка передбачає 
особливі умови поповнення – при поповненні депозиту збільшується процентна ставка, яка 
нараховується на залишок коштів, при відсутності поповнення в наступному місяці - про-
центна ставка встановлюватиметься на рівні діючої ставки на дату розміщення такого депо-
зиту. Така програма є цікавою для клієнтів, які щомісячно збільшують власні заощадження. 
За результатами популярності поповнення депозитних рахунків, за класичними видами 
депозитів також було впроваджено можливість поповнення рахунків протягом  
3-х місяців з дати розміщення депозиту.

Протягом 2017 року діяла депозитна програма «Берегиня», яка передбачає перерахування 
благодійної допомоги на рахунки дитячих будинків в розмірі 1% річних від суми депозиту  
на рахунок дитячого будинку, розташованого в регіоні, в якому залучено депозит.  
У 2017 році на користь дитячих будинків перераховано понад 340 тис. грн.

Наприкінці 2017 року було затверджено короткострокову депозитну акцію «Новорічні  
свята», яка передбачала отримання вкладниками підвищеної процентної ставки за депози-
том. Так за 2 тижні дії акції її умовами скористалось майже 2000 клієнтів.  

Також, аналогічно до попередніх років в Банку продовжували діяти різноманітні програми 
лояльності для вкладників, згідно яких клієнти отримували надбавки до діючих депозитних 
ставок: при розміщенні значної суми коштів, для власників пенсійних карткових рахунків 
Банку, для вкладників неплатоспроможних банків, які отримували компенсаційні виплати  
від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того, з метою розширення спектру  
продуктів, які надаються клієнтам Банку, було затверджено надбавки при розміщенні  
депозитів клієнтами, які обслуговуються в Банку в рамках зарплатно-карткових проектів.

  Портфель коштів фізичних осіб у розділі наведено без нарахованих Банком витрат.2 
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6.3.4.	 Альтернативні	канали	та	карткові	продукти

Міграція	на	власний	процесинг

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» завершив перехід на власний центр обробки операцій  
з платіжними картками та обслуговування термінального обладнання.

Функціонал власного процесингового центру дозволив впровадити нові карткові продукти 
та технології, зокрема забезпечити емісію безконтактних платіжних карток та впровадити 
унікальну на ринку України технологію використання “Єдиного рахунку”. Унікальність техно-
логії полягає у можливості об’єднання клієнтом усіх власних карткових рахунків незалежно 
від валюти рахунків із доступом до об’єднаного витратного балансу за допомогою мульти-
валютної SMART картки.

Мережа	банкоматів,	торгових	POS-терміналів	та	терміналів	самообслуговування

Для покращення обслуговування платіжних карток Банк постійно розширює інфраструкту-
ру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через мережу.

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розпочату у 2016 році масштабну  
модернізацію парку банкоматів. Банкоматну мережу було розширено на 100 одиниць. 
Станом на 31.12.2017 року загальний парк банкоматів склав понад 670 одиниць. Через 
мережу банкоматів Банку у 2017 році клієнти провели більше 12,7 млн операцій  
на загальну суму більше 14,2  млрд гривень. 

Мережа торгових  POS-терміналів Банку в 2017 році налічувала понад 900 одиниць, обіг 
коштів за торговими операціями в порівнянні з попереднім роком збільшився  
на 275 млн гривень та перевищив 568 млн гривень за рік.

Електронні	гроші

В 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» отримав дозвіл від Національного банку України на емісію 
електронних грошей, завдяки чому користувачі електронних грошей отримали додатковий 
сучасний інструмент для швидкої та зручної оплати товарів та послуг. При цьому електрон-
ний гаманець можливо відкрити і поповнити дистанційно, без необхідності відкриття рахун-
ку та відвідування відділення банку.

 Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» емітував електронних грошей на суму 1 млн грн. 
Кількість операцій, що були здійснені користувачами з метою оплати товарів склала майже 
9 млн штук., а сума цих операцій більше ніж 372,5 млн грн.  
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Карткові	продукти

Станом на 01.10.2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» посідав 8-му позицію серед банків-членів 
платіжних систем (за даними НБУ) за кількістю платіжних карток в обігу. 

Станом на 01.10.2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» посідав 6-ту позицію серед банків-членів 
платіжних систем (за даними НБУ) за кількістю активних платіжних карток в обігу.

Так, станом на 01.10.2017 кількість емітованих банком платіжних карток склала  
904 819 одиниць, з яких понад 74% є активними. 

Обсяг безготівкових платежів за допомогою платіжних карток за 2017 рік порівняно  
з аналогічним показником за 2016 рік зріс більше ніж на 1 229 млн грн. 

На кінець 2017 року залишки коштів на карткових рахунках фізичних осіб – клієнтів банку 
становили 3 750,5 млн грн.

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» розроблено та запропоновано клієнтам унікальний продукт 
- «Картка вболівальника». Це платіжна картка для всіх прихильників футболу, яка надає 
своїм власникам цілу низку переваг та привілеїв під час та після відвідування матчів націо-
нальної збірної України з футболу. «Картка вболівальника» випускається на базі MasterCard 
World Debit з безконтактним чипом, має преміальний тематичний дизайн та індивідуальну 
упаковку з футбольною тематикою.

У 2017 році клієнти АБ «УКРГАЗБАНК» отримали можливість оформити картковий продукт 
«ЕКО-картка», аналогів якого в Україні не існує. «ЕКО-картка» – продукт на базі преміальної 
платіжної картки MasterCard Platinum, що виготовлена з біологічної сировини (матеріал  
із зерен кукурудзи та цукрової тростини), яка повністю розкладається після утилізації  
та не завдає шкоди природі. Кожен власник «ЕКО-картки» долучився до озеленення столиці 
України та проявив небайдужість до проблем довкілля. 

6.3.5.	 Грошові	перекази	та	платежі

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував активно розвивати послуги грошових переказів через між-
народні платіжні системи.

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2017 році пропонував скористатися 
своїм клієнтам будь-якою із 4 міжнародних систем грошових переказів, а саме: Welsend, 
Western Union, MoneyGram та RIA. Зазначені міжнародні системи грошових переказів  
є безперечними лідерами на українському ринку за кількістю пунктів, швидкістю здійснен-
ня та обсягом переказів.    

    

Welsend

Міжнародна платіжна система грошових переказів «Welsend», платіжною організацією якої 
є АБ «УКРГАЗБАНК», зареєстрована Національним банком України та здійснює обслугову-
вання клієнтів з  2013 року. 

Одним із найважливіших стратегічних напрямів розвитку системи «Welsend» є залучення 
на обслуговування юридичних осіб, як учасників (агентів) системи «Welsend», розширення 
мережі обслуговування на території України та поза її межами.

Протягом  2017 року новими партнерами – резидентами та нерезидентами системи 
«Welsend» стали – 14 банківських та небанківських фінансових установ, серед них –  
6 нерезидентів, та 8 резидентів.  

Станом на 01 січня 2018 року система «Welsend»  займає провідну позицію в Україні  
у здійсненні грошових переказів. Загальна кількість учасників системи «Welsend» стано-
вить 53, серед них резиденти та нерезиденти, банки та небанківські фінансові установи.

Серед	основних	переваг	системи	«Welsend»:	

● Передові технології. Система «Welsend» створена на базі «Єдиного Вікна», яка 
враховує технологічні потреби різних банків: можливість інтеграції з АБС банку 
(повністю або частково) за допомогою веб-сервісів або простий доступ  
до системи через веб-інтерфейс; модуль загального адміністрування всіх  
систем грошових переказів, побудова різноманітної звітності та ін.

● Велика кількість пунктів обслуговування - 250 тис. пунктів в 150 країнах світу 

● Здійснення внутрішньодержавних та міжнародних переказів 

● Перекази в чотирьох валютах: Гривня, Долар США, Євро, Рублях РФ

● Система лояльності для клієнтів та всіх учасників системи «Welsend»

● Вигідні тарифи для клієнтів

● Простота оформлення та миттєвість переказу коштів

● Автоматичний контроль лімітів Національного банку України та автоматичний 
контроль в частині фінансового моніторингу

● Рекламні заходи
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Загальний обсяг грошових переказів з використанням системи «Welsend»  
у 2017 році становив: 

● в Україну: понад 28,4 млн дол. США та понад 3,5 млн євро.

● за межі України: понад 1,9 млн дол. США та понад 422 тис. євро.

● в межах України: понад 1,4 млрд грн.

В 2017 році розвиток системи «Welsend» був визначений АБ «УКРГАЗБАНК» пріоритетним 
стратегічним напрямом. Система «Welsend» вийшла на новий якісний рівень розвитку,  
що дозволило на 01 січня 2018 року досягти наступних результатів:

● Обороти системи в 2017 році збільшились більш ніж у 1,6 рази в порівнянні  
з 2016 роком.

● Програмне забезпечення платіжної системи «Welsend» використовувалось для  
автоматизації виплат вкладникам – фізичним особам банків з тимчасовою 
адміністрацією  
та банків, що ліквідуються (за 2017 рік було виплачено понад 1,2 млрд грн).

● Доходи в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросли на 147%

● Упродовж 2017 року система «Welsend» продовжувала впроваджувати інновацій-
ні банківські продукти такі як:

- переказ грошових коштів з карти будь-якого українського банку з подаль-
шою виплатою в любому пункті обслуговування системи «Welsend»;

- переказ грошових коштів через пункт обслуговування системи «Welsend»  
на карту будь-якого українського банку; 

- переказ грошових коштів через термінали самообслуговування.

● На 01 січня 2018 року клієнти – фізичні особи в межах системи «Welsend» 
можуть відправляти/отримувати перекази до Вірменії, Молдови, Таджикістану, 
Греції, Грузії, Ізраїлю;

● завдяки співпраці з міжнародним партнером  IntelExpress  (резидент Грузії)  
та міжнародним партнером CEL INT LTD (резидент Великобританії) у 2017 році  
система «Welsend» розширила свою присутність майже у 150 країнах світу. 
Завдяки цьому за дорученням фізичних осіб грошові перекази можна пере-
казати/отримати  в країни(ах) світу такі як: Австралія, Австрія, Азербайджан, 
Албанія, Анґола, Аргентина, Вірменія, Афганістан, Бангладеш, Бахрейн, Біло-
русь, Бельгія, Бенін, Болгарія, Болівія, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вануату, 
Великобританія, Венесуела, В’єтнам, Габон, Гайана, Гамбія, Гана, Ґватемала, 

Гвінея, Гвінея-Бісау, Гібралтар, Гондурас, Гонконг, Греція, Грузія, Данія, Джибуті, 
Домініканська Республіка, Конго, Єгипет, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Йор-
данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ємен, Кабо-Верде, Казахстан, Камерун, Канада, 
Кенія, Кіпр, Киргизька Республіка, Кірибаті, Китай, Колумбія, Коморські остро-
ви, Конго (Браззавілль), Кот-д’Івуар, Кувейт, Острови Кука, Латвія, Ліван, Литва, 
Мадагаскар, Мавританія, Малаві, Малайзія, Малі, Марокко, Мексика, Молдова, 
Монголія, Непал, Нікарагуа, Нігер, Нігерія, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські 
Емірати, Пакистан, Палестинська автономія, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Перу, 
Польща, Португалія, Румунія, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сенегал, Сін-
гапур, Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Сполучені Штати Америки, Таїланд,  
Тайвань, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Уганда, Узбекистан, Уругвай, 
Фіджі, Філіппіни, Франція, Чад, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка,  
Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Ямайка. 

● Основним учасником (агентом) системи «Welsend» в Україні є ПриватБанк.  
Завдяки співпраці з ПриватБанком мережа обслуговування в України наразі  
становить понад 3000 пунктів.  

● Для супроводження клієнтів системи «Welsend» виділена IVR лінія  
контакт-центру яка дозволить клієнтам отримати оперативну  
та професійну відповідь.

6.3.6.	 Рremier-Banking

У 2017 році  для підвищення зручності та якості обслуговування клієнтів Рremier-Banking 
відкрито 10 Рremier-зон у дирекціях АБ «УКРГАЗБАНК», а саме у Дніпровській, Вінницькій, 
Тернопільській, Черкаській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Волинській,  
Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Станом на 31.12.2017 для обслуговування клієнтів сегменту Рremier-Banking функціонує 
23 Рremier-зони в усіх обласних дирекціях АБ «УКРГАЗБАНК» та преміальний офіс закрито-
го типу в м. Києві по вул. Шота Руставелі, 40/10а.

За кожним клієнтом сегменту Рremier-Banking закріплюється окремий менеджер, який 
забезпечує максимально ефективний процес обслуговування клієнта, дбає про всі фор-
мальності, задовольняє найширший спектр запитів на фінансові та нефінансові послуги, 
забезпечуючи при цьому повну конфіденційність всіх даних та максимальний комфорт для 
клієнта.

Персональний менеджер Рremier-Banking надає клієнтам індивідуальне банківське  
обслуговування, здійснює оперативне відкриття рахунків для проведення всіх необхідних 
операцій, надає в оренду індивідуальні банківські сейфи, що призначені для зберігання 
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документів і цінностей, допомагає з відкриттям рахунку в металах або для здійснення  
операцій на ринку цінних паперів та багато іншого. 

Розширюється і спектр нефінансових послуг. Окрім класичних банківських послуг, додатко-
во надаються послуги з консалтингу, фінансового планування, юридичні консультації,  
послуги з інкасації та перевезення цінностей,  оформлення страхових продуктів та інше.

Для якісного та оперативного обслуговування клієнтів Рremier-Banking в Банку існує  
окрема телефонна лінія Контакт-центру  для цілодобової підтримки.

У 2017 році була запроваджена нова послуга для клієнтів Рremier-Banking - надання  
індивідуальних ліцензій (е-ліцензій), що передбачає можливість здійснення фізичними  
особами валютних операцій за кордон.

Також для клієнтів Premier Banking у 2017 році запропонована можливість  оформлення 
ощадного (депозитного) сертифікату на пред’явника. 

Для клієнтів Рremier-Banking розроблений ексклюзивний продукт – «ЕКО-картка» – 
унікальний картковий продукт, що не має аналогів на ринку України.

Найбільш популярними банківським продуктами в 2017 році серед клієнтів Рremier-
Banking залишились преміальні платіжні картки рівня Platinum, Visa Infinite та MasterCard 
Word Elite.

За 2017 рік залучено більше 4 500 клієнтів Рremier-Banking, при цьому пасивний портфель 
клієнтів збільшився на 1,3 млрд гривень, продано понад 1 000 преміальних пакетів.

АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвиває преміальний напрям Рremier-Banking та надає своїм 
клієнтам ексклюзивні умови обслуговування та надійне фінансове партнерство. 

6.3.7.	 Реалізація	ЕКО-проектів

У 2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвиток лінійки ЕКО-проектів, зокрема, за рахунок  
поглибленої реалізації партнерських програм автокредитування та «ЕКО-енергія»:

● «ЕКО-енергія» - кредит на придбання та встановлення сонячних  
електростанцій, теплових насосів та сонячних колекторів  
(та відповідного додаткового обладнання до них).

● «Тепла оселя» - кредит на придбання енергоефективного обладнання  
та/або матеріалів, що передбачає відшкодування частини суми кредиту  
від Держенергоефективності;

● «ЕКО-оселя» - кредит на придбання енергоефективного обладнання  
та/або матеріалів, що не передбачає відшкодування частини  
суми кредиту від Держенергоефективності;

● «Авто в кредит ECO Car» - кредит на придбання гібридних  
та електроавтомобілів, які будуть використовуватися в особистих цілях.

6.4.	 Інкасація	та	перевезення	цінностей

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвиток та активне впровадження послуг  
з інкасації та перевезення валютних цінностей. Служба інкасації Банку представлена  
в 11 територіальних регіонах України: в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській,  
Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській  
та Черкаській  
областях. Підрозділи інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» мають 38 власних оперативних  
автомобілів із високим рівнем захисту, що відповідають вимогам нормативних актів  
Національного банку України. Рух автомобілів відстежується системою GPS моніторингу, 
що дозволяє оперативно реагувати на всі події на маршрутах інкасації.

Служба інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» надає широкий спектр послуг, пов’язаних з перевезен-
ням, інкасацією та доставкою валютних цінностей банківських установ, юридичних  
і фізичних осіб. За 2017 рік значно поширено коло поїздок – маршрутами інкасації  
АБ «УКРГАЗБАНК» охоплено 22 області нашої держави. 

Протягом 2017 року послугами підрозділів інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» користувались  
48 банків та більше 200 клієнтів корпоративного, середнього та малого бізнесів. Станом 
на 01.01.2018р. Банк інкасує  582 точки торгівельної мережі.

Крім того, підрозділи інкасації здійснюють оперативне підкріплення готівковими валютни-
ми цінностями 165 відділень Банку, завантаження та розвантаження 413 банкоматів  
та терміналів самообслуговування. 
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Бізнес напряму інкасації динамічно розвивається: за період з 2015 по 2017 рік комісійний 
дохід від обслуговування клієнтів зріс в 2,5 рази, приріст доходу від обслуговування банків 
склав 68%. 

У 2017 році отримано 23,1 млн грн, що на 25% перевищує дохід, отриманий у 2016 році, 
та в 1,8 рази перевищує дохід, отриманий у 2015 році. 

За період 2015-2017 роки загальний операційний дохід збільшився на 14,1 млн грн. 

В результаті успішної стратегії Банку щодо розвитку бізнесу інкасації значно зміцнилися 
позиції Банку на ринку послуг з інкасації юридичних та фізичних осіб; збільшились обсяги 
комісійних доходів. Вісім з одинадцяти підрозділів інкасації стабільно демонструють прибут-
кову діяльність, що дозволило закінчити 2017 рік, як і попередній рік, з прибутком.

Динаміка доходів підрозділів інкасації за 2015-2017 роки
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Структура доходів підрозділів інкасації у 2017 році
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6.5.	 Інвестиційний	бізнес.	Цінні	папери

АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ українського  
фондового ринку. 

Перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Банком  
було отримано від Міністерства фінансів України ще у 1996 році.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював операції на фондовому ринку на підставі  
ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: брокерська 
діяльність – серія АЕ № 294713 від 14.02.2015, строк дії необмежений, дилерська діяль-
ність – серія АЕ № 294714 від 14.02.2015, строк дії необмежений, андеррайтинг – серія  
АЕ № 294715 від 14.02.2015, строк дії необмежений, діяльність з управління цінними  
паперами – серія АЕ № 294716 від 14.02.2015, строк дії необмежений.

АБ «УКРГАЗБАНК» також має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку із здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління 
іпотечним покриттям, серії АД № 034432 від 18.06.2012. Це перша та єдина наразі  
ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним  
покриттям в Україні. 

Протягом 2017 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав  
позиції серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами. 

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав більше 1,2 тис. договір (брокерська,  
дилерська, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) на загальну суму  
майже  38 млрд грн. 

Станом на 01.01.2018 портфель цінних паперів Банку у порівняні із 01.01.2017  
збільшився до 25 314,97 млн грн. 
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Структура вкладень Банку в цінні папери у 2017 році змінилася головним чином зарахунок 
зменшення частки корпоративних цінних паперів. 

У 2017 році значно збільшилось кількість операцій з брокерського обслуговування клієнтів 
на фондовому ринку. В першу чергу збільшились об’єми інвестування в облігації внутріш-
ньої державної позики фізичними особами, оскільки вкладення в державні цінні папери 
наразі є дохідним та безризиковим та високоліквідним. Завдяки цим факторам постійно 
підвищується попит на брокерські послуги  які надає АБ «УКРГАЗБАНК».
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Портфель цінних паперів станом на 01.01.2018, млн грн
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6.6.	 Казначейські	операції

6.6.1.	 Операції	на	міжбанківському	ринку

На міжбанківському ринку АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацює як з українськими  
банками, так і з банками близького та далекого зарубіжжя. 

При співробітництві з банками-контрагентами АБ «УКРГАЗБАНК» керується принципами 
довгострокових взаємовигідних партнерських відносин, укладаючи генеральні угоди  
про порядок проведення міжбанківських операцій. Так, станом на 31.12.2017 Банком  
укладено 85 генеральних угод з платоспроможними банками, у т.ч. 5 – з банками- 
нерезидентами.

При проведенні операцій на міжбанківських ринках Банк здійснює виважену кредитну 
політику, спрямовану на мінімізацію ризиків, використовуючи як механізм встановлення 
лімітів для банків-контрагентів за міжбанківськими операціями, так і індивідуальний підхід 
до кожного банку.

Банк проводив міжбанківські операції SWAP, за умовами яких банки надають один  
одному кредити (залучають депозити) у різних валютах на еквівалентну суму з однаковим  
строком повернення. Притаманний цим операціям досить незначний рівень ризику  
дозволяє забезпечити підтримання необхідного рівня короткострокової ліквідності. 

Зважаючи на достатній рівень ліквідності та наявне високоліквідне забезпечення  
у вигляді облігацій внутрішньої державної позики України, протягом 2017 року Банк  
проводив операції репо у значних обсягах.

Обсяг	ресурсів,	розміщених	на	міжбанківському	ринку	 
станом	на	31.12.2017,	млн	грн

Операції 
СВОП 963                    

Операції 
РЕПО 279
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Також у 2017 році Банк активно проводив операції на міжбанківському валютному ринку, 
здійснюючи операції з купівлі-продажу валюти як для забезпечення власних потреб, так  
і за рахунок та за дорученнями клієнтів з метою обслуговування експортно-імпортних 
операцій. Основний обсяг операцій традиційно припадає на долари США та євро. Обсяг 
купленої та проданої валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2017 рік 
перевищив в еквіваленті 44,5 млрд грн.               

Купівля валюти за дорученням клієнтів          
у 2017 році, млн грн

Продаж валюти за дорученням клієнтів  
у 2017 році, млн грн.

USD 26 693                   

EUR 9 246

інші 564

        

USD 6 769

EUR 1 144

інші 80

        

6.6.2.	 Операції	з	державними	борговими	зобов’язаннями

У 2017 році Банк здійснював функції первинного дилера на ринку державних цінних  
паперів та залишався одним з найбільших операторів ринку. Стратегією Банку щодо цього 
напряму діяльності передбачено підтримання досягнутих обсягів та дохідності портфелю 
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Так, станом на 31.12.2017 портфель ОВДП 
Банку склав 8 666,9 млн грн, 344,43 млн доларів США та 43,0 млн Євро за номінальною 
вартістю.

У 2017 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав 
близько 28,8 млрд грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк  
здійснив купівлю на суму 4,3 млрд грн, 121,6 млн доларів США та 20,5 млн Євро.

6.6.3.	 Операції	з	банківськими	металами	та	готівковою	валютою

В АБ «УКРГАЗБАНК» операції з банківськими металами та валютообмінні операції  
здійснюються у більш ніж 240 відділеннях на всій території України. Інформація про курси 
купівлі-продажу золота та курси валютообмінних операцій розміщуються на офіційному 
веб-сайті Банку.

Банк здійснює валютообмінні операції в доларах США, євро, швейцарських франках,  
англійських фунтах стерлінгів, російських рублях, польських злотих, чеських кронах,  
румунських леях та угорських форинтах. Курс валют в пунктах обміну є конкурентним,  
а тому вигідним для клієнтів Банку.

Маючи розгалужену мережу відділень, АБ «УКРГАЗБАНК» традиційно є активним учасником 
ринку банківських металів і здійснює весь спектр операцій з банківським золотом,  
у тому числі щодо купівлі-продажу банківських металів та залучення депозитних ресурсів  
у банківських металах. На поточних та вкладних рахунках фізичних осіб в АБ «УКРГАЗБАНК» 
станом на 31.12.2017 зберігалося понад 1 500 тройських унцій золота.
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6.6.4.	 	Розвиток	кореспондентських	відносин

АБ «УКРГАЗБАНК» надає особливе значення розвитку та оптимізації своєї кореспондентсь-
кої мережі, встановлюючи кореспондентські відносини з першокласними зарубіжними  
та українськими банками. 

Станом на 31.12.2017 АБ «УКРГАЗБАНК» мав відкритих 55 кореспондентських рахунки 
типу «НОСТРО» у 22 фінансових установах, зокрема, у таких провідних клірингових банках 
світу як Deutsche Bank Trust Company Americas, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank, 
N.A., JP Morgan Chase Bank London Branch, Commerzbank AG, Commerzbank  
AG Luxembourg Branch, VTB Bank (Europe) SE, UniCredit Bank AG, mBank S.A., Industrial and 
Commercial Bank of China. АБ «УКРГАЗБАНК» проводить платежі в 16 розрахункових  
валютах і робить це в найкоротший термін. Гарантією успіху при проведенні таких опера-
цій є оперативність, налагоджені зв’язки із провідними іноземними банками та витримана 
робота персоналу.

Станом на 31.12.2017 в АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговуються 62 банки України, для яких  
відкрито 268 кореспондентських рахунків типу «ЛОРО».

6.6.5.	 Арбітражні	операції	на	умовах	маржинальної	торгівлі	 
	 (Forex	для	приватних	клієнтів)

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» було підписано 540 договорів про проведення  
арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі з приватними клієнтами,  
що на 4% більше, ніж у 2016.

 Для зручності при роботі з коштами клієнтів у 2017 році було запроваджено тарифний  
план «Форекс», що передбачає зарахування та списання коштів клієнтів без комісії. 

У 2017 році клієнти інвестували в операції на ринку Forex понад 1,6 млн доларів США,  
що на 45% більше, ніж 2016 року  та здійснили понад 383 тис. операцій.

6.6.6.	 Пам’ятні	монети	України	та	монети	іноземного	виробництва

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував реалізацію монет, виготовлених визнаними 
світовими виробниками на ринку нумізматичної продукції: Польським монетним двором 
(Mennica Polska), Австралійським монетним двором (Perth mint), монетним двором Нової 
Зеландії (New Zealand mint), компаніями «Джей Ві Пі Інвестмент Коінз» (Німеччина),  
«Треже оф Оз» (Австралія).

Між АБ «УКРГАЗБАНК» та Національним банком України діє договір про реалізацію пам’ят-
них монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного банку України, від-
повідно до якого Національний банк України визначає АБ «УКРГАЗБАНК» як дистриб’ютора 
пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного банку України. 

Протягом 2017 року Банк, як дистриб’ютор пам`ятних монет України, сувенірної  
та супутньої продукції Національного банку України, в рамках укладених договорів 
забезпечував нумізматичною продукцією 8 нумізматичних організацій України.

6.7.	 Депозитарна	діяльність

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій, виданих  
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме:

● ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи,  
серія АЕ №263236, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013  необмежений

● ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного  
інвестування, серія АЕ №263237, видана 28 серпня 2013 року, строк дії  
з 12.10.2013 необмежений

● ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів,  
серія АЕ №263238, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний спектр якісних депозитарних 
послуг оскільки є клієнтом Національного Банку України (код міждепозитарного обліку 
300996) і Центрального депозитарію Публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України» (депозитарний код рахунку в цінних паперах 100024-UA30300996). 
Це дозволяє проводити операції з усіма цінними паперами, що обертаються в цих депози-
тарних системах, обслуговуючи обіг державних, корпоративних та муніципальних цінних 
паперів. 

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» обліковує права на цінні папери, що є об’єктами 
державної власності та права на цінні папери фізичних, юридичних осіб резидентів  
та нерезидентів, інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, банків та інших 
фінансових небанківських установ. 

На кінець 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує більше 43 тис. рахунків у цінних  
паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 786 випусків 
цінних паперів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною установою 
АБ «УКРГАЗБАНК» досяг  234,5 млрд грн за номінальною вартістю цінних паперів, прав  
на цінні папери станом на 31.12.2017. 
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Динаміка	рахунків	у	цінних	паперах,	відкритих	 
	у	2009	–	2017	роках,	одиниць

 



















1 145

1 335

8 610

22 323

24 189

24 387

25 394

38 516

43 721

Розподіл	рахунків	у	цінних	паперах	за	видами	групами	типами	клієнтів 
станом	на	31.12.2017

Клієнти	 Кількість	рахунків	 
у	цінних	паперах,	одиниць

Депоненти   

Держава Україна 1

Юридичні особи

Резиденти 740

Нерезиденти 50

Інститути спільного інвестування 60

Страхові компанії 22

Банки 13

Недержавні пенсійні фонди 14

Торговці цінними паперами 19

Фізичні особи

Резиденти 2843

Нерезиденти 56

Загалом (депоненти) 3 818

Рахунки	в	цінних	паперах	власників	дематеріалізованих	цінних	паперів,	 
що	обслуговуються	за	договорами	з	емітентами	

Юридичні та фізичні особи 39	903

Загалом (власники дематеріалізованих 
цінних перів, що обслуговуються за 
договорами з емітентами)

39	903

Станом на кінець 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує 27 суб’єктів управління об’єкта-
ми державної власності, які відповідно до законів України «Про управління об’єктами  
державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства, викону-
ють функції з управління цінними паперами, які є об’єктами державної власності  
на рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарною установою на ім’я Держави  
Україна та 14 недержавних пенсійних фондів.

Протягом 2017 року збільшена кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються  
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депозитарною установою з 753 до 786, внаслідок чого збільшився обсяг депозитарних 
активів за номінальною вартістю цінних паперів в грн, що обслуговуються департаментом  
депозитарної діяльності, з 229 млрд грн до 234,5 млрд грн.  Згідно з ренкінгами депозитар-
них установ Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів,  
АБ «УКРГАЗБАНК» посів друге місце за обсягом депозитарних активів за номінальною 
вартістю (загальною номінальною вартістю цінних паперів в гривнях), що обслуговуються 
депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» (департаментом депозитарної діяльності)  
протягом 2017 року.

6.8.	 Дистанційне	обслуговування

У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвивати та впроваджувати передові  
системи та додаткові сервіси  дистанційного обслуговування клієнтів.

Система дозволяє клієнтам дистанційно, оперативно та безпечно розпоряджатись  
власними банківськими рахунками в режимі реального часу:

● здійснювати платежі з поточного рахунку  
в національній та іноземній валютах

● переглядати залишки та формувати виписки  
за поточними рахунками

● переглядати залишки та візувати платежі  
підконтрольних компаній / філій

● створювати і відправляти зарплатні відомості

● подавати заявки на валютообмінні  
операції відповідно до правил НБУ

● синхронізувати системи з Банком шляхом  
експорту та імпорту даних

● обмінюватися конфіденційними повідомленнями  
з Банком з можливістю вкладень документів

Ïàðòíåðñòâî 
òà ñï³âïðàöÿ
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7.	 Партнерство	та	співпраця

7.1.	 Міжнародні	системи	грошових	переказів

Протягом  2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював відправку/виплату переказів  
за допомогою міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами: Western Union, 
MoneyGram, RIA.

Western	Union 
З червня 2002 року по червень 2009 року АБ «УКРГАЗБАНК» працював як субагент систе-
ми «Western Union» (далі - Система) через АКБ «Трансбанк», з лютого 2010 року по серпень 
2014 року АБ «УКРГАЗБАНК» відновив свою роботу з Системою та працював як субагент 
Системи через прямого учасника Системи АТ «Банк «Фінанси та Кредит». З лютого 2014 
року АБ «УКРГАЗБАНК» - субагент Системи через прямого учасника ПрАТ «Українська 
фінансова група».

Протягом 2017 року з використанням даної системи було відправлено / виплачено коштів  
на суму у гривневому еквіваленті понад 478 млн грн, що майже на 22% більше за анало-
гічний показник 2016 року.

MoneyGram 
АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з травня 2007 року як прямий агент.  
З травня 2015 року залучає інші організації як субагентів системи MoneyGram.

Станом на 01 січня 2018 року кількість субагентів системи MoneyGram становить  
11 банківських фінансових установ (резидентів). Успішність і популярність переказів  
через дану систему забезпечується не лише якісним сервісом та великою кількістю  
пунктів,а й величезними витратами компанії MoneyGram на рекламні заходи.

Протягом 2017 року з використанням даної системи було відправлено /виплачено коштів  
на суму у гривневому еквіваленті понад 343 млн грн, що майже на 18% більше за анало-
гічний показник 2016 року.

RIA 
АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з вересня 2010 року як прямий учасник (агент) 
системи RIA.

З 09 березня 2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК» розширив свою діяльність у сфері даних послуг,  
яка дала можливість залучати на обслуговування cубагентів системи RIA.

Станом на 01 січня 2018 року кількість субагентів системи MoneyGram становить  
6 банківських фінансових установ (резидентів).

Протягом 2017 року з використанням даної системи було відправлено / виплачено коштів  
на суму у гривневому еквіваленті понад 82 млн, що майже на 22% більше за аналогічний 
показник 2016 року. 

У 2017 році Україна залишається країною – реципієнтом транскордонних переказів. 
Впродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних  
систем переказів коштів, у сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.  

7.2.	 Автодилери	та	авто	імпортери

Упродовж 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» плідно співпрацював із понад 400 автодилерами  
та авто імпортерами в рамках програми цільового кредитування «Авто в кредит все  
включено». Серед партнерів Банку такі провідні компанії автомобільного ринку України:

Корпорація	«УкрАВТО» 
лідер автомобільного ринку України, генеральний імпортер та офіційний дилер більше  
20 всесвітньовідомих автомобільних брендів. Банк співпрацює з корпорацією через си-
стему «Експрес Кредит» асистуючої компанії ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ» структурного підрозділу 
Корпорації «УкрАВТО».

Корпорація	Богдан 
один з лідируючих автомобільних операторів, який має власну розгалужену торговель-
но-сервісну мережу та представляє на ринку автокредитування такі бренди як Hyundai, 
Great Wall, Jac, Saipa, Bogdan, Subaru, Lifan, Lada, Uz-Daewoo. Банк співпрацює з корпо-
рацією через асистуючу компанію у сфері кредитування та страхування ТОВ «Авторітейл 
Асистанс», представники якої присутні в автосалонах мережі ТОВ «Богдан Авто Холдинг», 
ТОВ «Хюндай Мотор Україна» та ТОВ «Богдан Індустрія».

Компанія	«ВіДі	Груп» 
один із найбільших операторів на ринку легкових автомобілів України. Стратегія компанії 
полягає у розвитку нового формату продажу та обслуговування — автомобільних містечок 
«ВіДі АвтоСіті». На сьогодні «ВіДі АвтоСіті» — це об`єднання сучасних дилерських центрів  
у Києві та Одесі загальною площею 50000 кв.м. Це більше ніж 190 моделей відомих ма-
рок, це понад 175 сервісних постів, які обслуговують до 450 автомобілів щодня. До складу  
«ВіДі Груп» входять підприємства — лідери у своїх галузях. Це — сучасні автомобільні дилер-
ські центри у Києві: Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада», Lexus «Лексус Київ Захід», Land 
Rover/Range Rover/Jaguar «ВіДі Пауер Моторз», Nissan «ВіДі Санрайз Моторз», Mazda  
«ВіДі Скай Моторз», Ford «ВіДі Край Моторз», Citroёn «ВіДі Елеганс», Subaru «ВіДі Стар  
Моторз», Peugeot «ВіДі Авеню», Центр з продажу автомобілів з пробігом «ВіДі АвтоМаркет»; 
в Одесі: Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра», Honda «ВіДі Дрім Моторз», Peugeot  
«ВіДі Конкорд»; та Борисполі: Nissan «ВіДі Армада», Infiniti «ВіДі Ліберті», Honda «ВіДі Інсайт». 
Це провідні логістичні компанії: BLG ViDi Logistics, «Е.Х.Хармс Автомобіль Логістикс  
Україна» та «ВіДі Термінал». До групи компаній «ВіДі Груп» входять власні страхова та лізин-
гова компанії «ВіДі-Страхування» та «ВіДі-Лізинг», а також — підприємства девелоперського 
бізнес-напряму «ВіДі-Будівництво», «ВіДі-Інжиніринг», інші підприємства.
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«Автотрейдінг	Атолл	груп» 
управляюча компанія автомобільного субхолдингу, основними напрямами діяльності якого 
є дистрибуція, роздрібний продаж авто та післяпродажне обслуговування автомобілів VW 
Group (Skoda, Seat, VW), Ford, Hyundai, Suzuki, Renault, Peugeot, а також мотоциклів Harley-
Davidson®. «Автотрейдінг Атолл груп» є одним із підприємств Групи компаній Атол Холдинг, 
яка входить до п’ятірки гравців українського автомобільного ринку.

Компанія	«Прайд	Мотор» 
Офіційний дистриб’ютор автомобілів і мотоциклів Honda, а також автомобілів преміум -  
сегменту Acura в Україні. На сьогодні дилерська мережа компанії «Прайд Мотор» нараховує 
24 автодилера Honda, 3 дилера преміум-бренда Acura та 17 мото-дилерів.

ПІІ	«ТОЙОТА	–Україна» 
ПІІ «ТОЙОТА-УКРАЇНА» засновано в 2004 році. Офіційний імпортер і дистриб’ютор в Україні 
торгової марки Toyota. З моменту заснування офіційною дилерською мережею Toyota  
в Україні було реалізовано більше ніж 110 тис. автомобілів марки Toyota. На сьогодні 
дилерська мережа компанії складається з 30 дилерських центрів Toyota по всій території 
України.

У напрямі розвитку ЕКО-банкінгу у 2017 році Банк запровадив унікальну партнерську  
програму кредитування на придбання електромобілів зі ставкою 0,001%. Умови реалізо-
вані з дилерами електромобілів «Autoenterprise» (офіційний дилер електромобілів в Україні  
з 2014 року),  «Oxygen Group» та «ELECTROCARS AUTO». 

7.3.	 Компанії	-	забудовники

За 2017 рік в Банку акредитовано 25 нових забудовників та більш ніж 150 об’єктів житло-
вого будівництва в різних регіонах України. Впроваджено партнерські програми з забудов-
никами, які дозволяють в умовах підвищеної вартості ресурсної бази пропонувати пози-
чальникам привабливі та конкурентоздатні умови кредитування.

За програмами іпотечного кредитування АБ «УКРГАЗБАНК» в 2017 році видано близько 
400 іпотечних кредитів в різних регіонах України. Основними партнерами за програмами 
кредитування придбання нерухомості на первинному ринку є:

Українська	державна	будівельна	корпорація	«Укрбуд» 
До складу корпорації входять проектні інститути, будівельні та монтажні підприємства, 
історія яких починається ще з 30-х років ХХ століття, серед них ПАТ «Укренергомонтаж», 
ТОВ «Укрбуд - Девелопмент», ТОВ «Будівельні мережі»і т.д. В портфоліо корпорації є понад  
20 проектів, серед яких житлові комплекси «Паркова долина», «Вишиванка», «Харьківсь-
кий», «Оберіг», «Герцен-Парк», «Оберіг», «Козацький», «Садовий», «Казка», «Новопечерський 
двір», «Лісовий», «Артемівський», «Парк-хол Горький». 

Публічне	акціонерне	товариство	«Холдингова	компанія	«Київміськбуд» 
Лідер будівельної галузі України. Найбільший та найвідоміший оператор ринку нерухомості, 
орієнтований на потреби громадян із середнім рівнем доходів.

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції най-
ширшому колу споживачів. «Київміськбуд» працює на ринку первинної нерухомості з 1955 
року, а це 44,2 мільйона побудованих квадратних метрів житла.

Київміськбуд	сьогодні	-	це:

● 100 організацій, об’єднані в один будівельно-інвестиційний комплекс, 
що забезпечує зведення об’єктів «під ключ»

● понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців-будівельників усіх 
спеціальностей, менеджерів різних ланок

● сертифікована діяльність більшості підприємств на дотримання вимог 
стандарту якості ISO 9001-2000

● сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001-2000  
управлінська діяльність апарату холдингової компанії

● сучасні будівельні технології, оснащення, інструмент та новітня  
будівельна техніка, що експлуатується сертифікованими спеціалістами

Девелоперська	компанія	«ОМОКС» 
За останні роки діяльності «ОМОКС» встиг звести ціле «місто» під назвою ЖК «Чайка», яке 
включає в себе проекти «Чайка» (18 будинків, 1650 квартир), проект «Чайка 2» (8 будинків, 
1667 квартир), проекти «Чайка 3,4» (8 будинків, 1832 квартири), проект «Соцтаун»  
(13 будинків, 1832 квартири). Сьогодні ЖК «Чайка» вважається найбільшим кондомініу-
мом в Європі.

ТОВ	«БВК	КОМПАНІЯ	«Федорченко» 
28 років діяльності, найбільший забудовник у місті Суми, який є лідером у будівництві  
житла в регіоні. Компанія має особливу структуру, що включає 25 виробництв. Пріори-
тетом будівельної є забезпечення економічним житлом сумчан. Для цього впроваджена 
система кредитування й інвестування квартир.

Департамент	капітального	будівництва	Вінницької	міської	ради	 
З грудня 2016р. Банк є партнером Вінницької міської ради із реалізації програми «Муніци-
пальне житло м.Вінниця, у рамках якої позичальники отримали привабливі умови креди-
тування із відсотковою ставкою від 10%річних. Регіональний лідер, на будівельному ринку 
з 1959 року. Має власну виробничу базу: ДП «державний проектний інститут «Вінницябу-
дмпроект», Подільський проектний інститут, ДП «Вінницький науково-дослідний проектний 
інститут землеустрою». Протягом кількох останніх років було введено в експлуатацію біль-
ше 5 об’єктів житлового будівництва.
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АТ	«ТРЕСТ	ЖИТЛОБУД-1»	 
70 років діяльності, найбільший забудовник в місті Харків. За довгі роки роботи реалізова-
но 65% об’єктів житлового будівництва міста, збудовано 20 храмів та 35 об’єктів культури, 
отримано багато нагород та грамот в т.ч. від Кабінету Міністрів України. В 2017 році ввели 
в експлуатацію 200 тис. кв.м. житла, а в 2018 році планується ввести в експлуатацію  
240 тис. кв.м. житла в різних районах Харкова.  

Група	компаній	«ЗІМ	КЕПІТАЛ	ГРУП»	 
на будівельному ринку з 2011 року. До її складу входять компанії: ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП»,  
ТОВ «СКАЙПАРК ГРУП», ТОВ «МАРВЕЛ ХОУМС», ТОВ «СТАТУС БУД», ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО  
АКТИВ». За останні 3 роки успішно введено в експлуатацію 7 об’єктів житлового  
будівництва. 

7.4.	 Співпраця	з	державними	адміністраціями

У рамках реалізації програми кредитування на придбання енергоефективного обладнання 
та матеріалів «Тепла оселя», для зменшення фінансового навантаження на позичальників 
Банку, якими передбачається надання компенсації відсоткової ставки або частини забор-
гованості за кредитами, отриманими на придбання енергоефективного обладнання або 
матеріалів, АБ «УКРГАЗБАНК» в 2017 р. проводилася активна робота з укладання договорів 
про взаємодію з обласними/районними/міськими адміністраціями.

Усього за 2017 р. позичальники Банку за програмою «Тепла оселя» отримали 16 694 кре-
дитів на загальну суму понад 452 млн грн. Найбільш успішно реалізовані програми  
з Вінницькою облдержадміністрацією (1 618 договорів), Рівненською облдержадміністра-
цією (1 448 договорів), Львівською облдержадміністрацією (1 232 договорів) та Житомир-
ською облдержадміністрацією (917 договорів).

7.5.	 Взаємодія	з	Фондом	гарантування	вкладів	фізичних	осіб

АБ «УКРГАЗБАНК», як уповноважений банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, успішно налагодив та реалізував процес якісного та оперативного обслуговування 
вкладників неплатоспроможних банків. Протягом 2017 року Банк здійснював виплати 
вкладникам більш ніж 40 неплатоспроможних банків. Банком виплачено гарантовані  
суми відшкодування більш ніж 35 тис. клієнтів на загальну суму 1,25 млрд грн. 

7.6.	 Компанії	з	консьєрж-сервісу

Власникам преміальних карток АБ «УКРГАЗБАНК» надається право підключення до послуги 
консьєрж-сервісу – цілодобової служби, яка виконує	інформаційно-організаційні	запити	
та	вирішує	повсякденні	завдання	клієнтів. Наповнення сервісу залежить від класу карти  
і включає переважно послуги інформаційно-довідкового характеру власникам карток класу 
Gold, інформаційні та організаційні послуги власникам карток класу Platinum та пакет 
ексклюзивних послуг власникам карт MasterCard World Elite/Visa Infinite. При цьому для 
власників карт MasterCard	Platinum,	Visa	Platinum,		MasterCard	World	Elite,	Visa	Infinite 
послуга консьєржу входить у вартість карткового пакету.  

У	2017	році  компанії-партнери Банку з надання клієнтам	Банку	послуги	консьєржу вдо-
сконалювали  пакети своїх послуг як шляхом доповнення	новими	послугами, до прикладу 
послугою Fastline, так і забезпечення зручності надання шляхом	розширення	каналів	
комунікації	тощо.

Протягом 2017	року до послуги консьєрж-сервісу було підключено 483 клієнтів Банку.

Найактивніше підключали своїх клієнтів до послуги підрозділи Банку: Premier-банкінгу –  
підключено 116 клієнтів (24% від загальної кількості), Київська обласна дирекція – 
72 клієнти (15%), Дніпропетровська обласна дирекція 46 клієнтів (10%), Одеська обласна 
дирекція - 40 клієнтів (8%) .   

Згідно звітів, наданих компаніями-партнерами Банку, протягом 2017 року було оброблено 
794 запити клієнтів Банку, більша частина яких стосувалася запитів довідкового характеру 
(50%), підбору даних, бронювання квитків/реєстрація на рейс тощо. 

7.7.	 Страхові	компанії

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Українська	Страхова	Група» –  
сучасна та динамічна страхова компанія національного масштабу зі 100% іноземним 
капіталом. За основними фінансовими показниками вона входить до першої 10-ки страхо-
виків України. З лютого 2008 року СК «Українська страхова група» є повноправним членом  
родини всесвітньовідомої Vienna Insurance Group – лідера страхового ринку Центральної  
та Східної Європи.

Приватне	акціонерне	товариство	«Українська	пожежно-страхова	компанія» створена  
в 1992 році і більш ніж за 25 років бездоганної роботи стала однією з провідних страхових 
компаній України. Компанія представлена на всій території України і має біля 50 відокрем-
лених структурних підрозділів, близько 1000 точок продажів страхових продуктів та центрів 
обслуговування клієнтів, які працюють на підставі агентських угод.
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Приватне	акціонерне	товариство	«Українська	страхова	компанія	«Княжа	Вієнна	Іншу-
ранс	Груп»	орієнтується на фізичних осіб, малий та середній бізнес. Саме тому компанія 
розвиває власну філіальну мережу на всій території країни. Це дає їй можливість запропо-
нувати сучасні страхові продукти в кожній точці України за оптимальними цінами.

Публічне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Країна» на страховому ринку  
України з 1994 року. Має ліцензії на здійснення 27 видів страхування. Входить  
у ТОП-30 страхових компаній України за розміром страхових платежів.

Товариство	з	додатковою	відповідальністю	«Експрес	Страхування» було засновано  
у 2008 році за участю лідера українського ринку автотранспорту – Української автомобіль-
ної корпорації «УкрАВТО». Це сучасна страхова компанія з новими підходами до процесів 
врегулювання страхових випадків, яка динамічно розвивається та постійно вдосконалює 
сервіс обслуговування клієнтів.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Юнівес»	діє на страховому ринку 
України з 2003 року та входить до групи, що об’єднує потенціал п’яти компаній, який  
направлений на реалізацію загальної стратегії комплексного обслуговування, як фізичних 
осіб, так і корпоративних клієнтів.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«ВУСО» було засновано 24 вересня 
2001 року. Сьогодні це команда з 400 професіоналів, які працюють для клієнтів у понад  
30 представництвах по всій Україні.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Арсенал	Страхування» – це група 
однодумців, що йдуть до єдиної мети, керована командою професіоналів страхового бізне-
су. Компанія 10 років успішно розвивається і функціонує на страховому ринку України.

Товариство	з	додатковою	відповідальністю	«Страхова	компанія	«ВіДі-Страхування»  
зареєстроване у 2007 році, має безстрокові ліцензії на 11 видів добровільного страхуван-
ня та входить до складу групи підприємств «ВіДі Груп», що протягом багатьох років  
є активним учасником автомобільного бізнесу України.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«AXA	Страхування»	– один з лідерів 
на ринку ризикового страхування України, входить до французької Групи AXA. Сьомий рік 
поспіль AXA – страховий бренд №1 у світі. Сьогодні компанії довіряє більше півмільйона 
клієнтів.

Товариство	з	додатковою	відповідальністю	«Страхова	компанія	«AXA	Страхування	 
Життя»	входить до французької Групи AXA. Компанія надає послуги зі страхування життя 
клієнтам – фізичним особам.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	група	«ТАС» працює в Україні з жовтня 1998 
року, є частиною потужної інвестиційно-фінансової групи та входить до десятки лідерів  
вітчизняного страхування, демонструючи стабільно високі фінансові результати.

Приватне	акціонерне	товариство	«ПРОСТО-страхування» має 22 ліцензії Нацкомфінпослуг 
на здійснення страхової діяльності (9 обов’язкових та 13 добровільних видів страхування) 
Продукти та програми страхування компанії призначаються переважно для фізичних осіб, 
напрямок роботи з якими є пріоритетним для цього страховика.

Приватне	акціонерне	товариство	«Український	страховий	капітал» було засноване  
21 вересня 1995 року. Компанія має 29 ліцензій на надання послуг з добровільного  
та обов’язкового страхування, що дозволяє задовольнити потреби будь-якого клієнта.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Уніка» вийшла на ринок України 
в 2006 році, входить до складу UNIQА Insurance Group. Сьогодні компанія – один з лідерів 
страхового ринку України, пропонує всі види non-life страхування через загальнонаціональ-
ну мережу.

Публічне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Універсальна» входить до першої 
десятки страхових компаній України. Компанія була заснована у 1991 році і сьогодні пра-
цює в усіх регіонах України. ПАТ «СК «Універсальна» надає послуги індивідуальним і корпо-
ративним клієнтам та позиціонує себе як роздрібного страховика.

Приватне	акціонерне	товариство	“Страхова	група	«Ю.Бі.Ай-Кооп»” засноване у 2000 
році, має ліцензії на 20 видів страхування, є універсальною українською страховою ком-
панією зі спеціалізацією у страхуванні ризиків підприємств нафтогазовидобувної  
та енергетичної галузі та є стратегічним партнером низки потужних українських під-
приємств. Регіональна та представницька мережа покриває всю територію України.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Євроінс	Україна»	почала працю-
вати на українському страховому ринку з 1992 року. Стратегія ПАТ «СК «Євроінс Україна» 
передбачає діяльність в усіх секторах українського страхового ринку. Компанія має ліцензії 
на надання страхового захисту практично з усього спектру добровільного та обов’язкового 
страхування.

Приватне	акціонерне	товариство	«Українська	транспортна	страхова	компанія»	(«ЮТІКО»)	
заснована у 1994 році і працює в українській страховій галузі вже понад 21 рік. Компанія 
входить до ТОП-30 страховиків за більшістю ключових показників діяльності.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Місто»	є першою та єдиною  
в Україні страховою установою в якій 100% акцій належить територіальній громаді міста 
Вінниці (власник Вінницька міська рада).

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Юнісон	страхування» має  
13-річний досвід роботи на ринку України та надає перевагу найкращим та найефективні-
шим технологіям страхування. Компанія здійснюємо корпоративне страхування, як під-
приємств, так і трудових колективів, а також індивідуальне страхування ризиків громадян.
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Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Перша»	зареєстроване 24 вересня 
2001 року. Компанія має 46 відокремлених структурних підрозділів в обласних центрах  
та 25 районних центрів продажу, 220 штатних робітників.

Приватне	акціонерне	товариство	«Акціонерна	страхова	компанія	«ІНГО	Україна» має 
23-річний досвід роботи на ринку. Стабільно займаючи провідні позиції за сумами виплат 
страхових відшкодувань, компанія входить до групи найбільших страхових організацій 
України за обсягом премій та величиною власних активів.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«ПЗУ	Україна». З лютого 2005 року 
100% акцій компанії належать компанії “PZU SA” (Польща) – однієї з найбільших фінансо-
вих установ у Центральній та Східній Європі.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Український	страховий	стандарт» 
співпрацює з Банком з питань страхування автотранспорту, рухомого та нерухомого  
майна, що передається в заставу позичальниками, а також щодо особистого страхування 
від нещасного випадку позичальників-фізичних осіб.

Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Брокбізнес»	працює на ринку 
страхування з 15 грудня 1993 року. За час роботи набула значного досвіду, зайнявши  
стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.

Товариство	з	додатковою	відповідальністю	«Страхове	Товариство	з	додатковою	від-
повідальністю	«Глобус» у 2006 році увійшло до складу однієї з найбільших міжнародних 
страхових груп в Центральній та Східній Європі – Vienna Insurance Group. Як одна  
з найстарших та досвідчених українських страхових компаній ТДВ СТДВ «Глобус» бере 
активну участь в діяльності українського страхового ринку.

7.8.	 Оціночні	компанії

Приватне	підприємство	«Академія	оцінки	і	права»	(ПП	«Академія	оцінки	і	права») 
Працює на ринку України з 2002 року. Надає послуги з питань оцінки майна, а саме  
об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, земельних ділянок. Входить до складу  
саморегульованих організацій у галузі оцінки, має розгалужену мережу з 24 представ- 
ництв в усіх областях України. Співробітники компанії мають міжнародні сертифікати  
Європейської групи асоціації оцінювачів (TEGoVA).

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«ГЛОБАЛ	АППРЕЙЗЕЛ»	 
(ТОВ	«ГЛОБАЛ	АППРЕЙЗЕЛ») Має розгалужену мережу представництв в усіх областях Украї-
ни. Надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нема-
теріальній формах, інформаційно-консультаційні послуги щодо аналізу ринку нерухомості, 
оглядів, прогнозів ринків. Компанія має штат висококваліфікованих спеціалістів у галузі 
оцінки та інших питань,  
що стосуються надання компанією інформаційно-консультаційних послуг, в тому числі, 
моніторингу майна, що знаходиться в заставі банків та складання відповідної звітності.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Кредитне	Брокерське	Агентство»	 
(ТОВ	«КБА»)	Працює на ринку України з 2007 року. Надає послуги з питань оцінки майна,  
а саме об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, а також грошової оцінки земель-
них ділянок. Має розгалужену мережу представництв у 24 областях України.

Група	компаній	«Увекон» 
Працює на українському ринку з 1996 року. До штату входять висококваліфіковані 
спеціалісти у галузі оцінки, що мають міжнародні сертифікати RICS, FIABCI, TEGoVA. Має 
розгалужену мережу з 14 філіалів та 13 представництв в усіх областях України, входить  
до переліку провідних компаній України, що надають послуги з оцінки майна за напря-
мами оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, а також грошової оцінки 
земельних ділянок.

Приватне	підприємство	«ТА-Експерт-Сервіс»	(ПП	«ТА-Експерт-Сервіс») 
Здійснює оцінку об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, у тому числі земельних 
ділянок. Працює на ринку України з 2009 року. Має розгалужену мережу представництв  
у 10 областях України, співпрацює з багатьма банками України, у тому числі за напрямом 
проведення моніторингу заставного майна.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Українська	Професійна	Оцінка»	(ТОВ	«УПО»)
Працює у сфері незалежної оцінки майна в Україні з 2009 року та надає послуги з питань 
оцінки майна, а саме об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, а також грошо-
вої оцінки земельних ділянок. Успішно співпрацює з банківським сектором на умовах 
«outsourcing» за програмами Моніторингу та Масової переоцінки заставного портфелю. 
Має розгалужену мережу представництв у 24 областях України.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Канзас»	(ТОВ	«Канзас») 
Працює на ринку України з 2002 року. Має розгалужену мережу представництв  
у 20 областях України, надає послуги з питань оцінки об’єктів у матеріальній та нема-
теріальній формах та грошової оцінки земельних ділянок.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«БК-Експерт»	(ТОВ	«БК-Експерт») 
Надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нема-
теріальній формах. Працює на ринку України з 2009 року. Має розгалужену мережу  
представництв у 10 областях України.
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Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Компанія	«Парус»	(ТОВ	«Компанія	«Парус») 
Працює на ринку України з 2006 року та здійснює діяльність в Одеській та Київській  
областях. Компанія надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів  
у матеріальній та нематеріальній формах.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Б.Г.С.-Актив»	(ТОВ	«Б.Г.С.-Актив») 
Засноване у 2003 році, входить до складу консалтингової групи BGS-Group, що 
спеціалізується на наданні послуг у сфері аудиту, бухгалтерських послуг та консалтингу.  
Має представництва у декількох областях України та надає послуги з питань оцінки майна  
за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній формі.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Ар	Джі	Сателліт»	(ТОВ	«Ар	Джі	Сателліт») 
Надає послуги з оцінки об’єктів у матеріальній формі, нематеріальних активів, грошової 
оцінки земельних ділянок та бізнес-консалтингу. ТОВ «Ар Джі Сателліт» має розгалужену 
систему представництв у 18 областях України.

Товариством	з	обмеженою	відповідальністю	«Бізнеспартнери»	(ТОВ	«Бізнеспартнери»)
Надає послуги з оцінки об’єктів у матеріальній формі, нематеріальних активів, грошової 
оцінки земельних ділянок з 2013 року

ДП	«Бейкер	Тіллі	Україна» 
Здійснює свою діяльність на національному ринку з 1999 року. Компанія є незалежним 
членом Baker Tilly International та пропонує високоякісні послуги в сфері аудиту, консалтин-
гу, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку.

7.9.	 Компанії	з	управління	активами

Протягом 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з учасниками фондового ринку  
(компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами, депозитарними  
установами) з приводу купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах.

7.10.	 Депозитарії	цінних	паперів

Публічне	акціонерне	товариство	«Національний	депозитарій	України» (далі – НДУ)  
забезпечує функціонування єдиної системи депозитарного обліку та надання депозитарних  
послуг. Виключною компетенцією НДУ є нумерація (кодифікація) цінних паперів, стандар-
тизація депозитарного обліку та документообігу за операціями з цінними паперами  
та інше.

Банк є клієнтом НДУ з 2007 року, уклавши депозитарний договір щодо відкриття  
та обслуговування рахунку у цінних паперах, зберігання та обліку цінних паперів, права  
на які та права за якими належать депонентам депозитарної установи. 

У 2009 році Банк уклав з НДУ договір про відкриття та ведення рахунку у цінних паперах 
емітента та депонував глобальні сертифікати як простих, так і привілейованих акцій Банку. 

Депозитарій	Національного	банку	України,	провадить діяльність з депозитарного обліку  
та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільо-
вих облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України  
та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини 
позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України,  
та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.

7.11.	 Фондові	біржі

Публічне	акціонерне	товариство	«Фондова	біржа	«Перспектива».	Після створення  
в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровад-
женню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. 

Банк є членом ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» з 2007 року та проводить на цій біржі 
операції з цінними паперами.

Публічне	акціонерне	товариство	«Фондова	біржа	ПФТС» є одним з найбільших організа-
торів торгівлі на ринку цінних паперів України, підтримує міжрегіональну систему електрон-
них торгів цінними паперами в режимі реального часу. 

Банк є членом ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 1997 року, проводить на цій біржі операції  
з цінними паперами як з власного портфелю, так і за дорученням клієнтів. 

АБ «УКРГАЗБАНК» входить до складу акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» на кінець  
2017 року з часткою 0,19 %.

Публічне	акціонерне	товариство	«Українська	біржа» є одним з організаторів торгівлі  
на ринку цінних паперів України. Банк є членом ПАТ «Українська біржа» з дати її заснуван-
ня (2008 рік) та проводить на цій біржі операції з цінними паперами як з власного  
портфелю, так і за дорученням клієнтів.

7.12.	 Фінансові	установи,	що	здійснюють	рефінансування	житлових	 
іпотечних	кредитів

Публічне	акціонерне	товариство	«Агентство	з	рефінансування	житлових	кредитів»	 
(далі - АРЖК) створене в лютому 2012 року. Головними напрямами діяльності АРЖК  
є придбання прав вимог за довгостроковими іпотечними житловими позиками, видани-
ми банками – іпотечними кредиторами, а також залучення довгострокових ресурсів для 
іпотечного кредитування, шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій.
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8.	 Огляд	фінансової	діяльності

8.1.	 Фінансовий	результат	

За підсумками 2017 року, за даними на основі фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»  
станом на кінець дня 31 грудня 2017 року, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 
628 млн грн. На результат вплинули такі фактори: операційний прибуток 2 679 млн грн,  
(в тому чисті процентні доходи склали 1 665 млн грн, чистий непроцентний дохід  
1 013 млн грн), непроцентні витрати з урахуванням витрат на формування резервів  
під інші активи у розмірі 2 154 млн грн.

Фінансовий результат за 2017 рік є позитивним та перевищує результат за 2016 рік більш 
ніж у 2 рази. Зростанню цього показника у 2017 році сприяло збільшення операційного 
прибутку на 1 058 млн грн.

Фінансові	показники,	млн	грн
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8.4.	 Чистий	непроцентний	дохід

Загальний обсяг чистого непроцентного доходу Банку за 2017 рік складає 1 013 млн грн, 
найбільшу частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який  
становить 552 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 
154 млн грн, чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 72 млн грн, чисті прибут-
ки/(збитки) від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 52 млн грн, позитивний 
результат від продажу основних засобів, нематеріальних активів та активів, утримуваних 
для продажу 68 млн грн, штрафи отримані 35 млн грн, агентські послуги страховим  
компаніям та банкам 35 млн грн, інші доходи 45 млн грн. 

За підсумками 2017 року Банком отримано 720 млн грн комісійних доходів,  
що на 269 млн грн, або на 60%, більше, ніж у минулому році.

Комісійні	доходи	за	видами	операцій 

У 2017 році Банк продовжував розвивати документарні операції, в результаті чого  
збільшив частку комісійних доходів від гарантій та акредитивів в комісійних доходах  
Банку до 8,5%. При цьому, найбільшу частку в комісійних доходах Банку займають доходи 
від розрахункових та кредитних операцій (70%).

Види	операцій

2016	рік 2017	рік

Зміна,	 
%Сума	доходів,	

млн	грн

Питома	вага	
в	комісійних	
доходах,	%

Сума	доходів,	 
млн	грн

Питома	вага	
в	комісійних	
доходах,	%

Розрахункові  
операції 343,2 76,2 501,8 69,6 46,2

Агентські операції  
на валютному ринку 45,0 10,0 83,4 11,6 85,3

Операції з цінними 
паперами 2,0 0,4 2,5 0,4 25,0

Гарантії  
та акредитиви 24,7 5,5 60,8 8,5 146,2

Інші операції 35,6 7,9 71,4 9,9 100

Усього 450,4 100 719,9 100 59,8

8.2.	 Операційний	прибуток

Операційний прибуток Банку в 2017 році склав 2 679 млн грн, у тому числі чистий процент-
ний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 1 665 млн грн, чистий 
комісійний дохід 552 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструмен-
тами 154 млн грн, результат від операцій з іноземними валютами та банківськими  
металами 72 млн грн, чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для  
продажу 52 млн грн, інші доходи 184 млн грн.

Чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів становить 
1 665 млн грн, у тому числі процентні доходи складають 6 875 млн грн, процентні витрати  
4 517 млн грн, зміна резерву під зменшення корисності кредитів 693 млн грн.

8.3.	 Процентні	доходи

Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно займають про-
центні доходи, обсяг яких за 2017 рік збільшився на 1 397 млн грн (26%) та станом  
на 01.01.2018 досяг 6 875 млн грн. Зростання процентних доходів зумовлено як ростом 
процентних активів так і збільшенням їх доходності. У 2017 році Банк активно кредитував 
реальний сектор економіки, реалізовував політику ЕКО-кредитування та збільшив клієнт-
ський кредитний портфель на 13,3 млрд грн, в тому портфель ЕКО- кредитів збільшився 
майже на 5 млрд грн.

Найбільшу частку в процентних доходах займають доходи корпоративного бізнесу  
(54%) та доходи від управління активами (38%).

Чистий процентний спред за 2017 рік склав 4,12% та збільшився порівняно з 2016 роком 
на 2,35 п.п., маржа склала 3,96%, збільшившись порівняно з 2016 роком на 2,38 п.п.

Процентні	доходи	за	сегментами	клієнтів
Напрями	
діяльності

2016	рік 2017	рік

Зміна,	 
%Сума	

доходів,	
млн	грн

Питома	вага	
в	процентних	
доходах,	%

Сума	доходів,	
млн	грн

Питома	вага	
в	процентних	
доходах,	%

Корпоративний 
бізнес 2 295,01 41,90 3 700,69 53,83 61,25

Малий та середній 
бізнес 101,91 1,86 191,82 2,79 88,22

Роздрібний бізнес 244,74 4,47 253,97 3,69 3,77

Фінансові установи 106,80 1,95 84,31 1,23 -21,06

Управління 
активами та інше 2 728,96 49,82 2 644,13 38,46 -3,11

Усього 5	477,42 100 6	874,91 100 25,51



УКРГАЗБАНК

РІЧНИЙ ЗВІТ
112

8.5.	 Непроцентні	витрати

У 2017 році обсяг непроцентних витрат з урахуванням резервів під зменшення корисності 
інших активів та податків на прибуток склав 2 154 млн грн. Відношення адміністративних 
та інших операційних витрат до операційного прибутку до зміни резервів становить 
58%, покращившись за 2017 рік на 14 п.п.

Структура	непроцентних	витрат	у	2017	році

Витрати на персонал
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9	 Фінансова	звітність	АБ	«УКРГАЗБАНК»	 
станом	на	кінець	дня	31	грудня	2017	року	(у	скороченому	обсязі) 
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