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Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 
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18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 

окремо) 

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва) 
 

34. Примітки 

1) Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – 

вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не брав участi у 

створеннi юридичних осiб. 

2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного непогашеного 

випуску облiгацiй) – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не 

здiйснював випуск облiгацiй. Станом на кiнець дня 31.12.2016 року випуски 

облiгацiй, якi знаходяться в обiгу або зобов’язання за якими не виконанi або 

виконанi неналежним чином, вiдсутнi. 

3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск 

яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, 
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сертифiкатiв ФОН) – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не 

здiйснював випуски iнших цiнних паперiв, емiсiї яких пiдлягають 

реєстрацiї. 

4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск похiдних 

цiнних паперiв. 

5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – 

вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював викуп 

власних акцiй. 

6) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента – не 

заповнюється. АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а 

вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. за № 2826) у таблицi «Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 

емiтента» вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається 

акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою 

вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову 

дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування. 

7) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не 

заповнюється. АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а 

вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. за № 2826) у таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї» заповнюються емiтентами, якi займаються видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

8) У 2016 році рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

не приймалися.  

9) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – 

вiдсутня. Протягом 2016 року та станом на кiнець дня 31.12.2016 випуски 

боргових цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi знаходяться в обiгу, 

вiдсутнi. 

10) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск iпотечних 

облiгацiй. 

11) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – 

вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск 

iпотечних облiгацiй. 

12) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск iпотечних 

сертифiкатiв. 

13) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск iпотечних 

активiв. 

14) Основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 

розрахунок чистих активiв ФОН; правила ФОН – iнформацiя вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не створював ФОН. 

15) Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку – не надається. АБ «УКРГАЗБАНК» 
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складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

16) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) – iнформацiя вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював випуск цiльових 

облiгацiй. 

17) Обґрунтування змiн в персональному складi посадових осiб АБ 

«УКРГАЗБАНК», що вiдбулись протягом 2016 року: 

1. Члени Правління: 

 ‒ припинено повноваження членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

Александрова О.В.,    Лєбєдєвої Н.В. та Чернишова Д.В. у зв’язку із 

поданими ними заявами та на підставі рішення Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 25.10.2016 (протокол №19), 

‒ на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 

25.10.2016 (протокол   № 19) до складу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

обрано Тютюн І.Б., Мецгера Є.В. та Храмова Ю.А., 

‒ припинено повноваження члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

Москаленка С.І. у зв’язку із поданою ним заявою та на підставі рішення 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2016 (протокол №22), 

‒ на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 

16.12.2016 (протокол №22) до складу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

обрано з 21.12.2016 Березовика В.М., 

‒ припинено повноваження члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

Дубровіна О.В. у зв’язку із поданою ним заявою та на підставі рішення 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 29.12.2016 (протокол №24). 

2. Голова та члени Ревізійної комісії:  

‒ повноваження Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Горба 

С.І. та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Чернеги С.Д. і 

Гурманчука А.А. припинено на підставі рішення загальних зборiв 

акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1), 

‒ вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ 

«УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) Головою Ревізійної комісії 

АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Гурманчука А.А., а членами Ревізійної комісії 

АБ «УКРГАЗБАНК» – Дороша Р.А. та Гонтаржевську Я.М. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №374085 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.07.1993 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

13837000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

94.9409 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

3 130 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

- - 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента – не заповнюється. АБ «УКРГАЗБАНК» є 

акцiонерним товариством, а вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. за № 2826) 

«Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства» 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32000106201026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) поточний рахунок 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська Лiцензiя  123 06.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Строк дiї банкiвської лiцензiї не зазначено. 

 На пiдставi банкiвської лiцензiї, Банк має право надавати 

наступнi банкiвськi послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських 

металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;  

2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) 

рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;  

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi 

на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, 

на власних умовах та на власний ризик.  

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних 

операцiй 
123 06.10.2011 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Строк дiї Генеральної лiцензiї не зазначено. 

На пiдставi Генеральної лiцензiї № 123 та додатку до 

Генеральної лiцензiї, Банк має право здiйснювати наступнi валютнi 

операцiї: 

 - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками 

(купiвля, продаж, обмiн, прийняття та iнкасо), що здiйснюються в 

касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, 

продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної 

валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських 

договорiв з юридичними особами – резидентами; 

- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в 

iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi 

України; 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i 

нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) 

у грошовiй одиницi України; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених 

банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiї за ними; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках 

(нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному 

ринку України; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках; 

- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України 

(за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками 

(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв); 

- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на 

валютному ринку України; 

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на 

мiжнародних ринках; 

- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку 

України; 

- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; 
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- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi 

належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України 

«Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах другому – 

сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання 

банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на 

здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою 

Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281. 

- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до 

фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України «про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг» та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому роздiлу 

другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних 

банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, 

затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України 

вiд 15.08.2011 № 281. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

(Брокерська дiяльнiсть) 

АЕ №294713 14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

(Дилерська дiяльнiсть) 

АЕ №294714 14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

(Андеррайтинг) 

АЕ №294715 14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

(Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами) 

АЕ №294716 14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйної дiяльностi на фондовому ринку – 

дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям 
АД №034432 18.06.2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи) 

АЕ №263236 28.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 12.10.2013 року – необмежений. 
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Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання 

активiв iнститутiв спiльного iнвестування) 

АЕ №263237 28.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 12.10.2013 року – необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання 

активiв пенсiйних фондiв) 

АЕ №263238 28.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 12.10.2013 року – необмежений. 

  

Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних 

цiнностей на рахунках за межами України 
4-Б 27.07.2016 

Нацiональний 

банк України 
30.06.2017 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з дати видачi до 30.06.2017. 

На пiдставi iндивiдуальної лiцензiї № 4-Б Банк має право на 

розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України. 

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї 

планується отримати нову лiцензiю. 

  

Проведення арбітражних операцій на умовах 

маржинальної торгівлі 
29-113/582/482 17.01.2013 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Строк дiї дозволу не зазначено. 

На пiдставi реєстрації правил АБ «УКРГАЗБАНК» 

проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі 

№29-113/582/482 від 17.01.2013р. Банк має право на проведення 

арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі за 

дорученням клієнтів банку – фізичних осіб-резидентів, які не є 

суб’єктами підприємницької діяльності. 
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Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на 

посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

03.08.2006 03.11.2014 Шестак Тетяна Михайлiвна 
(044) 590-49-22 

tshestak@ukrgasbank.com 

Опис Шестак Т.М. обiймає посаду корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» з 

10.11.2014. 

Попереднiй досвiд роботи корпоративним секретарем – вiдсутнiй. 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Попереднє мiсце роботи – начальник вiддiлу контрактно – договiрних вiдносин та 

супроводження Юридичного управлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» 

Рiшенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 03.11.2014 (протокол №12) 

припиненоповноваження попереднього корпоративного секретаря Крисевича С.О. 

 

  

mailto:tshestak@ukrgasbank.com
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15. 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 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Рейтинговеагентство «ІВІ-

Рейтинг» 

уповноважене рейтингове 

агентство 
29.11.2016 uaA+ 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Рейтинговеагентство  « Експерт – 

Рейтинг» 

уповноважене рейтингове 

агентство 
05.12.2016 uaAА+ 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «РЮРІК» 

уповноважене рейтингове 

агентство 
11.11.2016 uaAА+ 
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Держава Україна в особi 

Мiнiстерства фiнансiв 

України 

00013480 
01008, Україна, м.Київ, 

вул. Грушевського, 12/2 
94.9409 

Iншi юридичнi особи - -- - - 5.0214 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фiзичнi особи 
 

0.0377 

Усього 100 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шевальов Артем Валентинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

09.2011-07.2013 – радник Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ «Державний 

експортно – iмпортний банк України»;  

03.2015-05.2016 – Міністерство фінансів України, заступник Міністра фінансів України з питань 

європейської інтеграції.    

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Cтроком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Шевальова А.В. обрано 

Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

06.2011-03.2015 – Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, Чорногорiї, Лiхтенштейну, 

Молдови, Туркменiстану, член Ради директорiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку; 

09.2011-07.2013 – Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння ПАТ «Державний 

експортно-iмпортний банк України»; 

03.2015 – 05.2016 – Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Голова Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. 

Північно-Сирецька, 1-3. 

- Заступник Голови Наглядової ради Державної іпотечної установи, місцезнаходження: 
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01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34, офіс 201. 

- Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. 

Госпітальна, 12г. 

- Член Наглядової ради АТ «Укрексімбанк», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. 

Горького, 127. 

- Член Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 49094, м.Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, 50. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Маркарова Оксана Сергiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

03.2015- 04.2016 – Міністерство фінансів України, заступник Міністра фінансів України – 

керівник апарату; 

З 04.2016 – Міністерсво фінансів України, перший заступник Міністра фінансів України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Маркарову О.С. обрано 

членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на три роки. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

11.2003-03.2015 – Голова Правління (Президент) компанії ЗАТ ІК «ІТТ-Інвест» (з 2010 р. ПАТ ІК 

«ІТТ-Інвест»); 

03.2015- 04.2016 – Заступник Міністра фінансів України-керівник апарату; 

З 04.2016 – перший заступник Міністра фінансів України. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 
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посаду: 

- Перший заступник Міністра фінансів України, Міністерство фінансів України, 

місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.  

- Член Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. 

Північно-Сирецька, 1-3. 

- Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. 

Госпітальна, 12г. 

- Член Наглядової ради АТ «Укрексімбанк», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. 

Горького, 127. 

- Член Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 49094, м.Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, 50. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Матузка Ярослав Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

03.2011-12.2016 – Міністерство фінансів України, директор Юридичного департаменту; 

З 12.2016 – начальник юридичного департаменту головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Матузку Я.В. обрано членом 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

03.2011-12.2016 – директор Юридичного департаменту Міністерства фінансів України; 

З 12.2016 -  начальник юридичного департаменту головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 
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Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Начальник юридичного департаменту головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

місцезнаходження: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.  

- Член Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. 

Північно-Сирецька, 1-3. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Свистун Андрiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

09.2011-08.2014 – начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту 

фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;  

З 08.2014 – начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту 

фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Свистуна А.О. обрано членом 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

03.2011-09.2011– начальник вiддiлу з питань валютного регулювання Департаменту фiнансової 

полiтики Мiнiстерства фiнансiв України; 

09.2011-08.2014 – начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту 

фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. 

З 08.2014 – начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту 
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фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Начальник відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту 

фінансової політики, Міністерство фінансів України, місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. М. 

Грушевського, 12/2.  

- Член Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. 

Північно-Сирецька, 1-3. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ящук Валентина Вiталiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

07.2015-11.2016 – директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; 

3 11.2016 – директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретарiату 

Кабiнету Мiнiстрiв України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) Ящук В.В. обрано членом 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

01.2011-09.2012 – заступник директора Департаменту фахової експертизи-начальник Управління  

економіки та фінансів Секретаріату Кабінету Міністрів  України;  

09.2012-07.2014 перший заступник директора Департаменту фахової експертизи – начальник 
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Управлiння економiки та фiнансiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України; 

07.2014- 07.2015 – директор Департаменту фінансової політики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв 

України; 

07.2015-11.2016 – директор Департаменту з питань фінансової політики Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; 

З 11.2016 – директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретарiату 

Кабiнету Мiнiстрiв України.  

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретарiату 

Кабiнету Мiнiстрiв України, місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; 

- Член Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. 

Північно-Сирецька, 1-3. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Багiров Теймур Мамедович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

01.2013-06.2014 – Представництво «А1 Глобал Холдiнгс Лiмiтед», керуючий директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано 

Багiрова Т.М. незалежним членом строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 
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10.2011-01.2013 – ТОВ «Iскандер Енерджi Юкрейн Лiмiтед», Головний Радник; 

01.2013-06.2014 – Представництво «А1 Глобал Холдiнгс Лiмiтед», керуючий директор. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Член Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА», місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. 

Саксаганського, 70-А. 

- Член Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА Життя», місцезнаходження: 01032 м. Київ, 

вул. Саксаганського, 70-А. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Давда Шренiк Дiраджлал  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

2011-2013 – Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчийдиректор;  

З 2013 – партнер NECP LLP.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2015 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2015 (протокол №3) до складу Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» обрано 

Давду Ш.Д. незалежним членом строком на три роки. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

2011-2013 – Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчийдиректор; 

З 2013 – партнер NECP LLP. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 



20 

 

- Партнер NECP LLP, місцезнаходження: 5, Савиль Роу, Лондон W1S 3PD, Велика 

Британія. 

- Член консультативної ради Inspired Mobile Ltd, місцезнаходження: Елізабет Хауз, Йорк 

Роуд, Лондон SE1 7NQ, Велика Британія. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гурманчук Андрій Анатолійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

05.2014-07.2014 – Міністерство фінансів України, головний економіст – фінансист відділу з 

питань управління корпоративними правами держави в банках та аналітичної роботи 

Департаменту фінансової політики; 

З 07.2014 – Міністерство фінансів України, головний економіст – фінансист відділу з питань 

участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2016 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол  №1) Гурманчука А.А. обрано 

Головою Ревізійної комісії строком на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

03.2011-12.2011 – головний спеціаліст відділу контролю за банківськими установами 

Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 

12.2011-05.2014 – головний економіст – фінансист відділу контролю за банківськими установами 

Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 

05.2014-07.2014 – головний економіст – фінансист відділу з питань управління корпоративними 

правами держави в банках та аналітичної роботи Департаменту фінансової політики Міністерства 
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фінансів України; 

З 07.2014 – головний економіст – фінансист відділу з питань участі держави у капіталізації 

банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Головний економіст – фінансист відділу з питань участі держави у капіталізації банків 

Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, місцезнаходження: 01008, м. 

Київ, вул. М. Грушевського, 12/2. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гонтаржевська Ярослава Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

11.2015-09.2016 – Міністерство фінансів України, головний економіст-фінансист відділу з питань 

участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики; 

З 09.2016 –  ТОВ «Консалтингова фірма «Де Візу», головний економіст Відділу бізнес планування 

Департаменту консалтингу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2016 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол  №1) Гонтаржевську Я.М. обрано 

членом Ревізійної комісії строком  на три роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю АБ «УКРГАЗБАНК».  

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

04.2011-05.2011 – головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу Департаменту 

фінансової політики Міністерства фінансів України; 

05.2011-09.2011 – головний економіст-фінансист інформаційно-аналітичного відділу 
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Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 

09.2011-05.2014 – головний економіст-фінансист відділу аналітичної роботи та управління 

ризиками Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 

05.2014-11.2015 – головний економіст-фінансист відділу з питань банківських послуг та 

координації взаємодії з НБУ Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України; 

11.2015 по 09.2016 – головний економіст-фінансист відділу з питань участі держави у капіталізації 

банків Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України;  

З 09.2016 -  головний економіст Відділу бізнес планування Департаменту консалтингу ТОВ 

«Консалтингова фірма «Де Візу». 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Головний економіст Відділу бізнес планування Департаменту консалтингу ТОВ 

«Консалтингова фірма «Де Візу», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 10, офіс 

11. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дорош Роман Андрійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1988 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

06.2012 - 11.2016 – Державна фінансова інспекція України, головний державний фінансовий 

інспектор відділу контролю фінансових установ Департаменту контролю у сфері матеріального 

виробництва та фінансових послуг. 

З 12.2016 – Державна аудиторська служба України,  заступник начальника відділу інспектування у 

галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Департаменту контролю у 

галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.04.2016 Строком на три роки 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2016 (протокол  №1) Дороша Р.А. обрано членом 

Ревізійної комісії строком  на три 3 роки.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю АБ «УКРГАЗБАНК». 
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Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

02.2010-06.2012 – Державна податкова інспекція у м. Рівному, старший податковий інспектор; 

06.2012 - 11.2016 – Державна фінансова інспекція України, головний державний фінансовий 

інспектор відділу контролю фінансових установ Департаменту контролю у сфері матеріального 

виробництва та фінансових послуг; 

З 12.2016 – Заступник начальника відділу інспектування у галузі промисловості, 

енергетики, транспорту та фінансових послуг Департаменту контролю у галузі промисловості, 

енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України. 

Посада, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, де посадова особа обiймає 

посаду: 

- Заступник начальника відділу інспектування у галузі промисловості, енергетики, 

транспорту та фінансових послуг Департаменту контролю у галузі промисловості, енергетики, 

транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України, місцезнаходження: 

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 4. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шевченко Кирило Євгенович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

12.2014-05.2015 – в.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.05.2015 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) Шевченка К.Є. призначено (обрано) 

Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» за погодженням в установленому порядку з 

Нацiональним банком України строком на 5 рокiв. Шевченка К.Є. було погоджено на посаду 

Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду 

та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 21.05.2015 №220. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 
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дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

04.2011-12.2011 – Голова Правлiння ПрАТ «Українська Стратегiчна Група»; 

02.2012-04.2012 – Голова Правлiння ПрАТ «СКПД»; 

05.2012-08.2014 – радник Секретарiату голови ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ»; 

10.2014-12.2014 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»; 

12.2014-05.2015 – в.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»; 

З 05.2015 – Голова Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кравець Андрiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

04.2011-12.2013 – заступник Голови Правлiння ПАТ «ВТБ Банк»  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2015 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) Кравця А.М. обрано до складу Правлiння 

АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду першого заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком на 5 рокiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК».  

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 
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Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

03.2009-02.2011 – заступник Мiнiстра фiнансiв України; 

04.2011-12.2013 – заступник Голови Правлiння ПАТ «ВТБ Банк»; 

З 04.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мецгер Євген Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

05.2015-10.2016 – директор департаменту малого та середнього бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.10.2016 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.10.2016 (протокол  №19) Мецгера Є.В. обрано до складу 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

06.2011-04.2013 – заступник начальника управління організації та супроводження роздрібного 

бізнесу АТ «Укрексімбанк»; 

04.2013- 04.2014 – начальник управління малого та середнього бізнесу АТ «Укрексімбанк»; 

04.2014-05.2015 – заступник начальника управління малого та середнього бізнесу АТ 

«Укрексімбанк»; 

05.2015-10.2016 – директор департаменту малого та середнього бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»; 
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З 10.2016 – заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Василець Наталiя Євгенiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

12.2013-11.2014 – вiце-президент – директор Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ 

«ВТБ Банк» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

11.11.2014 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.11.2014 (протокол №13) Василець Н.Є. обрано до складу 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком на 5 рокiв.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

02.2007-12.2013 – директор Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк»; 

12.2013-11.2014 – вiце-президент – директор Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ 

«ВТБ Банк»; 

З 11.2014 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тютюн Інна Богданівна   

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

07.2015-10.2016 – директор департаменту карткових продуктів та альтернативних каналів продажу 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.10.2016 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.10.2016 (протокол  №19) Тютюн І.Б. обрано до складу Правлiння 

АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

строком  на 5 років.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

10.2010-03.2012 – директор департаменту індивидуального бізнесу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; 

04.2012-07.2015 – заступник директора Генерального департаменту інформаційних технологій та 

платіжних систем Національного банку України; 

07.2015-10.2016 – директор департаменту карткових продуктів та альтернативних каналів продажу 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

З 25.10.2016 – заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Березовик Вадим Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
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4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

07.2016 - 12.2016 – Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.12.2016 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2016 (протокол  №22) Березовика В.М. обрано до складу 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

04.2011- 05.2011 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 

05.2011-10.2012 – Голова Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 

11.2012-02.2013 – директор з розвитку бiзнесу ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»; 

06.2013-07.2014 – радник Голови Правлiння ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»; 

02.2015-05.2015 – в.о. Голови Правлiння АТ «КІБ»; 

05.2015-05.2016 – Голова Правлiння АТ «КІБ»; 

05.2016-07.2016 – в.о. Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; 

07.2016 - 12.2016 – Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК». 

З 12.2016 – заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Храмов Юрій Анатолійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 
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5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

03.10.2016-24.10.2016 – радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.10.2016 Строком на п'ять рокiв 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.10.2016 (протокол  №19) Храмова Ю.А. обрано до складу 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено на посаду заступника Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз забезпеченням 

поточної дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

12.2011-02.2012 – радник Голови Правління служби Голови Правління ПАТ «БАНК 

ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»; 

03.2012-06.2014 – радник Голови Правління ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»; 

03.10.2016-24.10.2016 – радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; 

З 10.2016 – заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хрустальова Наталiя Геннадiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
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11.2010-12.2010 – в.о. головного бухгалтера АБ «УКРГАЗБАНК» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.12.2010 Безстроково 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Наказом Голови 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 24.12.2010 №386-П та наказом Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» вiд 03.01.2012 №1-П Хрустальову Н.Г. призначено головним бухгалтером АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента:посадова особа 

дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

11.2010-12.2010 – в.о. головного бухгалтера АБ «УКРГАЗБАНК»; 

З 12.2010 – головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК» 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шестак Тетяна Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

10.2014-11.2014 – начальник вiддiлу контрактно-договiрних вiдносин та супроводження 

Юридичного управлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.11.2014 Безстроково 

9) Опис 

Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рiшенням Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 03.11.2014 (протокол №12) Шестак Т.М. призначено корпоративним 

секретарем АБ «УКРГАЗБАНК». 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа 
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дiє у межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Положенням про корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» та виконує функцiї, пов’язанi iз 

супроводженням дiяльностi загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди: згоду на розкриття даної iнформацiї 

посадова особа не надавала. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

05.2011-08.2011 – юрисконсульт ТОВ «НВО ЕДД»; 

09.2011-05.2012 – консультант консалтингового центру державного госпрозрахункового 

видавничо – полiграфiчного пiдприємства «Зовнiшторгвидав України»; 

05.2012-06.2012 – старший консультант консалтингового центру ДП «Зовнiшторгвидав України»; 

06.2012-06.2013 – заступник начальника Управлiння з питань оскарження рiшень у сферi 

державних закупiвель – начальник вiддiлу розгляду скарг Антимонопольного комiтету; 

06.2013-06.2014 – заступник директора Департаменту з питань оскаржень рiшень у сферi 

державних закупiвель – начальник вiддiлу розгляду скарг; 

06.2014-10.2014 – заступник директора департаменту – начальник вiддiлу договiрно-правової та 

претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту Державного агентства України з 

iнвестицiй та управлiння нацiональними проектами України; 

10.2014-11.2014 – начальник вiддiлу контрактно-договiрних вiдносин та супроводження 

Юридичного управлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»; 

З 11.2014 – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правління  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Шевченко Кирило 

Євгенович 
 10000 0.000072 10000 0 0 0 

Перший заступник 

Голови Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Кравець Андрій 

Миколайович 
 8000 0.000057 8000 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Василець Наталія 

Євгенівна  
8000 0.000057 8000 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння  

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Храмов Юрій 

Анатолійович 
 8000 0.000057 8000 0 0 0 

Головний бухгалтер 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Хрустальова Наталiя 

Геннадiївна   
2500 0.000017 1500 0 1000 0 

Усього 36500 0.000260 35500 0 1000 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Держава Україна в 

особi Мiнiстерства 

фiнансiв України 

00013480 

01008 Україна м. Київ - 

- вул. 

Грушевського,12/2 

13136979000 94.9409 
 

13136979000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 13136979000 94.9409  13136979000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.   

** Заповненювати необов'язково. 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
28.04.2016 

Кворум 

зборів** 
98.66129 

Опис 

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв - 28.04.2016 року. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. 

 

Перелiк питань: 

1.  Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

2. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». 

3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, звіту Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015, звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»  за 2015 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів. 

4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 

2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 

5. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за  підсумками роботи в 

2015 році. 

6. Про затвердження розміру річних дивідендів. 

7. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки. 

8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК». 

10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної 

комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. 

13. Про внесення змін до Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій 

редакції. 

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій 

редакції. 

15. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій 

редакції. 

16. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного 

акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій 

редакції. 

17. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції. 

18. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

Питання 1 

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК»:  

- до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється реєстраційною комісією; 

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;  

- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних 

зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, 
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виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного найменування) 

акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);  

- питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо 

питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;  

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох 

хвилин. 

 

Питання 2 

1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на річних загальних зборах 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у кількості 3 (три) особи. 

2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»: 

- Медведського Володимира Івановича; 

- Клюско Сніжану Олегівну;  

- Луценко Марію Ігорівну. 

3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Медведського Володимира 

Івановича. 

 

Питання 3 

1. Затвердити звіт Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається. 

2. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається. 

3. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2015 фінансового року та достовірності 

фінансової звітності станом на 1 січня 2016 року, що додається. 

 

Питання 4 

1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ 

«УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, що додається. 

2. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за 

результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 

31 грудня 2015 року, що включає висновок аудитора. 

 

Питання 5 

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків: 

1.1. 10% суми прибутку, що становить 25 967 165,65 грн., спрямувати до резервного фонду 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.2. Залишок суми прибутку у сумі 233 704 490,84 грн. спрямувати на покриття збитків 

минулих років. 

 

Питання 6 

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 158 Цивільного кодексу України, статтею 31 

Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись вимогами статей 32 та 35 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за 

підсумками 2015 року не здійснювати.  

 

Питання 7 

1. Визначити основні напрями діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки згідно з 

додатком. 

 

Питання 8 

1. Припинити з 28.04.2016 повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АБ 

«УКРГАЗБАНК»: 

1.1.  Горба Сергія Івановича – представника Міністерства фінансів України – Голови 

Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.2.  Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України – 

члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.3.  Чернеги Сергія Дмитровича – представника Державної фінансової інспекції України – 

члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Питання 9 

1. Обрати до складу Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» таких осіб: 

1.1.  Гурманчука Андрія Анатолійовича – представника Міністерства фінансів України. 
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1.2.  Гонтаржевську Ярославу Миколаївну – представника Міністерства фінансів України. 

1.3.  Дороша Романа Андрійовича – представника Державної фінансової інспекції України. 

 

Питання 10 

1. Обрати Головою Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія 

Анатолійовича. 

 

Питання 11 

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 

АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема: 

1.1.  Строк дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» 

становить 3 (три) роки (по 27.04.2019 включно). 

1.2.  Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» виконують покладені на них 

Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК», Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими 

договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених витрат, 

пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, 

визначеному Положенням про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»). 

1.3.  Голова та члени Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» наділяються правами, 

обов’язками та несуть відповідальність, що передбачаються Статутом та Положенням про Ревізійну 

комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

2. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка К.Є. уповноваженою особою, 

якій надаються повноваження підписати від імені АБ «УКРГАЗБАНК» цивільно-правові договори з 

Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК». Цивільно-правові договори з Головою та 

членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» мають бути підписані 28.04.2016. 

 

Питання 12 

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 06.08.2015 (протокол №5), та з урахуванням наведених змін затвердити Статут 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції, що додається, та надати його для погодження та державної реєстрації  в порядку, 

встановленому законодавством України. 

 

Питання 13 

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 

рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з 

урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором 

Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, 

Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.     

 

Питання 14 

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з урахуванням наведених змін 

затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 

загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Наглядову раду 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції, що додається.     

 

Питання 15 

1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.04.2015 (протокол №3), та з урахуванням наведених змін 

затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 
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загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Правління 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції, що додається.     

 

Питання 16 

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 29-30.04.2014 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та 

увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про акції та дивідендну політику 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції, що додається.     

 

Питання 17 

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства 

акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 28.04.2011 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести 

в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що 

додається.     

 

Питання 18 

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства 

акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 28.04.2011 (протокол №1), та з урахуванням наведених змін затвердити та увести 

в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 28.04.2016, Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що 

додається. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
21.07.2016 

Кворум 

зборів** 
0.76314 

Опис 

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв - 21.07.2016 року. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. 

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: збори скликані згідно з рішенням 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.06.2016 (протокол №10). 

 

Перелiк питань: 

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

4. Про обрання членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

5. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Причини, з яких не відбулись загальні збори: 

Загальні збори не відбулись через відсутність кворуму. 
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Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не мали кворуму з усіх питань порядку денного. 
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VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 

За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів     

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із зазначенням 

сум (грн) перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

    

Опис 

За результатами дiяльностi Банку у 2015 та 2016 роках рiшення 

про нарахування та виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв 

АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалися. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна,  м. Київ,  вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, (044) 591-04-40   

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до частини 2 статi 9 Закону України «Про 

депозитарну систему України», який вступив в силу 12 жовтня 2013 

року, Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у 

формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону 

України «Про акцiонернi товариства» з урахуванням особливостей, 

установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу 

Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано 

поданi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» Правила 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового вiд 01.10.2013 №2092). 

На пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв вiд 31.01.2014 № ОВ-3393 ПАТ «НДУ», як центральний 

депозитарiй, надає АБ «УКРГАЗБАНК» послуги щодо вiдкриття 

рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв 

цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна,  м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-42 

Факс (044) 481-00-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть 

Опис ПАТ «Розрахунковий центр» надає послуги з проведення 

грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших 
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фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза 

фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом 

«поставка цiнних паперiв проти оплати».  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Орган державної влади  

Код за ЄДРПОУ 00032106 

Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Iнститутська, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 253-01-80 

Факс (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України 

Опис Нацiональний банк Україн є учасником депозитарної системи 

вiдповiдно до статi 13, 17 та 20 Закону України «Про депозитарну 

систему України», рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 30 липня 2013 року № 1331 «Про особливостi 

провадження дiяльностi Нацiонального банку України як учасника 

депозитарної системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» надає послуги з органiзацiї 

торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на 

фондовiй бiржi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх) 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АД №034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» надає послуги з органiзацiї 

торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на 

фондовiй бiржi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №483591 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009 

Міжміський код та телефон (044) 537-62-12; (056) 373-95-94 

Факс (056) 373-95-94 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» надає послуги з органiзацiї 

торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на 

фондовiй бiржi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство 

«Експерт-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34819244 

Місцезнаходження 04073, Україна, м. Київ, пров. Куренiвський, 15, оф. 29 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво 5 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010 

Міжміський код та телефон (044) 227-60-74 

Факс (044) 227-60-74 

Вид діяльності 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 

Опис ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» включено до 

Державного реєстру уповновжених рейтингових агенств вiдповiдно до 

рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

08.06.2010 року №860, змiни внесено вiдповiдно до рiшення 
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Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

20.08.2013 року №1566. 

ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» надає послуги 

з визначення кредитного рейтингу (рейтингу фiнансової стiйкостi) 

банку та його цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство 

«ІВІ-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33262696 

Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172, оф. 104 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво 3 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362-90-84 

Факс (044) 521-20-15 

Вид діяльності 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 

Опис ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» відповідно до 

рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 12 

квітня 2010 року отримало Свідоцтво про внесення до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств № 3. Це дозволило 

визначити кредитні рейтинги, які використовує держава в 

регуляторних цілях. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЮРІК» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 16480462 

Місцезнаходження 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрельців,  буд. 52А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво 4 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 383-04-76 

Факс (044) 489-65-63 

Вид діяльності 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 

Опис ТОВ «РЮРІК» надає послуги з визначення кредитних 

рейтингів позичальників та їхніх окремих боргових інструментів та 

надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері 

рейтингування. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕРНСТ 

ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33306921 
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Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №3516 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-00 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг згiдно з мiжнародними стандартами, 

надання консультацiйних послуг та здiйснення iнших видiв 

аудиторської дiяльностi 

Опис ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

включено до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво 

№3516 вiд 27.01.2005, видане Аудиторською палатою України 

(свiдоцтво чинне до 25.09.2019). 

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

внесенно до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв Свiдоцтво П 000241 вiд 23.10.2014, видане 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

(свiдоцтво чинне до 25.09.2019) 

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» надає 

аудиторські послуги в рамках договору № GFS-2016-00253 вiд 

25.10.2016. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ «Юридичне об‘єднання «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39007527 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 11, 3 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 235-88-77, (044) 537-18-28 

Факс (044) 235-88-27 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права  

Опис ТОВ «Юридичне об‘єднання «Алєксєєв, Боярчуков та 

партнери» надає юридичнi послуги зі стягнення заборгованості з 

боржників, зазначених у договорі. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ «Юридична фiрма «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39003465 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 11, 3 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 
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Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 235-88-77, (044) 537-18-28 

Факс (044) 235-88-77 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права  

Опис ТОВ «Юридична фiрма «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

надає юридичнi послуги зі стягнення заборгованості з боржників, 

зазначених у договорі. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Правовест» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37559415 

Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, корпус ,А, оф. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 355-57-77 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права 

Опис ТОВ «Правовест» надає юридичнi послуги зі стягнення 

заборгованості з боржників, зазначених у договорі. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтермаркетком» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39350722 

Місцезнаходження 04119, Україна, м. Київ, вул. Якiра, буд. 10, лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +38 063-624-84-65 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права 

Опис ТОВ «Iнтермаркетком» надає юридичнi послуги зі стягнення 

заборгованості з боржників, зазначених у договорі. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Адвокатське об`єднання «Адвокатська фірма «Александров та 

партнери» 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  
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Код за ЄДРПОУ 21720974 

Місцезнаходження 04060, Україна, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 5, офіс 62 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 501-20-64 

Факс (044) 501-20-64 

Вид діяльності 69.10 - Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Адвокатське об`єднання «Адвокатська фірма «Александров та 

партнери» надає юридичнi послуги зі стягнення заборгованості з 

боржників, зазначених у договорі. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641963 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641963 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування майна [крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)]. 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

наступнi послуги: 

- Добровiльне страхування власних банкоматiв та 

завантаженої в них готiвки (з 01.01.2016 до 16.11.2016); 

- Добровільне страхування орендованих програмно-технічних 

комплексів самообслуговування (з 01.01.2016 до 16.11.2016); 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень вiддiлень; 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень для 

банкоматiв; 

- Добровiльне страхування майна (автомобiлiв пiдроздiлу 

iнкасацiї). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641946 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641946 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ. 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

наступнi послуги: 

- Добровiльне страхування власних банкоматiв та 

завантаженої в них готiвки; 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень 

вiддiлень; 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень для 

банкоматiв; 

- Добровiльне страхування майна (автомобiлiв пiдроздiлу 

iнкасацiї). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641957 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641957 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту 

(крiм залiзничного). 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

послуги з добровiльного страхування власних наземних транспортних 

засобiв (автомобiлiв, причепiв). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641976 
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Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641976 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв. 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641965 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641965 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв.  

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

послуги з добровiльного страхування iнкасаторiв вiд нещасних 

випадкiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №641970 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №641970 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед 
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третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)]. 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» надає 

послуги з добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв або користувачiв нерухомостi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська 

страхова група» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038, Україна, м. Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 32 лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №500328 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (0800) 500-349; (044) 237-02-55; (044) 237-02-78  

Факс (044) 237-02-56 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АВ, №500328 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування майна [крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)]. 

ПАТ «СК «УСГ» надає послуги з добровiльного страхування 

власної нерухомостi, що в iпотецi у НБУ за договорами 

рефiнансування. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська 

страхова група» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038, Україна, м. Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 32 лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №500314 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (0800) 500-349; (044) 237-02-55; (044) 237-02-78  

Факс (044) 237-02-56 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АВ, №500314 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ. 

ПАТ «СК «УСГ» надає послуги з добровiльного страхування 

власної нерухомостi, що в iпотецi у НБУ за договорами 

рефiнансування. 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31650052 

Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №293934 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №293934 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту). 

ПрАТ "СК "ВУСО" надає послуги з добровiльного 

страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за 

непогашення кредиту). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31650052 

Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №293931 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №293931 - на право провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування майна [крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]. 

ПрАТ "СК "ВУСО" надає послуги з добровiльного 

страхування платіжних карток (пенсійних). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31650052 

Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АЕ №293950 
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Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АЕ, №293950 - на право провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування майна [крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]. 

ПрАТ "СК "ВУСО" надає послуги з добровiльного 

страхування платіжних карток (пенсійних). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №500437 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 536-00-20 

Факс (044) 536-00-21 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Лiцензiя серiя АВ, №500437 - на право провадження страхової 

дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)). 

ПрАТ "Страхова група «ТАС» надає послуги: 

- з добровільного страхування власних банкоматів та 

завантаженої в них готівки (з 17.11.2016 до 31.12.2016); 

- з добровільного страхування орендованих програмно-

технічних комплексів самообслуговування (з 17.11.2016 до 

31.12.2016). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №500429 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 
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Міжміський код та телефон (044) 536-00-20 

Факс (044) 536-00-21 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Ліцензія серія АВ, № 500429 - на право провадження 

страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ. 

ПрАТ "Страхова група «ТАС» надає послуги: 

- з добровільного страхування власних банкоматів та 

завантаженої в них готівки (з 17.11.2016 до 31.12.2016); 

- з добровільного страхування орендованих програмно-

технічних комплексів самообслуговування (з 17.11.2016 до 

31.12.2016). 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.07.2015 84/1/2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000094866 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.00 13836522922 13836522922.00 99.9966 

Опис 

Протягом 2016 року простi акцiї перебували в бiржових списках (в категорiї позалiстингових цiнних паперiв) ПАТ «УКРАЇНСЬКА 

БIРЖА», ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» та ПАТ «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА». Фактiв лiстингу та делiстингу простих акцiй протягом 

2016 року не було. 

  

28.10.2010 979/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000094874 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.00 477078 477078.00 0.0034 

Опис 
Протягом 2016 року привiлейованi акцiї перебували в бiржовому списку (в категорiї позалiстингових цiнних паперiв) ПАТ «Фондова 

бiржа «ПЕРСПЕКТИВА». Фактiв лiстингу та делiстингу привiлейованих акцiй протягом 2016 року не було. 
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XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

АБ «УКРГАЗБАНК» є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства 

акцiонерного банку «Укргазбанк», правонаступника акцiонерного банку «Укргазбанк», 

створеного у виглядi вiдкритого акцiонерного товариства, правонаступника акцiонерного 

банку «Укргазбанк», створеного у виглядi закритого акцiонерного товариства, який є 

правонаступником акцiонерного банку «Iнтергазбанк», створеного у виглядi закритого 

акцiонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акцiонерного банку 

«Хаджибейбанк», зареєстрованого Нацiональним банком України 21 липня 1993 року за № 

183, створеного згiдно з рiшенням установчих зборiв (протокол №1 вiд 3 червня 1993 року) 

на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є правонаступником АКБ «Сервiс», вiдкритого акцiонерного 

товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у вiдповiдностi з угодою вiд 

01 грудня 1998 року про умови проведення реорганiзацiї АКБ «Сервiс» шляхом приєднання 

до АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах фiлiї. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є правонаступником Українського комерцiйного банку розвитку 

нафтогазового комплексу «Укрнафтогазбанк», вiдкритого акцiонерного товариства, 

зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у вiдповiдностi з угодою вiд 01 жовтня 

1999 року про умови проведення реорганiзацiї АКБ «Укрнафтогазбанк» шляхом приєднання 

до АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах фiлiї. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є правонаступником АКБ «Народний банк», вiдкритого 

акцiонерного товариства, зареєстрованого НБУ 7 жовтня 1991 року за № 15, у вiдповiдностi 

з угодою вiд 15 сiчня 2002 року про умови проведення реорганiзацiї АКБ «Народний банк» 

шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах фiлiї. 

 

Iсторiя становлення АБ «УКРГАЗБАНК»: 

1993 рiк 

Зареєстровано акцiонерне товариство закритого типу – Акцiонерний Комерцiйний 

Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого став Укргазбанк. 

 

1995 рiк 

Банк змiнив назву на АБ «Iнтергазбанк» та складався з Головної установи у м. Києвi 

та Одеської фiлiї. Розпочалась активна комерцiйна i фiнансова дiяльнiсть. Для оперативного 

та якiсного обслуговування клiєнтiв впроваджено програмний комплекс «Клiєнт-Банк». 

 

1996 рiк 

Банк змiнив назву на АБ «Укргазбанк», отримав лiцензiю НБУ на право здiйснення 

операцiй з валютними цiнностями, приєднався до мiжнародної системи REUTERS та 

розпочав активну дiяльнiсть на валютному ринку України.  

 

1997 рiк 

Банк реорганiзовано в АБ «Укргазбанк» у формi вiдкритого акцiонерного товариства. 

Банк активно iнтегрується до газового комплексу України: його клiєнтами стали потужнi 

газопостачальники – ДАХК «Укргаз», АТЗТ «Iнтергаз» та iншi. Банк отримав генеральну 

лiцензiю на право здiйснення банкiвських операцiй. Аудиторська компанiя Deloitte & Touche 

вперше провела аудит Банку за мiжнародними стандартами. 

 

1998 рiк 

Банк наростив темпи капiталiзацiї внаслiдок другої емiсiї акцiй. Цього ж року Банк 

увiйшов до складу Асоцiацiї українських банкiв.  
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1999 рiк 

Банк здiйснив третю емiсiю акцiй, збiльшивши статутний фонд з 6,90 млн грн до 

13,95 млн грн. Для реалiзацiї стратегiчного плану розвитку Банк розширив лiцензiю на право 

залучення i розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.  

 

2000 рiк 

Банк емiтував локальнi платiжнi картки «ЕНЕРГIЯ™» та впровадив зарплатнi 

проекти для своїх найбiльших клiєнтiв. Цього ж року Банк став принциповим членом 

мiжнародної асоцiацiї Еuropay International. 

 

2001 рiк  

Банк змiнив офiцiйну назву на Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерний банк 

«Укргазбанк». Банк продовжив активне просування банкiвських послуг у регiони та на 

кiнець року налiчував уже 40 регiональних вiддiлень.  

 

2002 рiк 

Враховуючи динамiку обсягу активних i пасивних операцiй Банку, Комiсiєю з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв ВАТ АБ «Укргазбанк» включено до II групи 

банкiв України. Банк розширив присутнiсть на ринку i був представлений вже у 13 областях 

України. 

 

2003 рiк 

Банк емiтував власну платiжну картку МПС Visa International. Цього ж року Банк 

виграв тендер на обслуговування рахункiв для розмiщення коштiв Свiтового банку, 

спрямованих на фiнансування проекту «Розвиток приватного сектору».  

 

2004 рiк 

Банк збiльшив статутний фонд до 120 млн грн та увiйшов до першої двадцятки банкiв 

України. Емiсiя платiжних карток сягнула майже 180 тисяч штук. Активно впроваджувалися 

зарплатнi проекти клiєнтiв.  

 

2005 рiк 

Банк пройшов сертифiкацiю термiнального обладнання у МПС MasterCard Worldwide 

та розпочав еквайринг чiп-карт цiєї платiжної системи. Впроваджено нову систему 

бiометричної iдентифiкацiї клiєнтiв у депозитарiї – «МАСТ-IПРА «Депозитарiй».  

 

2006 рiк 

Банк затверджено як пiлотний банк у проектi Мiжнародної фiнансової корпорацiї 

(IFC) «Корпоративне управлiння в банкiвському секторi України». Мiжнародне кредитне 

агентство Moody's Investors Service присвоїло Банку довгостроковий депозитний рейтинг в 

iноземнiй валютi B2 i рейтинг фiнансової стабiльностi Е+. Прогноз за рейтингами – 

«стабiльний». Усе це сприяло залученню вiд iноземних банкiв дебютного синдикованого 

кредиту на суму 16 млн доларiв США. На кiнець року Банк обслуговував уже понад 314 

тисяч приватних i корпоративних клiєнтiв.  

 

2007 рiк 

Банк вiдзначився iстотним зростанням показникiв дiяльностi та збiльшив статутний 

фонд до 500 млн грн. Банк отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн доларiв 

США та клубний кредит на суму 20 млн доларiв США. У цьому роцi розпочато 

реорганiзацiю системи управлiння мережею продажу шляхом переходу на «єдиний баланс». 

Кiлькiсть працiвникiв Банку на кiнець року перевищила 3 400 осiб.  

 

2008 рiк 
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Банк увiйшов до групи найбiльших вiтчизняних кредитно-фiнансових установ i 

збiльшив статутний фонд до 700 млн грн. Залучено синдикований кредит на суму 23 млн 

доларiв США, кошти було спрямовано на фiнансування зовнiшньоторговельних операцiй 

клiєнтiв. У цьому ж роцi Банк вчасно i в повному обсязi погасив клубний кредит у розмiрi 20 

млн доларiв США та синдикований кредит у розмiрi 46 млн доларiв США, якi було залучено 

у 2007 роцi. Банк запровадив нову послугу для клiєнтiв – фiзичних осiб – операцiї на ринку 

Forex. Банк посiв перше мiсце за рiвнем iнформацiйної прозоростi з найкращим в iсторiї 

подiбних дослiджень в Українi показником транспарентностi – 71,2% за результатами 

проведеного Агентством фiнансових iнiцiатив спiльно зi Службою рейтингiв 

корпоративного управлiння Standard & Poor's дослiдження серед 30 найбiльших банкiв. 

 

2009 рiк 

Банк зазнав суттєвих змiн. Зважаючи на фiнансову ситуацiю, що склалася в Українi у 

2009 роцi, акцiонери звернулись до Уряду щодо участi Держави у статутному капiталi Банку 

шляхом його рекапiталiзацiї. Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив рiшення про збiльшення 

статутного капiталу Банку на 3,1 млрд грн. Таким чином, статутний капiтал Банку зрiс до 3,8 

млрд грн, а 81,58% його акцiй належало Державi в особi Мiнiстерства фiнансiв України. У 

цьому ж роцi Банк реорганiзовано у публiчне акцiонерне товариство. В умовах фiнансової 

кризи Банк оптимiзував iснуючу мережу з метою скорочення адмiнiстративних витрат.  

 

2010 рiк 

Банк розробив нову стратегiю розвитку, вiдзначився зростанням показникiв 

фiнансової дiяльностi та вiдновленням кредитування.  

На початку року шляхом додаткової емiсiї акцiй статутний капiтал Банку збiльшено 

на 1,9 млрд грн, частка Мiнiстерства фiнансiв України у статутному капiталi зросла до 

87,72%. Мiнiстерством фiнансiв України Банк включено до перелiку комерцiйних банкiв, що 

здiйснюють функцiї агентiв з оформлення вiдшкодування податку на додану вартiсть 

облiгацiями внутрiшньої державної позики. Кабiнет Мiнiстрiв України визначив Банк 

уповноваженим обслуговувати поточнi рахунки зi спецiальним режимом використання 

гарантованих постачальникiв (газопостачальнi компанiї) та їх структурних пiдроздiлiв, а 

також пiдприємств, якi продають природний газ газопостачальним пiдприємствам.  

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» пiдтвердило Банку довгостроковий 

кредитний рейтинг uaBBB. Прогноз рейтингу – «стабiльний», рiвень надiйностi банкiвських 

депозитiв на рiвнi «4» (висока надiйнiсть). 

 

2011 рiк 

Банк докапiталiзовано на 4,3 млрд грн, до 10 млрд грн, а частка Держави в капiталi 

досягла 92,9998%. Це дало можливiсть доформувати необхiдний обсяг резервiв згiдно з 

вимогами НБУ та мiжнародного фiнансового аудиту. Банк утримував мiцнi конкурентнi 

позицiї в групi найбiльших українських банкiв.  

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» двiчi протягом року пiдтверджувало 

довгостроковий кредитний рейтинг i рейтинг боргового зобов’язання Банку на рiвнi uaBBB 

iз прогнозом «стабiльний», а також рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв на рiвнi «4» 

(висока надiйнiсть). РА «Експерт-Рейтинг» визначило кредитний рейтинг Банку та його 

боргових зобов’язань (облiгацiй серiй С, D, E) на рiвнi uaВВВ+. 

 

2012 рiк 

Банк продовжив успiшну реалiзацiю стратегiї та закрiпив провiднi позицiї серед 

найбiльших українських банкiв.  

Банк став активним учасником державної програми житлового кредитування 

фiзичних осiб «Доступне житло».  

Отримавши лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на 

провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв – дiяльностi з управлiння 



57 

 

iпотечним покриттям, Укргазбанк набув виключного права надавати вiдповiднi послуги 

емiтентам цiнних паперiв.  

Банк виконав зобов’язання перед зовнiшнiми кредиторами та погасив синдикований 

кредит на суму 23 млн доларiв США, наданий у 2008 роцi групою мiжнародних банкiв – 

кредиторiв.  

Вiдкрито офiцiйнi сторiнки АБ «УКРГАЗБАНК» в соцiальних мережах Facebook i 

Twitter.  

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» пiдвищило кредитний рейтинг Укргазбанку 

та рейтинг його облiгацiй серiї D та Е до рiвня uaА-, прогноз рейтингiв – позитивний. 

 

2013 рiк 

У 2013 роцi АБ «УКРГАЗБАНК» вiдзначив 20-рiччя своєї дiяльностi. Чистий 

прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» за пiдсумками року перевищив 1 млрд грн, що стало другим 

результатом на ринку.  

У березнi АБ «УКРГАЗБАНК» запровадив власну мультивалютну систему грошових 

переказiв Welsend, яка вже восени вийшла на мiжнародний ринок i стала доступною в Грузiї.  

До початку навчального року Банк запровадив спецiальний продукт для школярiв – 

платiжну картку Френдi Кард. Першим на українському банкiвському ринку Укргазбанк 

запропонував спецiальну програму кредитування об’єднань спiввласникiв багатоквартирних 

будинкiв. Банк вiдзначив п’ятирiччя дiяльностi на ринку Forex.  

АБ «УКРГАЗБАНК» став учасником урядової програми Польщi «Фiнансова 

пiдтримка експорту», реалiзованої польським державним банком Bank Gospodarstwa 

Krajowego та отримав лiмiт на 14 млн євро.  

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» пiдвищило кредитний рейтинг АБ 

«УКРГАЗБАНК» до рiвня uaA+ за Нацiональною рейтинговою шкалою. Кредитний рейтинг 

такого ж рiвня (uaА+) з прогнозом «стабiльний» i рейтинг депозитiв на рiвнi В (висока 

надiйнiсть) присвоїло Укргазбанку й «Українське кредитно-рейтингове агентство». 

 

2014 рiк 

У 2014 роцi АБ «УКРГАЗБАНК» зберiгав достатньо високу дiлову активнiсть, 

неодноразово визнавався провiдними економiчними виданнями одним iз найбiльш 

динамiчних, ефективних, стiйких i надiйних банкiвських установ України, а також увiйшов у 

топ-100 кращих компанiй України.  

У липнi АБ «УКРГАЗБАНК» запропонував ринку унiверсальну кредитно-депозитну 

картку «Домовичок», яка вже в листопадi була визнана компанiєю MasterCard продуктом 

2014 року для масового сегмента. 

Система управлiння iнформацiйною безпекою АБ «УКРГАЗБАНК» в 2014 роцi 

пройшла мiжнародну сертифiкацiю та першою в Українi отримала сертифiкат вiдповiдностi 

вимогам стандарту ISO/IEC 27001:2005. 

26 грудня 2014 року «Українське кредитно-рейтингове агентство» пiдтвердило 

довгостроковий кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК» на рiвнi «uaA+», прогноз рейтингу 

«стабiльний», а також рейтинг депозитiв АБ «УКРГАЗБАНК» на рiвнi «A» (найвища 

надiйнiсть). 

Банк оптимiзував власну мережу, впроваджував новi продукти та послуги, 

пiдвищував надiйнiсть здiйснення операцiй i вдосконалював сервiс уже iснуючих 

пропозицiй.  

 

2015 рiк 

У 2015 роцi АБ «УКРГАЗБАНК» 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 
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ним.  

У грудні конкурсна комісія, створена Наглядовою радою УКРГАЗБАНКУ, прийняла 

рішення щодо проведення першого в Україні публічного конкурсу з продажу прав вимоги 

УКРГАЗБАНКУ за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання 

зобов’язань.  

У грудні 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 транснаціональних компаній.  

У 2015 роцi Банк успішно завершив процедуру приєднання ПАТ «АКБ «КИЇВ» —  

унікального для української банківської системи процесу підтримки фінансової стабільності.  

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» УКРГАЗБАНК 

отримав найвищу надійність депозитів серед українських банків на рівні. Рейтинговий 

комітет РА «Експерт-Рейтинг» підтвердив кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ за 

національною шкалою на рівні uaAА-.  

 

2016 рiк 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» достроково і в повному обсязі погасив 

стабілізаційні кредити НБУ, що були отримані у 2008-2009 роках для підтримки ліквідності 

та покращення фінансового стану Банку в рамках Програми фінансового оздоровлення.  

АБ «УКРГАЗБАНК» став уповноваженим банком на здійснення розрахунків за 

митними платежами і повністю налаштував роботу 38 своїх відділень з метою 

обслуговування митниць Державної фіскальної служби України. 

Увійшов до першої п’ятірки найбільших українських банків за обсягом активів за 

результатами діяльності у 2016 року. 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та АБ «УКРГАЗБАНК» підписали угоду зі 

спрощення доступу до фінансування для компаній, що бажають запровадити відновлювальні 

та енергозберігаючі технології і допомогти розкрити «зелений» економічний потенціал 

країни. У рамках такої співпраці Банк запроваджував нові ЕКО-продукти та послуги, 

активно підтримував енергоефективні ініціативи. Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» 

відкрив 9 безкоштовних 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.  

У вересні АБ «УКРГАЗБАНК» та Міністерство екології та природних ресурсів 

України підписали угоду про взаємодію і співпрацю у реалізації екологічних, 

енергоефективних проектів Банку. У листопаді Меморандум про партнерство та співпрацю, 

спрямовану на підвищення енергоефективності України, розвиток «зеленої» енергетики та 

розбудову необхідної інфраструктури у сфері видобутку електроенергії з відновлювальних 

джерел був підписаний між Банком та Асоціацією «Європейсько-українське енергетичне 

агентство». 

Німецько-Український фонд збільшив обсяги фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» для 

кредитування малого та середнього бізнесу більш ніж у 2 рази - до 6,9 млн євро, а у гривні - з 

1 млн до 24 млн грн.  

З метою розширення клієнтської бази та посилення статусу розрахункового банку для 

здійснення 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 
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торгові операції через систему FXAll, що є частиною Thomson Reuters FX Trading Dealing, 

найбільшого майданчику з торгівлі валютами у світі. 

Міжнародна система грошових переказів Welsend, оператором якої є АБ 

«УКРГАЗБАНК», продовжувала розширювати свою присутність не лише в Україні, а й за її 

межами. Зокрема, у 2016 році система стала доступною у Грузії, Таджикистані, Молдові та 

ще у 32 країнах світу завдяки співпраці зі всесвітньою системою Intel Express. Національний 

оператор поштового зв'язку «Укрпошта» став партнером системи грошових переказів 

Welsend 

Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» 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. 

У 2016 році Банк продовжував здійснювати виплати гарантованих сум вкладникам 

неплатоспроможних банків. 

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно пройшов другий наглядовий аудит Системи управління 

інформаційною безпекою (СУІБ) та підтвердив сертифікат відповідності вимогам 

Міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013.  

Банк активно брав участь у благодійних ініціативах і програмах. Зокрема, у 2016 році 

АБ «УКРГАЗБАНК» спрямував на лікування українських військових 560 тис. грн завдяки 

благодійному депозиту «Справа честі». Також у 2016 році запроваджено новий 

всеукраїнський соціальний 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 кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. 

Інформація про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, 

представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням 

найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в 

організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 

АБ «УКРГАЗБАНК» – це Банк з розвинутою регiональною структурою на територiї 

України. Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» визначає органiзацiйну структуру Банку.  

Кожний структурний пiдроздiл дiє вiдповiдно до завдань, функцiй, повноважень та 

прав, встановлених для нього у положеннi про вiдповiдний структурний пiдроздiл та iншими 

актами внутрiшнього регулювання.  

Станом на кінець дня 31.12.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» мав таку організаційну 

структуру: 

- Загальні збори акціонерів банку є вищим органом управління, що здійснює 

управління діяльністю банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності банку. 

Обирають та припиняють повноваження Голів та членів Наглядової ради і Ревізійної комісії. 

Наглядова рада та Ревізійна комісія підзвітні загальним зборам акціонерів. 

- Наглядова рада є органом конторолю банку, що здійснює захист прав власників, 

інших кредиторів та акціонерів банку і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює 

діяльність Правління. Обирає і припиняє повноваження Голови та членів Правління банку. 

- Правління є виконавчим органом банку, що здійснює управління поточною 

діяльністю банку. Правління очолює Голова Правління, якому підпорядковуються перший 

заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління. Правління 

підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. 

- Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

банку, зокрема, розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні 

пропозиції загальним зборам акціонерів. 
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- Департамент внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової 

ради банку та здійснює перевірки діяльності банку (його структурних підрозділів).  

- Юридичний департамент. 

- Фінансовий департамент. 

- Департамент управління персоналом. 

- Управління внутрішньої ревізії. 

- Служба корпоративного секретаря. 

- Департамент банківської безпеки. 

- Перший відділ. 

- Департамент казначейських операцій. 

- Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу. 

- Департамент роздрібного банкінгу. 

- Департамент малого та середнього бізнесу. 

- Контакт-центр. 

- Департамент корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу. 

- Департамент корпоративного банкінгу*. 

- Департамент по роботі з корпоративними VIP-клієнтами. 

- Управління депозитарної діяльності. 

- Департамент контролю за валютними операціями. 

- Управління з питань взаємодії з небанківськими установами. 

- Департамент ризик-менеджменту. 

- Департамент фінансового моніторингу. 

- Управління по роботі з простроченою заборгованістю роздрібного, мікро та малого 

бізнесу. 

- Управління комплаєнсу та методології. 

- Операційний департамент. 

- Відділ управління іпотечним покриттям. 

- Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами. 

- Департамент бек-офісу банківських операцій. 

- Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності*. 

- Департамент бек-офісу клієнтських операцій*. 

- Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських 

операцій*. 

- Департамент звітності, контролю та методології. 

- Управління супроводження внутрішньобанківських операцій. 

- Управління податкового обліку. 

- Департамент міжнародного співробітництва. 

- Департамент врегулювання боргових зобов'язань. 

- Департамент господарського забезпечення. 

- Адміністративно-господарський департамент*. 

- Департамент карткових продуктів та альтернативних каналів продажів. 

- Департамент інформаційних технологій. 

- Департамент супроводження мережі продажів. 

- Департамент регіонального управління мережею*. 

- Департамент інкасації. 

- Відділ охорони праці. 

- Відділ з організації конкурсних торгів*. 

- Департамент централізованих закупівель. 

- Департамент екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсо-

збереження. 

- Обласні та регіональна дирекції. 

Примітка: 

* структурні одинці підлягають скороченню після фактичного вивільнення працівників. 
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В структуру Банку входять структурнi пiдроздiли мережi Банку – вiддiлення, якi 

органiзацiйно побудованi вiдповiдно до типових органiзацiйних структур, затверджених 

Правлiнням Банку, якi здiйснюють банкiвськi та iншi операцiї, передбаченi Положеннями 

про цi пiдроздiли.  

Загальне керiвництво дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку здiйснює Правлiння 

Банку згiдно зi своїми рiшеннями, рiшеннями Наглядової Ради та Загальних зборiв учасникiв 

Банку через структурнi пiдроздiли Головної установи Банку. 

Головна установа банку (ГУБ) – установа банку, в штаті якої знаходяться Голова 

Правління, заступники Голови Правління, головний бухгалтер, профільні служби, 

структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, сектори), що спрямовують та 

підтримують діяльність банку в цілому. 

Дирекція – регіональна/обласна дирекція – відокремлений структурний підрозділ 

банку, елемент дворівневої структури менеджменту (управління) банку, який здійснює 

керівні функції по відношенню до адміністративно підпорядкованих йому відділень. 

Основними завданнями дирекції є: 

- забезпечення ефективної та прибуткової діяльності адміністративно 

підпорядкованих відділень; 

- забезпечення ефективної роботи по погашенню проблемної заборгованості;  

- організація та координація діяльності відділень з питань продажу банківських 

продуктів; 

- надання до профільного підрозділу головної установи банку пропозицій щодо 

розробки та впровадження банківських продуктів (послуг), які запитуються клієнтами, 

удосконаленню існуючих бізнес-процесів за банківськими операціями 

- координація та контроль за дотриманням відділеннями продуктових програм та 

бізнес-процесів в частині роботи з клієнтами, інших актів внутрішнього регулювання Банку; 

- забезпечення реалізації стратегії Банку щодо ефективного ведення бізнесу 

відділеннями в усіх цільових сегментах продажу банківських продуктів та надання 

фінансових послуг клієнтам, а також стратегії Банку з розвитку мережі. 

Відділення – відокремлений структурний підрозділ – структурна одиниця Банку – 

точка продажів, створюється на балансі головної установи Банку, здійснює банківські 

операції згідно з положенням про відділення та в залежності від переліку банківських послуг 

та операцій, що здійснюються відділенням, поділяються на категорії: «Базове відділення», 

«А», «Б», «В». 

 Відділення не має статусу  юридичної особи, здійснює свою діяльність від 

імені банку в межах повноважень, наданих йому положенням про відділення. Для виконання 

покладених завдань відділення має право надавати банківські та інші фінансові послуги 

(крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, виходячи з переліку 

банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, які має право здійснювати банк 

відповідно до отриманих ним ліцензій та вимог чинного законодавства України, з 

урахуванням наявності технічних та інших умов, фахівців відповідної кваліфікації тощо, 

потрібних для забезпечення здійснення цих видів діяльності та їх обліку.  

Категорія відділення – «Базове відділення», «А», «Б», «В» – інтегрований критерій, 

який характеризує відділення банку та класифікує їх за переліком банківських операцій та 

фінансових послуг, що здійснюються/надаються відділенням.  

Особливості структури мережі в залежності від напрямків діяльності: 

Відділення категорії «Базове відділення», «А» та «Б» – це універсальне відділення, 

яке обслуговує корпоративних клієнтів, клієнтів малого та середнього бізнесу – юридичних 

осіб та фізичних осіб – суб’єктів господарювання,  фізичних осіб (як резидентів так і 

нерезидентів).  

Відділення категорії «В» – це спеціалізоване відділення на території клієнта/клієнтів 

для прийому платежів від фізичних осіб на користь юридичних (МРЕВ, БТІ, підрозділи 

ДФСУ, автосалони, оптові бази, страхові компанії тощо) або для обслуговування 
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зарплатного проекту корпоративного клієнта з метою отримання стабільних комісійних 

доходів. 

Метою створення відділень АБ «УКРГАЗБАНК» є отримання прибутку. Основними 

функціями відділень АБ «УКРГАЗБАНК» є надання банківських та інших фінансових 

послуг клієнтам Банку.  

Основним завданням Відділення є: 

- здійснення обслуговування клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства 

України та внутрішніх документів Банку. 

- формування та розширення ресурсної бази. 

- розширення кола клієнтів та сфери послуг Банку, впровадження нових форм і 

методів обслуговування клієнтів.   

- забезпечення прибуткової діяльності  у кожному звітному періоді. 

Станом на 01.01.2017 року мережа відділень Банку складається з: 245 відділень 

внесених до Державного реєстру банків України, в тому числі 231 діюче відділення та 14 

відділень, діяльність яких тимчасово призупинено.  

З метою оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі Банку 

протягом 2016 року:  

- відновлено діяльність за новою адресою 60 відділень (з них 38 відділень на території 

митних  постів для обслуговування підрозділів Державної фіскальної служби України);  

- змінено місцезнаходження 9 діючих відділень;  

- змінено перелік операцій для 5 відділень;  

- тимчасово призупинено діяльність 8 відділень. 

За результатами 2016 року мережа діючих відділень Банку збільшилася на 52 

відділення (станом на 01.01.2016 - 179 діючих відділень Банку, станом на 01.01.2017 – 231 

діюче відділення Банку). 

Для покращення обслуговування платіжних карток АБ «УКРГАЗБАНК» постійно 

розширює інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати 

через мережу. Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводив масштабну модернізацію 

парку банкоматів, також було розширено банкоматну мережу на 40 одиниць. 

Станом на 31.12.2016 загальний парк банкоматів склав понад 570 одиниць. Мережа 

торгових  POS-терміналів Банку в 2016 році налічувала понад 830 одиниць. 

 

Протягом 2016 року в органiзацiйнiй структурi вiдбулись такі змiни: 

З 12 лютого 2016 року скорочено Центр прийняття кредитних рішень. 

З 21 березня 2016 року скорочено Управління ідентифікації шахрайства. 

З 19 травня 2016 року створено Департамент екологічного реінжинірингу та 

впровадження проектів ресусозбереження. 

З 03 серпня 2016 року скорочено Фінансово-економічний департамент. 

З 22 липня 2016 року змінено назву – Департамент внутрішнього аудиту. 

З 05 серпня 2016 року створено Департамент централізованих закупівель та змінено 

назву – Управління по роботі з простроченою заборгованістю роздрібного, мікро та малого 

бізнесу. 

З 17 жовтня 2016 року скорочено Юридичну службу. 

 

Мережа відділень Банку станом на 01.01.2017 року: 

Управління  Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу 

Відділення №94/26 АБ «УКРГАЗБАНК» (01023, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 40/10, літ. А), 

категорія - В. 

Київська обласна дирекція  

*Відділення №1 АБ «УКРГАЗБАНК» (03065, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 24/2, кв. 26), 

категорія - Б; 

Відділення №2 АБ «УКРГАЗБАНК» (02222, м. Київ, вул. Бальзака - Беретті, 42/20), 

категорія - Б; 
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Відділення №3 АБ «УКРГАЗБАНК» (03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 10), категорія - 

Б; 

*Відділення №4 АБ «УКРГАЗБАНК» (03058, м. Київ, вул. Гарматна, 39-В), категорія - Б; 

Відділення №5 АБ «УКРГАЗБАНК» (03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67), категорія - В; 

Відділення №6 АБ «УКРГАЗБАНК» (03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 117, кв. 103-104), 

категорія - Б; 

Відділення №7 АБ «УКРГАЗБАНК» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39), 

категорія - А; 

Відділення №8 АБ «УКРГАЗБАНК» (03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, буд. 6), 

категорія - Б; 

Відділення №9 АБ «УКРГАЗБАНК» (03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 52/2), категорія 

- Б; 

Відділення №12 АБ «УКРГАЗБАНК» (08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. 

Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56), категорія - В; 

Солом’янське відділення АБ «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1), категорія 

- А; 

Відділення №21 АБ «УКРГАЗБАНК» (07300, Київська обл., м. Вишгород, пр-т Мазепи 

Івана, 13/9), категорія - Б; 

Відділення №24 АБ «УКРГАЗБАНК» (02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 14-А), категорія - Б; 

Відділення №25 АБ «УКРГАЗБАНК» (04070, м. Київ, вул. Фролівська, 1/6), категорія - Б; 

Відділення №28 АБ «УКРГАЗБАНК» (03065, м. Київ, бульвар Лепсе Івана, буд. 16), 

категорія - А; 

Відділення №34 АБ «УКРГАЗБАНК» (м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 82), категорія - А; 

Відділення №38 АБ «УКРГАЗБАНК» (04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21), категорія 

- Б; 

Відділення №39 АБ «УКРГАЗБАНК» (07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар 

Незалежності, буд. 2), категорія - Б; 

Відділення №43 АБ «УКРГАЗБАНК» (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Театральна, 

9), категорія - А; 

Відділення №45 АБ «УКРГАЗБАНК» (03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 18/30), 

категорія - Б; 

Відділення №50 АБ «УКРГАЗБАНК» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22), 

категорія - А; 

Дарницьке відділення №51 АБ «УКРГАЗБАНК» (02105, м. Київ, пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, 

літера А), категорія - А; 

Оболонське відділення №52 АБ «УКРГАЗБАНК» (04210, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 21, 

корпус 4), категорія - Б; 

Лівобережне відділення №53 АБ «УКРГАЗБАНК» (02152, м. Київ, вул. I. Миколайчука 

(попередня назва – вул.  Серафімовича), 1-а), категорія - А; 

Бориспільське відділення №54 АБ «УКРГАЗБАНК» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 

Київський шлях, 83), категорія - А; 

Відділення №56 АБ «УКРГАЗБАНК» (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 

вул. Б. Хмельницького, 48), категорія - Б; 

Відділення №58 АБ «УКРГАЗБАНК» (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченко Тараса, 

буд. 3), категорія - Б; 

Відділення №59 АБ «УКРГАЗБАНК» (08133, Київська обл., Києво-Святошинський район,        

м. Вишневе, вул. Святоюріївська, буд. 20), категорія - Б; 

Відділення №60 АБ «УКРГАЗБАНК» (01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6), категорія - Б; 

Відділення №65 АБ «УКРГАЗБАНК» (08162, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

смт. Чабани, вул. Машинобудівельників, буд. 1б, приміщення 3), категорія - Б; 

Відділення №70 АБ «УКРГАЗБАНК» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10-Б), 

категорія - Базове; 

Відділення №98/26 АБ «УКРГАЗБАНК» (03150, м. Київ, вул. Щорса, 11-А), категорія - В; 
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Відділення №173 АБ «УКРГАЗБАНК» (03058, м. Київ, пр.. Космонавта Комарова, 1), 

категорія - А; 

Відділення №354 АБ «УКРГАЗБАНК» (08131, Київська обл.  Києво-Святошинський район, 

с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4), категорія - В; 

Відділення №215 АБ «УКРГАЗБАНК» (08292, Київська обл. , м. Буча, вул. Енергетиків, буд 

14б), категорія - Б; 

Відділення №150 АБ «УКРГАЗБАНК» (04053, м. Київ, Львівська площа, 8), категорія - В; 

Черкаська обласна дирекція  

Відділення №130/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 221), категорія - 

Базове; 

Відділення №131/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, 38), категорія 

- Б; 

Відділення №140/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (18016, м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, буд. 

42/1), категорія - Б; 

Відділення №142/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. 

Садовий проїзд, 6), категорія - Б; 

Відділення №145/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Свердлова, 

103), категорія - Б; 

Відділення №148/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Горького, 1-

а), категорія - Б; 

Відділення №151/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (19900, Черкаська обл., м. Чорнобай, вул. Леніна, 

116), категорія - Б; 

Відділення №152/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. 

Шевченка, 40-а), категорія - Б; 

Відділення №153/23 АБ «УКРГАЗБАНК» (19400 , Черкаська обл., м. Корсунь-

Шевченківський, вул. Червоноармійська, 1-а), категорія - Б; 

Івано-Франківська обласна дирекція  

Відділення №17 АБ «УКРГАЗБАНК» (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 1), 

категорія - Б; 

Відділення №40 АБ «УКРГАЗБАНК» (78203,  Івано-Франківська обл., м. Коломия, Вічевий 

Майдан, 3), категорія - Б; 

Відділення №41 АБ «УКРГАЗБАНК» (77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, пл. Героїв, 

10), категорія - Б; 

Відділення №47/08 АБ «УКРГАЗБАНК» (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Мельника Андрія, 

11а), категорія - Базове; 

Відділення №357/08 АБ «УКРГАЗБАНК» (777503, м. Івано-Франківськ, Долинський р-н., м. 

Долина, вул. Грушевського М., 1-В), категорія - Б; 

Відділення №133/08 АБ «УКРГАЗБАНК» (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 6), 

категорія - В; 

Відділення №155/08 АБ «УКРГАЗБАНК» (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 

37), категорія - В; 

Тернопільська обласна дирекція  

Відділення №71/19 АБ «УКРГАЗБАНК» (46000, м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1), 

категорія - Базове; 

Відділення №72/19 АБ «УКРГАЗБАНК» (48700, Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Я. 

Кондри, 1), категорія - Б; 

Відділення №74/19 АБ «УКРГАЗБАНК» (48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. 

Степана Бандери, 29), категорія - Б; 

Відділення №84/19 АБ «УКРГАЗБАНК» (46400, м. Тернопіль,  вул. Бродівська, 44), 

категорія – В. 

Хмельницька обласна дирекція  

Відділення №85/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22), 

категорія - Базове; 



65 

 

Відділення №80/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (32300,  Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, вул. Огієнка, 51), категорія - А; 

Відділення №82/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (29013, М. Хмельницький, вул. Подільська, 53), 

категорія - Б; 

Відділення №83/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. К. 

Маркса, 39), категорія - Б; 

*Відділення №87/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, вул. Гагаріна, 43), категорія – Б; 

Відділення №362/22 АБ «УКРГАЗБАНК» (30100, Хмельницька обл., м. Нетішин,                     

пр. Незалежності, 2а), категорія – Б; 

Волинська обласна дирекція  

Відділення №102/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (43016, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 42), 

категорія - Базове; 

Відділення №120/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Олени 

Пчілки, 7), категорія - Б; 

Відділення №114/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (44700, Волинська обл., м. Володимир-

Волинський, вул. Ковельська, 73), категорія - Б; 

Відділення №73/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (43005, м. Луцьк, проспект Перемоги, 12), категорія 

– Б; 

Відділення №107/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (44731, Волинська обл., Володимир-Волинський 

р-н, м. Устилуг, пункт пропуску «Устилуг»), категорія – В; 

Відділення №109/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. 

Старовойтово, пункт пропуску «Ягодин»), категорія – В; 

Відділення №119/02 АБ «УКРГАЗБАНК» (44110, Волинська обл.., Ратнівський р-н, с. 

Доманове, пункт пропуску «Доманове»), категорія – В; 

Рівненська обласна дирекція  

Відділення №100/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33016, м. Рівне, вул. Княгиницького, 5а), 

категорія - Базове; 

Відділення №101/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33001, м. Рівне, вул. Струтинської, 21), категорія 

- В; 

Відділення №104/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33022, м. Рівне, вул. Черняка, 2), категорія - Б; 

Відділення №105/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33024, м. Рівне, вул. Млинівська, 23), категорія - 

В; 

Відділення №106/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33110, Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. 

Городище, вул. Білоруська, 26), категорія - В; 

Відділення №108/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (34600, Рівненська обл., м. Березне, вул. 

Андріївська, буд.2), категорія - Б; 

Відділення №110/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85), категорія - В; 

Відділення №111/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Широка, 

13), категорія - Б; 

Відділення №113/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. 

Грушевського, 184), категорія - В; 

Відділення №115/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33016, м. Рівне, вул. С. Бандери, 41), категорія - 

В; 

Відділення №116/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (33001, м. Рівне, вул. П. Могили, 31), категорія - Б; 

Відділення №117/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Скарбова, 

3), категорія - Б; 

Відділення №118/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. 

Грушевського, 12), категорія - Б; 

Відділення №128/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (34403, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, 

Незалежності майдан, буд. 8), категорія – Б. 

Вінницька обласна дирекція  

Відділення №220/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21009, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, 34), категорія 
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- Базове; 

Відділення №221/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 

вул. Київська, 6-а), категорія - Б; 

*Відділення №222/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21032, м. Вінниця, вул. Київська, 47, кв.76), 

категорія - Б; 

Відділення №223/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21050, м. Вінниця, вул. Театральна, кв. 2), 

категорія - Б; 

*Відділення №224/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. 

Процишина, 10-Г), категорія - Б; 

Відділення №225/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 

пл.. Соборна, 7), категорія - В; 

Відділення №231/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (22403, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Леніна, 

67), категорія - Б; 

Відділення №232/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21027, м. Вінниця, вул.. 30-річчя Перемоги, 21), 

категорія - В; 

Відділення №233/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21027, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 23), категорія - 

В; 

Відділення №235/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (24634, Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. 

Леніна, 7), категорія - Б; 

Відділення №238/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. 50 років 

СРСР, 6), категорія - Б; 

Відділення №240/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (23300, Вінницька обл., смт Тиврів, вул. Леніна, 

79-а), категорія - Б; 

Відділення №244/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. 

Грушевського, буд. 68), категорія - Б; 

Відділення №245/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. 

Гнівань, вул. Леніна, 64/57), категорія - Б; 

Відділення №144/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. 

Миколаєнка, буд. 21), категорія - Б; 

Відділення №146/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. 

Луначарського, буд. 10а), категорія - Б; 

Відділення №260/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. 

Гайсин, вул. 1 Травня, 77), категорія - Б; 

Відділення №217/01 АБ «УКРГАЗБАНК» (21001, м. Вінниця, вул., Брацлавська, 85), 

категорія – В. 

Житомирська обласна дирекція  

Відділення №23/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (10030, м. Житомир, вул. Київська, 74), категорія - 

Базове; 

Відділення №18/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 

Грушевського, 11), категорія - Б; 

Відділення №22/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 

Соборний майдан, 4), категорія - Б; 

Відділення №42/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 

Житомирська, 23-А (попередня назва вул. Леніна), категорія - Б; 

Відділення №239/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (11110, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. 

Виступовичі, пункт пропуску «Виступовичі – Нова Рудня»), категорія – В; 

Відділення №319/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (10008, м. Житомир, вул.. Велика Бердичівська, 

16), категорія – Б; 

Відділення №322/05 АБ «УКРГАЗБАНК» (11701, м. Новоград-Волинський, вул.. Замкова, 7), 

категорія – Б; 

Чернівецька обласна дирекція  

Відділення №46/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77), 

категорія - Базове; 
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Відділення №30/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (58000, м. Чернівці, вул. Головна, 51), категорія - Б; 

Відділення №36/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (59300, Чернівецька область, м. Кіцмань, вул. 

Незалежності, 28а/1), категорія - Б; 

Відділення №76/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. 

Котовського, 1-А), категорія – Б; 

Відділення №226/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (60364, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. 

Мамалига, вул. Головна, 228), категорія – В; 

Відділення №227/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (60435, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. 

Тереблече, вул. Головна, 2К), категорія – В; 

Відділення №228/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (60154, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. 

Росошани, вул. Центральна, 191), категорія – В; 

Відділення №229/25 АБ «УКРГАЗБАНК» (58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М), категорія 

– В; 

Одеська обласна дирекція  

Відділення №197/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7), категорія - 

Базове; 

Відділення №198/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр.-т Миру, 

24), категорія - Б; 

Відділення №199/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68810, Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, 

Дорога Дружби, 20), категорія - В; 

Відділення №200/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65020, м. Одеса, вул. Толстого Льва, 20), 

категорія - Б; 

Відділення №201/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68800, Одеська обл., м. Рені, вул.28 червня, 132), 

категорія - Б; 

Відділення №202/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (66300, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 

78-Б), категорія - Б; 

Відділення №204/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (66400, Одеська обл.,м. Ананьїв, вул. 

Незалежності, 20), категорія - Б; 

Відділення №205/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. 

Центральна, 45), категорія - Б; 

Відділення №206/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Леніна, 15/1), 

категорія - Б; 

Відділення №207/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Леніна, 

44-г), категорія - Б; 

Відділення №208/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67800, Одеська обл., м. Болград, пр.-т Соборний, 

132), категорія - Б; 

*Відділення №209/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 

вул. Ізмаїльська, 64-А), категорія - Б; 

Відділення №210/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67800, Одеська обл., смт Овідіополь, пров. 

Церковний, 1), категорія - Б; 

Відділення №211/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Леніна, 52), 

категорія - Б; 

Відділення №212/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (66800, Одеська обл., с. Бурлача Балка, вул. 

Північна, 4), категорія - В; 

Відділення №213/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65111, м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 

120), категорія - Б; 

Відділення №214/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65089, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 92), 

категорія - Б; 

Відділення №218/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67450, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. 

Кучурган, пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ»), категорія - В; 

Відділення №219/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65017, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5), 

категорія - В; 

Відділення №249/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (67730, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, 



68 

 

с. Старокозаче, Контрольно-пропускний пункт «Староказаче»), категорія - В; 

*Відділення №252/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. 

Некрасова, 3), категорія - В; 

*Відділення №253/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 

362), категорія - В; 

*Відділення №254/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 червня, 

154), категорія - В; 

Відділення №255/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65059, м. Одеса, вул. Малиновського, 1/1), 

категорія - А; 

Відділення №256/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65001, м. Одеса, вул. Єврейська, 9), категорія - Б; 

Відділення №257/15 АБ «УКРГАЗБАНК» (65012, м. Одеса, вул. Канатна, 112), категорія – В. 

Кіровоградська обласна дирекція  

Відділення №191/10 АБ «УКРГАЗБАНК» (25006, м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола, 

20), категорія - Базове; 

Відділення №192/10 АБ «УКРГАЗБАНК» (26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. 

Жовтнева, 69), категорія - Б; 

Відділення №193/10 АБ «УКРГАЗБАНК» (25004, м. Кіровоград, вул. Преображенська, буд. 

79 а), категорія - Б; 

Відділення №194/10 АБ «УКРГАЗБАНК» (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, 

вул. Леніна, 67), категорія - Б; 

Відділення №196/10 АБ «УКРГАЗБАНК» (27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. 

Леніна, 12), категорія – Б. 

Дніпропетровська обласна дирекція  

Відділення №175/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 12), категорія - 

Базове; 

Відділення №176/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 

Леніна, буд. 107/3), категорія - Б; 

Відділення №177/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (51900, Дніпропетровська обл., м. 

Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20), категорія - А; 

Відділення №180/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 

Заводська, 53), категорія - А; 

Відділення №181/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (52005,  Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, 

смт Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,  1-б), категорія - В; 

Відділення №183/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т 

Миру, 8, прим.19), категорія - А; 

Відділення №185/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т 

Трубників, 41), категорія - Б; 

Відділення №189/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (49107, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 102), 

категорія - Б; 

Відділення №190/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 

вул. Заводська, 1), категорія – Б; 

Відділення №195/03 АБ «УКРГАЗБАНК» (52005, Дніпропетровська обл., смт. 

Слобожанське, вул. Дружби, 3А), категорія – В. 

Запорізька обласна дирекція  

Відділення №179/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (69068, м. Запоріжжя, вул. Моторробудівників, 

буд. 3, прим. 21), категорія - Б; 

Відділення №182/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (53602, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 

Гризодубової, 55), категорія - Б; 

Відділення №184/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (69012, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 40), категорія - 

Базове; 

Відділення №186/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (71500, Запорізька область, м. Енергодар, вул. 

Курчатова,буд. 31), категорія - Б; 

Відділення №187/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Карла 
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Маркса, 29), категорія - Б; 

Відділення №188/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (69000, м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95), категорія - 

Б; 

*Відділення №264/07 АБ «УКРГАЗБАНК» (53602, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. К. 

Маркса, 27), категорія - В. 

Херсонська обласна дирекція  

Відділення №265/21 АБ «УКРГАЗБАНК» (73024, м. Херсон, вул. Перекопська, 21), категорія 

- Базове; 

Відділення №266/21 АБ «УКРГАЗБАНК» (75500, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. 

Пролетарська, 24), категорія - Б; 

Відділення №267/21 АБ «УКРГАЗБАНК» (74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 

Набережна, 3), категорія - Б; 

Відділення №268/21 АБ «УКРГАЗБАНК» (73026, м. Херсон, вул. Ушакова, 68), категорія - 

Б; 

Відділення №269/21 АБ «УКРГАЗБАНК» (73008, м. Херсон, вул. Кулика І., буд. 133), 

категорія – Б. 

Харківська обласна дирекція  

Відділення №270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 20), категорія - 

Базове; 

Відділення №271/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61204, м. Харків, пр-т Перемоги, 70), категорія - 

Б; 

Відділення №272/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61146, м. Харків, вул.Ак. Павлова, 144), категорія 

- Б; 

*Відділення №273/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61099, м. Харків, вул. Рибалка, 40), категорія - Б; 

Відділення №274/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (62503,  Харківська обл., Вовчанський р-н, с. 

Гатище, Плетенівський шлях, буд.1), категорія - В; 

Відділення №275/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (62300, Харківська обл.,  Дергачівський р-н, 38-й 

кілометр траси «Харків-Белгород», пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка»), категорія - В; 

*Відділення №276/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61183, м. Харків, вул. Дружби Народів, 238), 

категорія - Б; 

Відділення №277/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61082, м. Харків, пр-т Московський, 144), 

категорія - Б; 

Відділення №278/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 36), 

категорія - Б; 

Відділення №279/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61059, м. Харків, вул. Мироносицька, 54), 

категорія – Б; 

Відділення №241/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (61124, м. Харків, просп. Гагаріна, 165, корп. 5), 

категорія – Б. 

Закарпатська обласна дирекція  

Відділення №280/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 70), категорія 

- Базове; 

Відділення №281/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н с. 

Великі Лази, вул. Східна, 3), категорія - В; 

Відділення №282/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. 

Горького, 15/1), категорія - Б; 

Відділення №283/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. 

Миру, 17), категорія - Б; 

Відділення №284/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Б. 

Хмельницького, 15), категорія - Б; 

Відділення №285/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. 

Головна, 31), категорія - Б; 

*Відділення №286/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90200, Закарпатська обл., м. Берегове, пл. 

Героїв, 6), категорія – Б. 
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Відділення №250/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (88018, м. Ужгород, пл. Хмельницького Б., 2), 

категорія - В; 

Відділення №136/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90351, Закарпатська обл., Виноградіївський р-н, 

смт Вилок, вул. Ракоці, митний пост «Вилок»), категорія - В; 

Відділення №137/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90365, Закарпатська обл., Виноградіївський р-н, с. 

Неветленфолу, вул. Фоголо, 106), категорія - В; 

Відділення №138/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (90200, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. 

Астей, вул. Дружби народів, 109), категорія - В; 

Відділення №141/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський  

р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50), категорія - В; 

Відділення №154/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (89500, Закарпатська обл., Ужгородський  р-н, с/р 

Соломонівська, буд. 1, митний пост «Тиса»), категорія - В; 

Відділення №258/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (88000, м. Ужгород, вул.. Собранецька, 224, КПП 

«Ужгород» СМАП), категорія - В; 

Відділення №259/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (89500, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. 

Чоп, КПП «Тиса»), категорія - В; 

Відділення №134/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (88000,  м. Ужгород, вул. Собранецька, 224), 

категорія – В. 

Львівська обласна дирекція  

Відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98), категорія - 

Базове; 

Відділення №291/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (79019, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 5), 

категорія - Б; 

Відділення №292/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Трускавецька, 3), категорія - Б; 

Відділення №293/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (79018, м. Львів, вул. С. Бандери, 51), категорія - 

Б; 

Відділення №294/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (82391, Львівська обл., м. Борислав, смт Східниця, 

вул. Шевченка, 55-А), категорія - Б; 

Відділення №295/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, пр-т 

Шевченка, 32), категорія - Б; 

Відділення №296/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. І. Франка, 

43), категорія - Б; 

Відділення №297/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (80316, Львівська обл., м. Рава-Руська, вул. 

Грушевського, 6), категорія - Б; 

Відділення №298/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (81400, Львівська обл., м. Самбір, пл. Ринок, 22), 

категорія - Б; 

Відділення №299/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (80312,  Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, 

вул. Гребінського, 28), категорія - В; 

Відділення №300/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (79032, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, буд. 8), 

категорія - В; 

Відділення №301/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (81321, Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, 

вул. Дружби, 201), категорія - В; 

Відділення №302/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Андрія 

Корчака, 2/13), категорія – Б; 

Відділення №158/06 АБ «УКРГАЗБАНК» (81033, Львівська обл., Яворівський р-н, смт 

Краковець, вул. Вербицького, 54), категорія – В. 

Сумська обласна дирекція  

Відділення №303/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4), 

категорія - Базове; 

Відділення №304/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (42000, Сумська обл., м. Ромни, бул. Шевченка, 

18-а), категорія - Б; 

Відділення №305/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (42800, Сумська обл., Велико-Писарівський р-н, 
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смт Велика Писарівка, пункт пропуску «Велика Писарівка-Грайворон»), категорія - В; 

Відділення №306/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (41800, Сумська обл., м. Білопілля, вул. 

Старопутивльська, 45), категорія - Б; 

Відділення №307/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр-т Червоної 

Калини, 16), категорія - Б; 

Відділення №308/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Свободи, 

21), категорія - Б; 

Відділення №309/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86), 

категорія - Б; 

Відділення №310/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 

Ярославського, 4), категорія - Б; 

Відділення №311/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (40030, м. Суми, вул. Соборна, 29-б), категорія – 

Б; 

Відділення №159/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (42312, Сумська обл., Сумський р-н, с. Юнаківка, 

митний пункт пропуску «Юнаківка»), категорія - В; 

Відділення №162/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (41411, Сумська обл., Глухівський р-н, с. Бачівськ, 

пункт пропуску «Бачівськ-Троєбортне»), категорія - В; 

Відділення №147/18 АБ «УКРГАЗБАНК» (41443, Сумська обл., Глухівський р-н, с. 

Катеринівка, пункт пропуску «Катеринівка-Купець»), категорія – В. 

Східна регіональна дирекція  

Відділення №313/04 АБ «УКРГАЗБАНК» (87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Архітектора Нільсена (попередня назва – вул. Енгельса), 32), категорія - Б; 

Відділення №315/04 АБ «УКРГАЗБАНК» (84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 

Соціалістична, 74), категорія - Базове; 

Відділення №320/04 АБ «УКРГАЗБАНК» (84122, Донецька обл., м. Слов»янськ, вул. 

Шевченка, 11), категорія - Б; 

Відділення №353/12 АБ «УКРГАЗБАНК» (93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, пр-т 

Леніна, 149), категорія – Б; 

Відділення №356/12 АБ «УКРГАЗБАНК» (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т 

Гвардійський, 14/5), категорія – А; 

Відділення №363/12 АБ «УКРГАЗБАНК» (93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул.. 

Менделєєва, 24), категорія – Б. 

Полтавська обласна дирекція  

Відділення №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (36020, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19), категорія - 

Базове; 

Відділення №324/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, б-р 

Пушкіна, 20), категорія - Б; 

Відділення №325/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Данила 

Апостола, 5), категорія - Б; 

Відділення №326/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (36021, м. Полтава, вул. Калініна, 17), категорія - 

Б; 

Відділення №327/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 

Халаменюка, 5), категорія - А; 

*Відділення №328/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 29), категорія 

- Б; 

Відділення №329/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (37500, Полтавська обл., м. Лубни, пр.-т 

Володимирський (попередня назва - вул. Радянська), 41), категорія - Б; 

Відділення №330/16 АБ «УКРГАЗБАНК» (39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. 

Гірників, 33), категорія – Б. 

Чернігівська  обласна дирекція  

Відділення №27/24 АБ «УКРГАЗБАНК» (14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 7), категорія – 

А; 

Відділення №63 АБ «УКРГАЗБАНК» (14010, м. Чернігів, просп. Перемоги, 44), категорія – 
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Базове; 

Відділення №203/24 АБ «УКРГАЗБАНК» (14001, м. Чернігів, вул. Попова, 31б), категорія – 

А; 

Відділення №243/24 АБ «УКРГАЗБАНК» (15120,  Чернігівська обл., Городянський р-н, с. 

Сеньківка, вул. Дружби, 38), категорія – В; 

Відділення №237/24 АБ «УКРГАЗБАНК» (15013,  Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. 

Скиток, вул. Лісна, 54), категорія – В; 

Відділення №236/24 АБ «УКРГАЗБАНК» (16000,  Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-

н, с. Грем`яч, вул. Набережна, 61), категорія – В. 

Миколаївська обласна дирекція  

Відділення №216/14 АБ «УКРГАЗБАНК» (54010, м. Миколаїв, пр-т Леніна, 22-а), 

категорія – Б; 

Відділення №251/14 АБ «УКРГАЗБАНК» (54001, м. Миколаїв, вул.. Декабристів, 1/1), 

категорія – Базове. 

Примітка: 

*- відділення, діяльність яких тимчасово призупинено. 

 

Протягом 2016 року тимчасово призупинено діяльність наступних відділень: 

- 01.04.2016 року - вiддiлення №224/01 (24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. 

Процишина, 10-Г); 

- 13.04.2016 року - вiддiлення №222/01 (21032, м. Вінниця, вул. Київська, 47, кВ. 76);  

- 25.04.2016 року - вiддiлення №286/06 (90200, Закарпатська обл., м. Берегове, пл. Героїв, 6 ); 

- 01.06.2016 року - вiддiлення  №254/15 (68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 червня 154); 

- 01.08.2016 року - вiддiлення  №209/15 (67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,       

вул. Ізмаїльська, 64-А); 

- 07.11.2016 року - вiддiлення №1/26 (03065, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 24/2, кВ. 26);  

- 07.11.2016 року - вiддiлення №87/22 (32300, Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, 

вул. Гагаріна, 43);  

- 19.12.2016 року - вiддiлення №4/26 (03058, м. Київ, вул. Гарматна, 39-В).  

 

Протягом 2016 року відновлено діяльність наступних відділень за новою адресою: 

-  11.01.2016 року - відділення Солом`янське (03087, м. Київ, вул. Єреванська,1); 

-  12.05.2016 року - відділення №25 (04070,  м. Київ, вул. Фролівська, буд. 1/6); 

-  27.05.2016 року - відділення №206/15 (65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Леніна, 15/1); 

-  30.05.2016 року - відділення №251/14 (54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1); 

-  21.06.2016 року - відділення №84/19 (46400,  м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44); 

-  29.06.2016 року - відділення №203/24 (14001, м. Чернігів, вул. Попова, 316); 

-  04.07.2016 року - відділення №65 (08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. 

Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1б, приміщення 3); 

-  27.07.2016 року - відділення №215 (08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 

14б); 

-  29.07.2016 року - відділення №319/05 (10008,  м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 16); 

- 18.08.2016 року - відділення №150 (04053, м. Київ, Львівська площа, 8); 

- 22.08.2016 року - відділення №357/08 (77503, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. 

Долина, вул. Грушевського М., 1-В); 

- 22.08.2016 року - відділення №250/06 (88018, м. Ужгород, пл. Хмельницького Б., 2); 

- 26.08.2016 року - відділення №59 (08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. 

Вишневе, вул. Святоюріївська, буд. 20); 

- 01.09.2016 року - відділення №200/15 (65020,  м. Одеса, вул. Толстого Льва, 20); 

- 01.09.2016 року - відділення №322/05 (11701, м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7); 

- 08.09.2016 року - відділення №217/01 (21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85); 

- 20.10.2016 року - відділення №241/20 (61124, м. Харків, просп. Гагаріна, 165, корп.. 5); 

- 04.11.2016 року - відділення №232/01 (21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги                  
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(вул. Костянтина Василенка), 21); 

- 04.11.2016 року - відділення №155/08 (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 37); 

- 07.11.2016 року - відділення №28 (03065, м. Київ, бульвар Лепсе Івана, буд. 16); 

- 07.11.2016 року - відділення №195/03 (52005, Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське,    

вул. Дружби, 3А); 

- 19.12.2016 року - відділення №173 (03058, м. Київ, пр.. Космонавта Комарова, 1). 

 

Протягом 2016 року відновлено діяльність  наступних відділень на території 

митних постів для обслуговування підрозділів Державної фіскальної служби України: 

- 22.08.2016 року - відділення №133/08 (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Польова,6); 

- 22.08.2016 року - відділення №181/03 (52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-

н, смт Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1-б); 

- 05.09.2016 року - відділення №299/13 (80312, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. 

Гребінського, 28); 

- 06.09.2016 року - відділення №243/24 (15120, Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. 

Сеньківка, вул. Дружби, 38); 

- 07.09.2016 року - відділення №301/13 (81321, Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, 

вул. Дружби, 201); 

- 08.09.2016 року - відділення №239/05 (11110, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. 

Виступовичі, пункт пропуску "Виступовичі - Нова Рудня"); 

- 08.09.2016 року - відділення №305/18 (42800, Сумська обл., Велико-Писарівський р-н, смт 

Велика Писарівка, пункт пропуску "Велика Писарівка-Грайворон"); 

- 09.09.2016 року - відділення №159/18 (42312, Сумська обл., Сумський р-н, с. Юнаківка, 

митний пункт пропуску «Юнаківка»); 

- 09.09.2016 року - відділення №158/13 (81033, Львівська обл., Яворівський р-н, смт 

Краковець, вул. Вербицького,  54); 

- 12.09.2016 року - відділення №162/08 (41411, Сумська обл., Глухівський    р-н, с. Бачівськ,  

пункт пропуску "Бачівськ-Троєбортне"); 

- 12.09.2016 року - відділення №237/24 (15013,  Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. 

Скиток, вул. Лісна, 54); 

- 13.09.2016 року - відділення №147/18 (41443, Сумська обл., Глухівський р-н, с. 

Катеринівка, пункт пропуску "Катеринівка-Крупець"); 

- 13.09.2016 року - відділення №236/24 (16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський р-

н, с. Грем’яч, вул.Набережна, 61); 

- 14.09.2016 року - відділення №107/02 (44731, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, 

м.Устилуг,  пункт пропуску "Устилуг"); 

- 14.09.2016 року - відділення №212/15 (68000, Одеська обл., с. Бурлача Балка, вул. Північна, 

4); 

- 15.09.2016 року - відділення №109/02 (44350, Волинська обл., Любомльський р-н,  с. 

Старовойтово, пункт пропуску "Ягодин"); 

- 15.09.2016 року - відділення №274/20 (62503, Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Гатище, 

Плетенівський шлях, буд.1); 

- 16.09.2016 року - відділення №119/02 (44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, 

пункт пропуску «Доманове»); 

- 16.09.2016 року - відділення №275/20 (62300, Харківська область, Дергачівський р-н, 38-й 

кілометр траси "Харків-Белгород", пункт пропуску «Гоптівка -Нехотєєвка»); 

- 19.09.2016 року - відділення №105/17 (33024, м. Рівне, вул. Млинівська,  23); 

- 19.09.2016 року - відділення №281/06 (88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н с. 

Великі Лази, вул. Східна, 3); 

- 20.09.2016 року - відділення №106/17 (33110, Рівненська обл., Дубровицький р-н,  с. 

Городище, вул. Білоруська 26); 

- 20.09.2016 року - відділення №136/06 (90351, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт 

Вилок, вул. Ракоці, митний пост «Вилок»); 
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- 21.09.2016 року - відділення №225/01 (24000, Вінницька обл, м. Могилів-Подільський, пл. 

Соборна 7); 

- 21.09.2016 року - відділення №137/06 (90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, 

с.Неветленфолу,  вул.Фоголо, 106); 

- 22.09.2016 року - відділення №218/15 (67450, Одеська обл, Роздільнянський р-н, с. 

Кучурган, пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ"); 

- 22.09.2016 року - відділення №138/06 (90200, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, 

вул. Дружби народів, 109); 

- 23.09.2016 року - відділення №226/25 (60364, Чернівецька обл., 

Новоселицький р-н, с.Мамалига, вул. Головна, 228); 

- 23.09.2016 року - відділення №141/06 (89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, 

с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50); 

- 26.09.2016 року - відділення №249/15 (67730, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. 

Старокозаче, Контрольно-пропускний пункт "Староказаче"); 

- 26.09.2016 року - відділення №154/06 (89500, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р 

Соломонівська, буд.1, митний пост "Тиса"); 

- 27.09.2016 року - відділення №227/25 (60435, Чернівецька обл., Глибоцький р-н., с. 

Тереблече, вул. Головна, 2К); 

- 27.09.2016 року - відділення №258/06 (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, КПП 

«Ужгород», СМАП); 

- 28.09.2016 року - відділення №228/25 (60154, Чернівецька обл., 

Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 191); 

- 28.09.2016 року - відділення №259/06 (89500, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп, 

КПП «Тиса»); 

- 29.09.2016 року - відділення №229/25 (58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М); 

- 29.09.2016 року - відділення №134/06 (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 224); 

- 29.09.2016 року - відділення №199/15 (68810, Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, Дорога 

Дружби, 20). 

 

Протягом 2016 року змiнено мiсцезнаходження  наступних відділень:  

- 14.03.2016 року - вiддiлення №39 (нова адреса - 07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар 

Незалежності, буд. 2; стара адреса - 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, 

буд. 21); 

- 21.03.2016 року - вiддiлення № 43 (нова адреса - 09100, Київська обл., м. Біла Церква,          

вул. Театральна, 9; стара адреса - 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гординського, 

24);  

- 04.07.2016 року - вiддiлення № 58 (нова адреса - 08200, Київська область, м. Ірпінь,               

вул. Шевченка Тараса, буд. 3; стара адреса - 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Ленінградська, 8-а );  

- 01.09.2016 року - вiддiлення № 40 (нова адреса - 78203,  Івано-Франківська обл., м. 

Коломия, Вічевий Майдан, 3; стара адреса - 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. 

Довбуша, 19); 

- 01.09.2016 року - вiддiлення №80/22 (нова адреса - 32300,  Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 51; стара адреса - 32300, Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 32); 

- 22.07.2016 року - вiддiлення №82/22 (нова адреса – 29013, М. Хмельницький, вул. 

Подільська, 53; стара адреса - 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 16); 

- 15.07.2016 року - вiддiлення №128/17 (нова адреса - 34403, Рівненська обл., м. 

Кузнецовськ, Незалежності майдан, буд. 8; стара адреса - 34400, Рівненська обл., м. 

Кузнецовськ, Вараш мікрорайон, буд. 6, приміщення 38); 

- 14.11.2016 року - вiддiлення №245/01 (нова адреса - 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-

н, м. Гнівань, вул. Леніна, 64/57; стара адреса - 23310, Вінницька обл., Тиврівський район, м. 

Гнівань, вул. Леніна, 68); 
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- 19.12.2016 року - вiддiлення №277/20 (нова адреса - 61082, м. Харків, пр-т Московський, 

144; стара адреса - 61099, м. Харків, пр-т Московський, 256-г). 

 

Протягом 2016 року змінено категорію  наступних відділень: 

- 01.02.2016 року - вiддiлення №244/01 (22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. 

Грушевського, буд. 68 (нова категорія – Б, попередня категорія - А); 

- 01.04.2016 року - вiддiлення №257/15 (65012,  м. Одеса, вул. Канатна, 112 (нова категорія – 

Б, попередня категорія - В); 

- 15.06.2016 року - вiддiлення №60 (01010,  м. Київ, вул. Суворова, 4/6 (нова категорія – Б, 

попередня категорія - А); 

- 01.08.2016 року - вiддiлення №43 (09100, Київська обл.,  м. Біла Церква, вул. Театрвльна, 9 

(нова категорія – А, попередня категорія - Б); 

- 01.11.2016 року - вiддiлення №257/15 (65012,  м. Одеса, вул. Канатна, 112 (нова категорія – 

В, попередня категорія - Б). 

Інформація про середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу 

(осіб), середню чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного 

робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти 

зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на 

забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента   

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 3 130 осiб. 

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом – 3 особи.  

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за за 

цивiльно-правовими договорами – 2 особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня) – 51 

осiб.  

Кiлькiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду становить 3800 осiб, з них 72% – 

жiнки, 28% – чоловiки. 

Чисельнiсть працiвникiв АБ «УКРГАЗБАНК» протягом звiтного перiоду збільшилась 

на 353 чоловiка, загалом, збільшення чисельності працівників пов’язана з відкриттям нових 

відділень АБ «УКРГАЗБАНК».  

Фонд оплати працi (за даними форми статистичної звiтностi № 900 «Звiт про кiлькiсть 

працiвникiв та складовi фонду оплати працi», що подається до Нацiонального банку 

України) за звiтний рiк становить – 442 679 522,34 грн., з них:  

- фонд оплати працi штатних працiвникiв – 442 401 887,39 грн.;  

- фонд оплати працi зовнiшнiх сумiсникiв – 241 834,95 грн.;  

- фонд оплати працi працiвникiв якi працюють за цивiльно-правовими договорами – 

35 800,00 грн.  

Збiльшення розмiру фонду оплати працi за 2016 рiк на 155 674 338,90 грн., вiдносно 

попереднього 2015 року виникло у зв’язку iз збільшенню чисельності персоналу протягом 

звітного періоду, та у зв’язку з запровадженням нової системи мотивацiї працiвникiв Банку. 

Полiтика управлiння персоналом Банку базується на формуваннi згуртованої та 

високопрофесiйної команди. Для досягнення цiєї мети постiйно проводиться робота 

спрямована на пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв, було розроблено та 

впроваджено нові програми навчання, метою яких є вдосконалення практичних навичок 

працівників фронт-офісу щодо продажів банківських продуктів, збільшення обсягів 

продажів, покращення якості задоволення потреб клієнтів, активно проводилось навчання та 

оцінка рівня знань працівників мережі засобами дистанційного навчання за всіма бізнес-

напрямами. Вдосконалюються процеси пiдбору та мотивацiї персоналу. Бiльш нiж 80% 

працiвникiв Банку мають повну вищу освiту. Понад 83% працiвникiв у вiцi вiд 25 до 49 
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рокiв, середнiй вiк працiвникiв – 38 рокiв. Середнiй стаж роботи в Банку – 4 рокiв. 

Банк гарантує високi соцiальнi стандарти, гiдну оплату працi, навчання та розвиток 

персоналу, забезпечує охорону працi та безпеку персоналу. Крiм того, АБ «УКРГАЗБАНК»  

активно співпрацює з багатьма українськими вузами та Київським міським/районними 

центрами зайнятості. Студенти і випускники профільних спеціальностей проходять в АБ 

«УКРГАЗБАНК» практику та отримують унікальну можливість розпочати кар’єру в 

успішній фінансовій організації. При підборі майбутніх працівників АБ «УКРГАЗБАНК» 

перевага віддається високопрофесійним, амбіційним та цілеспрямованим кандидатам. 

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, 

найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності 

об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції 

емітента в структурі об'єднання  

1. Найменування об'єднання - Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi» 

Мiсцезнаходження об'єднання - 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 

Емiтент є членом Асоцiацiї «Українськi Фондовi Торговцi» (надалi - Асоцiацiя) з 

15.05.2007р.  

Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi» є вiдкритим добровiльним договiрним 

об’єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними 

паперами та депозитарну дiяльнiсть.  

Головними цiлями Асоцiацiї є:  

- виконання функцiй та повноважень об’єднання та саморегулiвної органiзацiї 

професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства України; 

- забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi членiв Асоцiацiї; 

- представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi 

шляхом їx представництва в органах державної влади; 

- професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї; 

- iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює їх 

професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього; 

- ініціювання та участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-

правових актів, державних програм з питань, пов’язаних із розвитком фондового ринку та 

саморегулювання, а також направляння до органів державної влади висновків за 

результатами проведених Асоціацією незалежних експертиз проектів актів; 

- впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, а 

також  порядку та на підставах передбачених Законом України «Про третейські суди» між 

членика Асоціації та третіми особами; 

- розроблення та впровадження заходiв щодо захисту клiєнтiв членiв Асоцiацiї та 

iнших iнвесторiв, а також дотримання етичних норм та правил поведiнки членiв Асоцiацiї у 

їх взаєминах з клiєнтами; 

- створення системи довiри iнвесторiв до професiйних учасникiв фондового ринку 

та до фондового ринку в цілому; 

- сприяння у створеннi належної законодавчої бази для розвитку фiнансового 

ринку України; 

- сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками 

фондового ринку;  

- iнформування громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї та її членiв; 

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток фондового ринку. 

Всi члени Асоцiацiї мають в усiх вiдношеннях рiвнi права та несуть однаковi 

обов'язки.  

Емiтент, як член Асоцiацiї має право:  

- брати участь в управлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним 

законодавством, Правилами Асоцiацiї, зокрема, брати участь у Загальних зборах членiв 

Асоцiацiї, вносити пропозицiї для розгляду Загальними зборами членiв Асоцiацiї, вносити 
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пропозицiї щодо внесення змiн або скасування будь-якого Правила Асоцiацiї, висувати 

представникiв для обрання до органiв Асоцiацiї, брати участь у роботi органiв Асоцiацiї 

тощо;  

- брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а також 

рiвноправно користуватися послугами, технiчними засобами i системами, ресурсами 

Асоцiацiї тощо;  

- отримувати iнформацiю про внутрiшнi документи та статутну дiяльнiсть 

Асоцiацiї;  

- припинити членство в Асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу членiв Асоцiацiї) в 

порядку i на умовах, визначених Правилами Асоцiацiї;  

- використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до Правил Асоцiацiї;  

- оскаржувати рiшення органiв Асоцiацiї про застосування до члена санкцiй; 

- користуватись iншими правами, передбаченими чинним законодавством та 

Правилами Асоцiацiї. 

Емiтент, як член Асоцiацiї зобов’язаний:  

- виконувати вимоги чинного законодавства про цiннi папери та Правил Асоцiацiї, 

рiшень органiв Асоцiацiї, враховувати у своїй дiяльностi рекомендацiї органiв управлiння 

Асоцiацiї;  

- сприяти досягненню мети Асоцiацiї, передбаченої Статутом Асоцiацiї;  

- своєчасно i в повному обсязi сплачувати членськi внески;  

- не розголошувати iнформацiю, що стала вiдома внаслiдок статусу члена Асоцiацiї 

та яка має конфiденцiйний характер стосовно Асоцiацiї або будь-кого з членiв Асоцiацiї;  

- не допускати випадкiв зловживання належнiстю до Асоцiацiї;  

- виконувати рiшення третейського суду Асоцiацiї, Ради Асоцiацiї та 

Дисциплiнарного комiтету Асоцiацiї;  

- своєчасно та в повному обсязi надавати Асоцiацiї звiтнiсть, документи та 

iнформацiю щодо своєї професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбаченi 

Правилами Асоцiацiї;  

- забезпечувати вiдкритiсть iнформацiї для перевiрок, що проводяться Асоцiацiєю; 

- дотримуватись правил добросовiсної конкуренцiї; 

- у разi внесення змiн до документiв, що надавалися разом iз заявою про вступ до 

Асоцiацiї, протягом 10 робочих днiв з моменту виникнення таких змiн надавати iнформацiю 

про них та вiдповiднi документи (їх засвiдченi копiї), що зазнали змiн.  

 

2. Найменування об'єднання - Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв 

(надалi - ПАРД) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к. 205. 

Емiтент є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) з 

25.03.2004р.  

ПАРД – професiйне об’єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 

1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв 

цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї 

(СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015 року 

отримала додатково статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. 

Емiтент, як член ПАРД має право:  

- брати участь в управлiннi ПАРД шляхом: участi у Загальних зборах членiв ПАРД; 

висунення кандидатiв до органiв управлiння ПАРД та, у разi обрання вiдповiдного 

кандидата, участi у роботi вiдповiдного органу управлiння ПАРД; надання пропозицiй щодо 

внесення змiн до прийнятих документiв ПАРД або скасування документiв ПАРД. 

- надавати звернення до органiв управлiння ПАРД щодо необхiдностi 

представництва або захисту iнтересiв члена ПАРД у державних та судових органах. 

ПАРД не може представляти iнтереси члена ПАРД у операцiях, що носять 

безпосередньо комерцiйний характер.  



78 

 

ПАРД не має права представляти iнтереси певного члена ПАРД перед iншим членом 

ПАРД, а також виступати вiд iменi одного члена ПАРД проти iншого члена ПАРД.  

- пропонувати органам управлiння ПАРД проекти документiв для їх розгляду та 

затвердження, вносити зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi. 

- ставити перед органами управлiння ПАРД питання про притягнення до 

вiдповiдальностi за правопорушення посадових осiб ПАРД.  

- отримувати вiд органiв управлiння ПАРД документи, що мають для членiв ПАРД 

обов’язковий або рекомендацiйний характер, напрацьованi ПАРД документи з питань 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку, електроннi розсилки ПАРД, якi 

розповсюджуються серед її членiв. 

- звертатись до органiв управлiння ПАРД та спiвробiтникiв ПАРД iз запитами про 

надання усних та письмових консультацiй з питань здiйснення професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку, методичних рекомендацiй тощо.  

- у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку, передбаченому у 

пунктi 2.7. Положення про членство ПАРД. 

- знати про скарги, якi надiйшли щодо його професiйної дiяльностi. 

-  у своїх реквiзитах, презентацiйних та рекламних матерiалах зазначати про своє 

членство в ПАРД. 

- брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференцiях, що 

проводяться ПАРД. У випадку проведення заходiв ПАРД, органiзацiя яких потребує 

вiдшкодування здiйснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки вiд загальної 

вартостi участi у вказаних заходах порiвняно з iншими особами.  

- оскаржувати рiшення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходiв 

дисциплiнарного впливу: на Загальних зборах членiв ПАРД; до НКЦПФР; до суду у 

встановленому законодавством порядку.  

- може мати й iншi права, що випливають iз Внутрiшнiх документiв ПАРД. 

Емiтент, як член ПАРД зобов’язаний:  

- додержуватись вимог законодавства України, Внутрiшнiх документiв ПАРД.  

- забезпечувати доступ до iнформацiї для здiйснення ПАРД контролю за 

дотриманням членами ПАРД Внутрiшнiх документiв ПАРД.  

- сплачувати перiодичнi (членськi) внески, щоквартально - до 15 числа першого 

мiсяця кварталу.  

- повiдомляти ПАРД в довiльнiй формi про накладення на нього санкцiй за 

порушення ним вимог законодавства протягом 20 робочих днiв з дня повiдомлення 

НКЦПФР такого члена ПАРД про накладення санкцiї.  

- подавати до ПАРД iнформацiю/звiтнiсть у порядку та строки, визначенi 

Внутрiшнiми документами ПАРД.  

- у випадку втрати чи знищення Свiдоцтва про членство в ПАРД, подати до ПАРД 

заяву на отримання дублiката Свiдоцтва про членство в ПАРД, складену у довiльнiй формi 

та засвiдчену пiдписом керiвника та печаткою юридичної особи – члена ПАРД (за 

наявності).  

 

3. Найменування об'єднання - Всеукраїнська громадська органiзацiя «Асоцiацiя 

платникiв податкiв України» (надалi - Асоцiацiя) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 04050, Україна, м. Київ, вул. Артема, 60 

Емiтент є членом Всеукраїнської громадської органiзацiї «Асоцiацiя платникiв 

податкiв України» з 19.04.2012р.  

Асоцiацiя платникiв податкiв України (АППУ) – добровiльна неприбуткова та 

неполiтична всеукраїнська громадська органiзацiя громадян, що створена на основi єдностi 

iнтересiв для спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод, на засадах добровiльностi та 

рiвноправностi, з метою представництва i захисту прав, економiчних, соцiальних, iнших 

iнтересiв платникiв податкiв на мiсцевому, регiональному, галузевому, всеукраїнському 

рiвнях, а також з метою координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiально-
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трудових та економiчних вiдносин.  

Головна місія Асоціації платників податків України полягає у забезпеченні захисту 

прав та законних інтересів її членів, поліпшенні підприємницького клімату в країні, 

розвиткові партнерських відносин між владою і бізнесом, підвищенні соціальної 

відповідальності платників податків. 

І, зважаючи на важливість успішної реалізації своєї місії, Асоціація реалізовує 

наступні завдання: 

- моніторинг законодавчих ініціатив, дій владних структур в сфері формування 

податкового законодавства з метою розширення та повної реалізації законних прав та 

інтересів платників податків; 

- представлення інтересів платників податків в органах державної влади, 

управління та місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної податкової 

і економічної політики; 

- підвищення рівня знань платників податків з метою сприяння добровільній і 

своєчасній сплаті податків, зростання соціального престижу українського платника податків; 

- забезпечення реалізації комплексної системи ефективної взаємодії бізнесу і влади 

для оптимального поєднання їхніх інтересів; 

- налагодження співпраці з іншими громадськими об'єднаннями, в тому числі і 

міжнародними, з метою обміну досвідом, а також захисту законних прав членів Асоціації; 

- забезпечення необхідних правових і соціальних умов для ширшого залучення 

громадян до підприємницької діяльності. 

Сьогодні АППУ є потужним осередком громадянського суспільства у сфері податків 

та фінансів, впливовим партнером держави, оскільки представляє і захищає інтереси малого, 

середнього та великого бізнесу усіх ключових секторів економіки по всій Україні. 

Організація активно налагоджує контакти з парламентарями і урядовцями, працює у 

тісній взаємодії з податківцями, підтримує широкі міжнародні зв’язки, організовує навчання, 

консультації та обмін досвідом. 

Потужний потенціал Асоціації, досвід захисту своїх членів і робота в цілому дають 

конкретні результати, які мають значення для всього суспільства. 

Емiтент, як член Асоцiацiї має право:  

- брати участь в управлiннi Асоцiацiєю через участь у загальних зборах 

(конференцiях), З’їздах Асоцiацiї безпосередньо або через своїх делегатiв, вимагати розгляду 

будь-яких питань, що стосуються дiяльностi Асоцiацiї; 

- вносити пропозицiї по кандидатурах для обрання в керiвнi органи Асоцiацiї; 

- обирати i бути обраними в керiвнi органи Асоцiацiї, її Вiддiлень та отримувати 

iнформацiю про їх роботу. Правом бути обраними в керiвнi органи Асоцiацiї надiленi 

виключно iндивiдуальнi члени Асоцiацiї; 

- вносити пропозицiї щодо вдосконалення дiяльностi Асоцiацiї, брати участь у 

роботi Асоцiацiї, її структурних пiдроздiлiв, iнiцiювати створення таких пiдроздiлiв для 

виконання статутних завдань Асоцiацiї, тощо; 

- вносити пропозицiї про полiпшення дiяльностi Асоцiацiї, усунення недолiкiв в 

органiзацiї її роботи; 

- отримувати пiдтримку Асоцiацiї при захистi своїх законних прав з питань сплати 

податкiв; 

- користуватися послугами Асоцiацiї, а також усiма видами методичної, 

консультативної та iншої допомоги, яку може надати Асоцiацiя, на умовах, затверджених 

керiвними органами Асоцiацiї; 

- брати участь у конференцiях, семiнарах та iнших заходах, що органiзовуються та 

проводяться Асоцiацiєю на умовах, затверджених керiвними органами Асоцiацiї або 

Мiсцевих осередкiв Асоцiацiї в межах своєї компетенцiї; 

- здiйснювати колективнi заходи по захисту своїх iнтересiв; 

- при незгодi з рiшенням виборчого органу Асоцiацiї оскаржувати це рiшення в 

керiвному органi Асоцiацiї вищого рiвня, який розглядає скаргу на найближчому засiданнi; 
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- вийти з членiв Асоцiацiї шляхом подання письмової заяви та на умовах, 

передбачених Статутом Асоцiацiї ; 

- iншi права згiдно з чинним законодавством України та Статутом. 

Емiтент, як член Асоцiацiї зобов'язанi:  

- дотримуватися норм Статуту, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв 

Асоцiацiї, а також виконувати рiшення керiвних органiв Асоцiацiї, якi є обов’язковими для 

них та вiдповiдають чинному законодавству України; 

- сприяти своєю дiяльнiстю досягненню мети, головних цiлей i завдань Асоцiацiї, 

не допускати дiй, що наносять матерiальнi збитки чи шкодять дiловiй репутацiї Асоцiацiї, 

вживати заходiв для усунення недолiкiв в роботi i помилок, якщо того вимагають органи 

Асоцiацiї; 

- своєчасно сплачувати членськi внески вiдповiдно до Статуту Асоцiацiї та 

Положення про членськi внески Асоцiацiї; 

- брати участь у заходах, якi спрямованi на досягнення мети та завдань Асоцiацiї; 

- не розголошувати iнформацiю, яка є конфiденцiйною iнформацiєю Асоцiацiї 

та/або її членiв; 

- iндивiдуальнi члени Асоцiацiї зобов’язанi надавати керiвним органам Асоцiацiї 

вiдомостi про себе (ПIБ), контактнi телефони, поштовi та електроннi адреси, а також iншу 

iнформацiю, необхiдну для забезпечення ефективного захисту законних прав та iнтересiв її 

членiв, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних»; 

- колективнi члени Асоцiацiї зобов’язанi надавати керiвним органам Асоцiацiї 

вiдомостi про назву, код ЄДРПОУ, контактнi телефони, поштовi та електроннi адреси 

органiзацiї та її посадових осiб, їх прiзвище, iм'я та по батьковi, а також iншу iнформацiю, 

необхiдну для забезпечення ефективного захисту законних прав та iнтересiв її членiв, що не 

суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних». 

- члени Асоцiацiї не мають права виступати в якостi представника Асоцiацiї або 

будь-якого її органу без вiдповiдних повноважень або доручень. 

 

4. Найменування об'єднання - Незалежна асоцiацiя банкiв України (надалi - НАБУ) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 03150, Україна, мiсто Київ, вул. Велика 

Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 96 

Емiтент є членом НАБУ з 04.11.2011р.  

Незалежна асоціація банків України – потужний та ефективний представник 

банківської системи, надійний партнер для органів державної влади та управління. 

Члени асоціації в своїй роботі сприяють розбудові банківської системи, найвищою 

якістю якої визнається її стабільність, що базується на надійності кожної її складової, а 

успішність кожного банку залежить від успішності всієї системи. 

Кожен банк, незалежно від його розміру, форми власності та походження капіталу, 

виконує свою унікальну функцію в банківській системі. Пріоритетність потреб банків не 

може визначатися в залежності від їх розміру, форми власності та походження капіталу.  

Члени НАБУ об’єднуються на основi наступних цiнностей:  

- Професійність. Професійність та чесність кожного банкіра перед клієнтом є 

запорукою високого авторитету всієї банківської системи в Україні. Банківська спільнота 

самостійно створює механізми його підтримання. Асоціація у своїй діяльності використовує 

досвід та знання кращих представників банківської справи. 

- Відповідальність. Великі банки зацікавлені в успішності малих рівно як і малі 

зацікавлені в успішності великих. Банки з іноземним капіталом зацікавлені в успішності 

банків з українським капіталом рівно як і банки з українським капіталом зацікавлені в 

успішності банків з іноземним капіталом. З кожного питання щодо регулювання державою 

діяльності банків (незалежно від його впливу на інтереси всіх чи лише частини банків) 

банківська спільнота повинна мати зважену активну позицію, пасивна позиція – 

недопустима. 

- Рівність. Будь-які обмеження діяльності банків в Україні мають бути покликані 
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виключно національними інтересами і в жодному разі не можуть бути введені в інтересах 

окремо взятого банку або групи банків. 

- Прозорість. Асоціація у своїй роботі керується принципами прозорості. 

Забезпечує проведення незалежного аудиту діяльності та періодичну звітність перед 

членами. 

- Ефективність. Асоціація концентрується у своїй діяльності на пріоритетних 

завданнях, що стоять перед банківською системою. Забезпечує ротацію керівництва, 

контроль за використанням ресурсів та механізм швидкого вирішення конфліктів.  

Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є:  

- захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї;  

- представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, 

установами та iншими особами;  

- формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування 

банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами;  

- сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного 

функцiонування банкiвської системи;  

- участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи;  

- вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй 

сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї;  

- налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об’єднаннями iнших країн;  

- створення позитивного iмiджу банкiвської системи України;  

- сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору 

економiки України.  

Емiтент, як член Асоцiацiї має право:  

- брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Асоцiацiї шляхом голосування 

на Загальних зборах Асоцiацiї;  

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Асоцiацiї;  

- пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв Асоцiацiї;  

- отримувати повну i достовiрну iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї;  

- в будь-який час добровiльно вийти з Асоцiацiї в порядку передбаченому 

Статутом;  

- представляти за дорученням iнтереси Асоцiацiї в будь-яких органах та 

органiзацiях;  

- звертатись до органiв управлiння Асоцiацiї iз запитами, заявами та отримувати 

вiдповiдi на них;  

- користуватись пiдтримкою Асоцiацiї при захистi своїх прав та законних iнтересiв 

у вiдносинах з дiловими партнерами, органами державної влади та управлiння, а також у 

налагодженi контактiв з iноземними партнерами;  

- одержувати вiд Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю, пов'язану з 

своїми iнтересами.  

Члени Асоцiацiї мають iншi права, передбаченi чинним законодавством України. 

Всi права членiв Асоцiацiї реалiзуються ними з урахуванням визначених Статутом 

обмежень та у передбаченому Статутом порядку.  

Емiтент, як член Асоцiацiї зобов'язаний:  

- дотримуватись вимог Статуту та виконувати рiшення керiвних органiв Асоцiацiї;  

- приймати активну участь та усiляко сприяти успiшнiй дiяльностi Асоцiацiї, 

реалiзацiї її Статутних цiлей та завдань;  

- не допускати дiй, що можуть завдати Асоцiацiї матерiальної шкоди або 

нашкодити її репутацiї;  

- своєчасно оплачувати вступний, членськi та цiльовi внески;  

- на вимогу посадових осiб Асоцiацiї надавати запитувану iнформацiю окрiм 

випадкiв, коли така iнформацiя є комерцiйною або банкiвською таємницею, або ж 

вважається конфiденцiйною iнформацiєю. 
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5. Найменування об'єднання - Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних 

систем «ЄMA» (надалi - Асоцiацiя)  

Мiсцезнаходження об'єднання - 02002, Україна, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 

2-Б, 5(1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177 

Емiтент є членом Асоцiацiї «ЄМА» з 26.05.2003р.  

Асоцiацiю було створено 19 березня 1999 р. українськими банками, членами 

платiжної системи Europay International для координацiї розвитку ринку платiжних карт 

Maestro i Mastercard в Українi.  

11 листопада 2004 року Асоцiацiя перейменована в Українську мiжбанкiвську 

асоцiацiю членiв платiжних систем «ЄМА».  

Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й 

iнших систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв 

платежiв, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або 

галузевих стандартах. 

Емiтент, як член Асоцiацiї має право:  

- в особі всоїх представників, уповноважених на це Статутом, положенням або 

довіреністю, обирати і бути обранми до органів управління контролю Асоціації; 

- виносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції по напрямках 

діяльності Асоціації, впровадженню проектів; 

- брати участьу заходах, які проводяться за рішенням Загальних Зборів Асоціації, 

Ради та Директора Асоціації, а також в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою 

Асоціації; 

- одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів в обсязі і порядку, 

які встановлені відповідними рішеннями Загальних Зборів Асоціації; 

- брати участь на пільгових умовах проектах, що провадяться Асоціацією; 

- в будь-який час замінити всого уповноваженого представника в органах 

управління Асоціації, повідомивши про це в письмовій формі Раду; 

- вільно виходити в установленому порядку зі складу Членів асоціації. 

Емiтент, як член Асоцiацiї зобов'язаний: 

- виконувати положення Статуту Асоціації. Рішення Загальних Зборів, Ради, 

Директора Асоціації, що були прийняті і межех компетенції цих органів; 

- виконувати всої обов’язки перед Асоціацією, в тому числі своєчасно сплачувати 

щорічні та щоквартальні членські внески, а також разові або цільові внески у порядку та 

розмірах, що затверджені рішенням Загальниз Зборів або Ради; 

- брати участьу діяльності та управлінні Асоціацією у встановленому Статутом 

порядку; 

- не розповсюджувати без письмового дозволу Ради конфіденційну, службову та 

комерційну інформацію про діяльність Асоціації, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством; 

- не порушувати норм добросовісної конкуренції, встановлених чинним 

законодавством та рішеннями Асоціації. 

 

6. Найменування об'єднання - Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного 

ринку» (надалi - Асоцiацiя) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 03057, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33. 

Емiтент є членом Асоцiацiї з 2014 року.  

Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного ринку» (попередня назва – 

Асоцiацiя «Український Союз Учасникiв Нацiональної Системи Масових Електронних 

Платежiв») є юридичною особою, добровiльним, недержавним, незалежним, неприбутковим, 

некомерцiйним об’єднанням пiдприємств i створена згiдно з Установчим договором про 

створення та дiяльнiсть Асоцiацiї «Український Союз Учасникiв Нацiональної Системи 

Масових Електронних Платежiв», зареєстрованим 27.07.2004 р., з наступними змiнами та 
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доповненнями. 

Основними завданнями Асоціації є: 

- Участь у процесах розвитку в Україні масових безготівкових розрахунків із 

використанням спеціальних платіжних засобів. 

- Участь у вирішенні питань функціонування та розвитку НСМЕП та інших 

платіжних систем. 

- Участь у проведенні заходів, спрямованих на популяризацію безготівкових 

розрахунків із використанням спеціальних платіжних засобів в Україні. 

- Сприяння розвитку співробітництва НСМЕП з іншими платіжними системами. 

- Сприяння розробленню та впровадженню національних проектів із 

використанням технологій НСМЕП. 

- Забезпечення інформаційної та методичної підтримки членів Асоціації, 

членів/учасників НСМЕП та інших платіжних систем.  

- Забезпечення інформаційної підтримки членів Асоціації, членів/учасників 

НСМЕП та інших платіжних систем щодо питань безпеки безготівкових розрахунків із 

використанням спеціальних платіжних засобів. 

- Сприяння підвищенню кваліфікації членів Асоціації, членів/учасників НСМЕП та 

інших платіжних систем. 

- Забезпечення взаємодії з держаними органами (НБУ, ВРУ, КМУ, АМКУ, МВС, 

Держфінмоніторинг тощо) та представлення в державних органах інтересів членів Асоціації 

та їх клієнтів. 

 

7. Найменування об'єднання - Асоцiацiя «Український Кредитно-Банкiвський Союз» 

(надалi - Асоцiацiя)  

Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2.  

Асоціацію «Український Кредитно-Банківський Союз» створено з метою сприяння 

стабільному розвитку і діяльності банківської системи України, захисту прав та законних 

інтересів членів Асоціації, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координації їх 

зусиль для вирішення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою. 

Асоцiацiя «Український Кредитно-Банкiвський Союз» продовжує діяльність 

Асоціації «Київський Банківський Союз» після зміни її найменування, згідно з рішенням 

Загальних Зборів Асоціації «Київський Банківський Союз» (протокол № б/н від 

12.05.2005р.), і є її правонаступником. 

Головною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку банківської системи 

України, забезпечення консолідації, координації і співробітництва між фінансово-

кредитними установами, їх об’єднаннями, взаємодія з органами державної влади й 

управління. 

До основних завдань Асоціації належать: 

- захист прав та законних інтересів членів Українського Кредитно-Банківського 

Союзу; 

- об'єднання й координація зусиль фінансово-кредитних установ у впровадженні 

спільних програм по розвитку банківських послуг; 

- організація професійних зустрічей, зборів, семінарів, конгресів, а також 

підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації для банківських та інших фінансово-

кредитних установ, проведення дискусій, сприяння розробці галузевих програм поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

- налагодження тісного співробітництва з органами державної влади та управління, 

представництво інтересів його членів у цих органах; 

- розробка пропозицій та участь в підготовці та реалізації національних, 

регіональних і галузевих програм розвитку; 

- здійснення співробітництва з іншими фінансово-кредитними установами, в т.ч. 

закордонними та їх об’єднаннями. 

Для виконання вказаних завдань Українського Кредитно-Банківський Союз здійснює 
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свою діяльність в наступних напрямках: 

- представництво та захист загальних інтересів фінансово-кредитних установ в 

органах державної влади і державного управління, а також у судах, господарських і у 

третейських судах; 

- проведення наукових і аналітичних експертиз та інших досліджень, пов'язаних з 

фінансово-кредитними, економічними та правовими проблемами; 

- підготовка проектів законодавчих актів та інших нормативних актів, 

рекомендацій, проектів програм, що регулюють фінансово-банківську діяльність з метою їх 

подальшого прийняття уповноваженими органами державної влади та управління; 

- видавнича діяльність, організація обміну інформацією між Українським 

Кредитно-Банківським Союзом та його членами, в т.ч. з метою проведення обґрунтованого і 

неупередженого системного аналізу ситуації у фінансово-кредитних установах та 

прогнозування розвитку фінансового ринку України; 

- підготовка експертних висновків з питань банківської діяльності. 

Інформація про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладiв, мета вкладiв 

(отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк по 

кожному виду спiльної дiяльностi  

АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2016 року не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій  

Протягом 2016 року з боку третiх осiб до АБ «УКРГАЗБАНК» не надходило 

пропозицiй щодо реорганiзацiї. АБ «УКРГАЗБАНК» розпочав реалізацію спільного з IFC 

проекту в рамках програми IFC  в Європі та Центральній Азії зі стимулювання інвестицій в 

стійке фінансування (SustainableEnergyFinance, SEF). 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)  

Принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно до всіх 

періодів, поданих у цій фінансовій звітності. 

 

Перерахунок іноземних валют 

 

Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за 

обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, 

деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним 

курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в 

іноземній валюті відображаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід як 

чистий результат від операцій в іноземній валюті. Немонетарні активи та зобов’язання, 

деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за справедливою вартістю, 

перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої 

вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату операції. 

 

Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та 

офіційним курсом Національного банку України на дату такої операції також включаються 

до результату торгових операцій в іноземній валюті. 

 

Офіційні обмінні курси Національного банку України, що були застосовані при складанні 

цієї фінансової звітності, є такими: 
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Валюта 

31 грудня  

2016 

31 грудня  

2015 

Долар США 27,1909 24,0007 

Євро 28,4226 26,2231 

 

Фінансові активи 

 

Первісне визнання 

 

Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові 

активи класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, 

інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При 

первісному визнанні фінансові активи, оцінюються за справедливою вартістю включаючи 

витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції, крім фінансових активів за 

справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, витрати по 

яких списуються. Під час первісного визнання фінансових активів Банк присвоює їм 

відповідну категорію і потім може перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, 

зазначених нижче. 

 

Дата визнання 

 

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату 

операції, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До 

стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу 

фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені 

законодавством або прийняті на ринку. 

 

Кредити та дебіторська заборгованість 

 

Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

договірними платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не 

укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, і вони не 

класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. 

Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку або збитку при 

припиненні визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а 

також у процесі амортизації. 

 

Фінансові активи, наявні для продажу 

 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, наявні 

для продажу та не класифіковані як фінансові активи за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, інвестиції, утримувані до погашення, або 

кредити та дебіторська заборгованість. Після первісного визнання фінансові активи, наявні 

для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, і при цьому прибутки та збитки 

визнаються в іншому сукупному доході до моменту припинення визнання інвестиції або 

зменшення її корисності. У цьому випадку кумулятивний прибуток або збиток, що раніше 

був відображений в іншому сукупному доході, перекласифіковується до категорії прибутку 

або збитку. При цьому проценти, що визнаються за методом ефективного відсотка, 

відображаються у складі прибутку або збитку. 
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Інвестиції, утримувані до погашення 

 

Непохідні фінансові активи з фіксованими або платежами, що можуть бути визначені, та 

фіксованим строком погашення класифікуються як утримувані до погашення в разі, якщо 

Банк має намір і здатний утримувати їх до строку погашення. Інвестиції, які Банк має намір 

утримувати протягом невизначеного періоду часу, не включаються до цієї категорії. 

Інвестиції, утримувані до погашення, згодом обліковуються за амортизованою вартістю. 

Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки при знеціненні інвестицій, а 

також в процесі амортизації. 

 

Оцінка 

 

Після первісного визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, оцінюються 

за справедливою вартістю без вирахування затрат на здійснення операцій, які можуть бути 

понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, за винятком: 

► кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із 

застосуванням методу ефективного відсотка; 

► інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із 

застосуванням методу ефективного відсотка; 

► інвестицій в дольові інструменти, які не мають ціни котирування на активному ринку і 

справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти 

оцінюються за вартістю придбання. 

 

Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових 

зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фінансового активу, відображеного в 

обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення визнання, 

оцінюються за амортизованою вартістю.  

 

Амортизована вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – це сума, за якою 

фінансовий актив чи зобов’язання оцінюються при первісному визнанні, мінус виплати 

основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої визнаної різниці між цією 

первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та 

мінус будь-яке зменшення внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти, у тому 

числі початкові витрати на здійснення операцій, включаються до балансової вартості 

відповідного інструмента та амортизуються за методом ефективного відсотка.  

 

Прибутки та збитки, що виникають при подальшій оцінці 

 

Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу чи 

фінансового зобов’язання визнається таким чином: 

► прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий 

інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку, визнається у складі прибутку або збитку; 

► прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається як 

інший сукупний дохід (за винятком збитків від зменшення корисності і прибутків та 

збитків від курсових різниць) до моменту припинення визнання цього активу, коли 

кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був визнаний у власному капіталі, 

визнається у складі прибутку або збитку. Проценти, пов’язані з фінансовим активом, 

наявним для продажу, визнаються у складі прибутку або збитку і розраховуються за 

методом ефективного відсотка. 
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Прибуток або збиток від фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених за 

амортизованою вартістю, визнається у складі прибутку або збитку, коли відбувається 

припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання або зменшується 

його корисність, а також у процесі амортизації. 

 

Взаємозалік 

 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті 

про фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права 

здійснювати згортання або наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку або 

реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, кошти в Національному банку 

України, не обмежені для використання, залишки на кореспондентському рахунку в 

Національному банку України, кошти у кредитних установах зі строком погашення до 90 

днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями, та 

високоліквідні фінансові активи з початковими строками виплат до трьох місяців, ризик 

зміни справедливої вартості яких є незначним і які використовуються Банком при управлінні 

короткостроковими зобов’язаннями, окрім депозитних сертифікатів Національного банку 

України.  

 

Кошти у кредитних установах 

 

У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших 

кредитних установах на певні проміжки часу. Кошти в кредитних установах первісно 

визнаються за справедливою вартістю. Кошти в кредитних установах зі встановленим 

терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективного відсотка та обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від 

знецінення. 

 

Банківські метали 

 

Дорогоцінні метали відображаються за меншою з вартостей – за чистою вартістю реалізації 

або за вартістю придбання. Чиста вартість реалізації банківських металів оцінюється на 

основі курсів, заявлених на ринку. Результат переоцінки визнається у якості курсових 

різниць по операціям з банківськими металами у складі Чистих прибутків від операцій з 

іноземними валютами та банківськими металами Звіту про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід. 

 

Договори «репо» і зворотного «репо» 

 

Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») 

відображаються у звітності як забезпечені операції фінансування. Цінні папери, реалізовані 

за договорами «репо», продовжують відображатись у звіті про фінансовий стан та 

переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава за договорами «репо», у 

випадку наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких цінних 

паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Відповідні 

зобов’язання включаються до складу коштів інших банків або клієнтів. Придбання цінних 

паперів за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі 

коштів в інших банках або кредитів клієнтам, залежно від ситуації. Різниця між ціною 

продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом 
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строку дії договорів «репо» за методом ефективного відсотка.  

 

Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у 

фінансовій звітності. Цінні папери, залучені на умовах позики, визнаються тільки при 

реалізації третім особам і відображаються у прибутку або збитку як результат від операцій з 

торговими цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається за 

справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями. 

Похідні фінансові інструменти  

 

У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, 

включаючи форвардні контракти і свопи на валютних ринках, що укладаються переважно з 

українськими банками. Похідні інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю 

на дату укладання контракту, після чого вони переоцінюються за справедливою вартістю. 

Всі похідні інструменти відображаються як активи, якщо їх справедлива вартість має 

додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість має від’ємне значення. 

 

Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у Результаті від 

операцій з похідними фінансовими інструментами Звіту про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід. Банк здійснює оцінку та розрахунок справедливої вартості форвардних 

контрактів та визнає її суттєві зміни у складі прибутку або збитку. 

 

Хоча Банк і здійснює торгові операції з похідними інструментами для цілей хеджування 

ризиків, ці інструменти не відповідають критеріям обліку хеджування. 

 

Вбудовані похідні фінансові інструменти  

 

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів або інших 

комбінованих угод, обліковуються як окремі деривативи, якщо їх характеристики та ризики 

за ними не знаходяться у тісному зв’язку з основною угодою та основна угода не 

відноситься до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю 

через прибутки або збитки. 

 

Позикові кошти  

 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, 

причому сутність договірних домовленостей передбачає, що Банк має зобов’язання надати 

кошти чи інший фінансовий актив власнику чи виконати зобов’язання у спосіб, відмінний 

від обміну фіксованої суми коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість 

власних дольових інструментів. Такі інструменти включають кошти Національного банку 

України, кошти кредитних установ та кошти клієнтів. Після первісного визнання позикові 

кошти надалі відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку або збитку, 

коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесі амортизації. 

 

Якщо Банк викуповує свої зобов’язання, вони вилучаються зі звіту про фінансовий стан, а 

різниця між балансовою вартістю зобов’язань та виплаченою винагородою відображається у 

складі прибутку або збитку. 

 

Оренда 

 

Операційна оренда – Банк як орендар  

 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та 
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вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. 

Платежі за договорами операційної оренди списуються за прямолінійним методом на 

витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат. 

 

Операційна оренда – Банк як орендодавець  

 

Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, 

відповідно до виду активу. Дохід від операційної оренди визнається у складі прибутку або 

збитку за прямолінійним методом протягом строку оренди як чисті прибутки/збитки від 

інвестиційної нерухомості у випадку будівель та приміщень, або як інший дохід. Сукупна 

вартість пільг, що надаються орендарям, відображається за прямолінійним методом як 

зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені у 

зв’язку із договором операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що 

здається в оренду. 

 

Зменшення корисності фінансових активів 

 

Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи 

групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності 

фінансового активу чи групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують 

об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали 

після первісного визнання активу («випадок виникнення збитків»), і такий випадок або 

випадки виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки чи групу 

фінансових активів, який може бути достовірно визначений. Об’єктивні ознаки зменшення 

корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають 

суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної 

суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, свідчення, на підставі 

спостережуваної ринкової інформації, щодо поміркованого зменшення очікуваних 

майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в 

економічних умовах, що корелюють зі збитками по активах, а також показники зовнішньої 

інформації що відбулися в технологічному, ринковому, економічному або правовому 

оточенні, в якому діє суб’єкт господарювання.  

Кошти у кредитних установах та кредити клієнтам 

 

Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності 

коштів у кредитних установах та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою 

вартістю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки 

зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, 

якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу 

(суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з 

аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів 

оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються 

окремо на предмет зменшення корисності і стосовно яких визнається або продовжує 

визнаватися збиток від зменшення корисності, не повинні оцінюватись на предмет 

зменшення корисності на сукупній основі.  

 

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності 

фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та 

поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх 

очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені). Балансова вартість активу 

знижується за рахунок використання рахунку резерву під зменшення корисності і сума 

збитку від зменшення корисності відображається у складі прибутку або збитку. Процентні 

доходи продовжують нараховуватись на знижену балансову вартість на основі процентної 
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ставки, що використовувалася з метою дисконтування майбутніх грошових потоків для 

цілей оцінки збитку від зменшення корисності. Кредити та відповідний резерв списуються, 

коли перспективи подальшого відшкодування заборгованості відсутні, а забезпечення було 

реалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від 

зменшення корисності знижується або збільшується, і таке зниження може бути об’єктивно 

пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше 

визнаний збиток від зменшення корисності зменшується або збільшується шляхом 

коригування рахунку резерву.  

 

Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісним 

ефективним відсотком за фінансовим активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну 

ставку, то ставкою дисконтування для визначення збитків від зменшення корисності буде 

поточний ефективний відсоток. Обчислення поточної вартості очікуваних майбутніх 

грошових потоків забезпеченого фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть 

виникнути в результаті реалізації забезпечення, за вирахуванням витрат на одержання та 

реалізацію забезпечення, незалежно від ймовірності реалізації забезпечення. 

 

З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи 

на основі внутрішньої системи кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик 

кредитного ризику, таких як вид активу, галузь економіки, географічне розташування, вид 

забезпечення, своєчасність платежів та інші відповідні фактори. 

 

Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет 

зменшення корисності на сукупній основі, визначаються виходячи з історичної інформації 

щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогічні 

характеристикам за активами групи. Збитки попередніх періодів коригуються на основі 

поточної спостережуваної ринкової інформації з метою відображення впливу існуючих 

умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та 

усунення впливу умов у попередніх періодах, які не існують на даний момент. Оцінки змін у 

майбутніх грошових потоках відображають та відповідають змінам у відповідній 

спостережуваній ринковій інформації за кожен рік (наприклад, зміни у рівні безробіття, 

цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному статусі чи інших факторах, що свідчать 

про понесені збитки та їх розмір). Методи та припущення, використані для оцінки грошових 

потоків аналізуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей між оціночним 

збитком та фактичними результатами. 

 

Кредити клієнтам 

 

Основні чинники, які враховуються при оцінці зменшення корисності кредитів, включають 

наявність прострочених платежів за основним боргом або нарахованими процентами, 

відомості про фінансові труднощі, що виникли у контрагентів, а також про зниження їх 

кредитних рейтингів або порушення умов кредитних договорів. Банк оцінює зменшення 

корисності кредитів за індивідуально суттєвими кредитами, та кредитами, що оцінюються на 

колективній основі.  

 

Резерви за індивідуально суттєвими кредитами 

 

Банк визначає належну суму резерву для кожного кредиту, що є окремо суттєвим, на 

індивідуальній основі. Фактори, що беруться до уваги при визначенні суми резерву, 

включають життєздатність бізнес-плану контрагента, його спроможність покращити 

результати діяльності у разі виникнення фінансових труднощів, прогнози надходжень, 

наявність інших джерел фінансової підтримки та реалізаційну вартість застави, а також 

строки очікуваних грошових потоків, та інші чинники. Збитки від зменшення корисності 
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оцінюються станом на кожну звітну дату.  

 

Резерви за кредитами, що оцінюються на колективній основі 

 

Резерви під збитки за кредитами, наданими клієнтам, які не є окремо суттєвими, або за 

кредитами, які є окремо суттєвими і по відношенню до яких ще немає об’єктивних 

індивідуальних ознак зменшення корисності, оцінюються на колективній основі. Резерви 

оцінюються станом на кожну звітну дату за кожним окремим кредитним портфелем.  

 

При оцінці резервів у сукупності враховується збиток від зменшення корисності кредитного 

портфеля, який є ймовірним навіть тоді, коли об’єктивних індивідуальних ознак зменшення 

корисності ще немає. Збитки від зменшення корисності оцінюються з урахуванням такої 

інформації: історичні дані про збитки за даним кредитним портфелем, поточні економічні 

умови, наявність відповідного проміжку часу між ймовірним понесенням збитку та його 

ідентифікацією як збитку, що вимагає створення резерву на покриття збитків від зменшення 

корисності, оціненого на індивідуальній основі, а також очікувані надходження коштів і 

відшкодування в разі зменшення корисності.  

 

Оцінка фінансових гарантій та акредитивів і створення резерву за ними відбувається подібно 

до оцінки та резервування кредитів.  

 

Реструктуризовані кредити 

 

Банк намагається, у разі доцільності, переглядати умови кредитування – провести 

реструктуризацію, а не вступати в права володіння заставою. Реструктуризація – зміна 

істотних умов за первісним договором шляхом укладання додаткової угоди з боржником у 

зв’язку з фінансовими труднощами боржника (за визначенням Банку) та необхідністю 

створення сприятливих умов для виконання ним зобов’язань за активом (зміна процентної 

ставки; скасування (повністю або частково) нарахованих і несплачених боржником 

фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за 

заборгованістю боржника; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення 

основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії). 

 

Процедура обліку таких реструктуризованих кредитів є такою:  

► якщо валюту кредиту було змінено, визнання старого кредиту припиняється, і замість 

нього в обліку відображається новий кредит; 

► якщо корисність кредиту зменшилась після реструктуризації, Банк використовує 

первісну ставку ефективного відсотка для дисконтування нових грошових коштів з 

метою оцінки вартості відшкодування кредиту. Різницю між перерахованою 

приведеною вартістю нових грошових потоків з урахуванням забезпечення та 

балансовою вартістю до реструктуризації включається до складу відрахувань на 

резерви за період. 

 

Банк постійно аналізує реструктуризовані кредити для того, щоб переконатись у дотриманні 

всіх критеріїв та можливості здійснення майбутніх платежів.  

 

Списання кредитів 

 

Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності за 

рішенням Правління Банку. Списання кредитів відбувається після того, як керівництво 

використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості Банку та після продажу 

всього наявного забезпечення за кредитом. Подальше відшкодування раніше списаних сум 

визнається як інші доходи в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід в період 
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відшкодування. 

 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 

 

На кожну звітну дату Банк визначає наявність об’єктивних ознак зменшення корисності 

інвестиції або групи інвестицій, наявних для продажу. 

 

Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, 

об’єктивні ознаки зменшення корисності включають суттєве або тривале зменшення 

справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. В разі наявності ознак 

зменшення корисності накопичені збитки, що визначаються як різниця між вартістю 

придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення 

корисності цієї інвестиції, визнаних раніше у складі прибутку або збитку, виключаються зі 

складу капіталу і визнаються у складі прибутку або збитку. Збитки від зменшення 

корисності інвестицій у дольові інструменти не сторнуються через прибуток або збиток; 

збільшення справедливої вартості цих інвестицій після зменшення корисності визнаються в 

іншому сукупному доході. 

 

При продажу прибуток/(збиток), раніше відображений у капіталі, буде відображений у звіті 

про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Результат від продажу інвестицій, наявних 

для продажу, визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід на момент 

вибуття та складає різницю між ціною продажу та балансовою вартістю на момент 

здійснення операції. 

Що стосується боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, зменшення 

корисності оцінюється на підставі аналогічних критеріїв, що і для фінансових активів, які 

обліковуються за амортизованою вартістю. Майбутні процентні доходи нараховуються на 

основі балансової вартості з використанням процентної ставки, що застосовувалась для 

дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення 

корисності. Процентні доходи відображуються у складі прибутку або збитку. Якщо в 

наступному році справедлива вартість боргового інструменту збільшується, і таке 

збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку 

від зменшення корисності у складі прибутку або збитку, збиток від зменшення корисності 

сторнується через прибуток або збиток. 

 

Нефінансові активи 

 

Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну дату звітності на 

предмет виявлення ознак зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування 

нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість за вирахуванням затрат 

на реалізацію або вартість у використанні. При оцінці вартості у використанні грошові 

потоки, що очікуються в майбутньому, дисконтуються до їх приведеної вартості з 

використанням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки 

вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві певному активу. Сума очікуваного 

відшкодування активу, який самостійно не генерує надходження грошових коштів 

незалежно від надходжень від інших активів, визначається по групі активів, що генерує 

грошові кошти, до якої відноситься цей актив. Збиток від зменшення корисності визнається 

тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти, 

перевищує його суму очікуваного відшкодування. 

 

Усі збитки від зменшення корисності нефінансових активів визнаються у прибутку або 

збитку та сторнуються тільки тоді, коли змінюються оцінки, використані для визначення 

суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки тоді, 

коли балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за 
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вирахуванням зносу або амортизації, якби не був визнаний збиток від зменшення 

корисності. 

 

Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 

 

Фінансові активи 

 

Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини 

групи подібних фінансових активів) відбувається у разі, якщо: 

► закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

► Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо 

Банк зберіг права на отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе 

контрактне зобов’язання перерахувати їх у повному обсязі третій стороні на умовах 

«транзитної угоди»; 

► Банк або (a) передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не 

передав і не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав 

контроль над цим активом. 

 

У разі, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу, і при цьому 

не передав і не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не 

передав контроль над активом, такий актив продовжує відображатись в обліку в межах 

подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в активі, оцінюється за 

меншим із значень: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою 

компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 

 

Фінансові зобов’язання 

 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання 

чи закінчення строку дії відповідного зобов’язання. 

 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 

самим кредитором на суттєво відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов 

існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в 

обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку або збитку. 

 

Фінансові гарантії 

 

У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі 

акредитивів, гарантій, або в іншій формі кредитного страхування. Договори фінансової 

гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю за статтею 

«Інші зобов’язання», в розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання 

Банку за кожним договором гарантії оцінюється за більшим з двох значень: за сумою 

амортизованої комісії або за найкращою оцінкою витрат, необхідних для врегулювання 

будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає за гарантією. 

Збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у 

складі прибутку або збитку. Отримана комісія визнається у складі прибутку або збитку на 

рівномірній основі протягом строку дії договору гарантії. 

 

Оподаткування 

 

Розрахунок поточних витрат з податку на прибуток здійснюється відповідно до податкового 

законодавства України. 
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Поточний податок залежить від оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний 

прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного у звіті про прибутки та збитки 

та інший сукупний дохід, оскільки не включає статті доходів або витрат, які 

оподатковуються або відносяться на витрати для цілей оподаткування у інші роки, а також 

не включає статті, які ніколи не враховуються для цілей оподаткування. З врахуванням змін 

в податковому законодавстві України, які вступили в дію з 1 січня 2015 року, 

оподатковуваний прибуток Банку визначається шляхом коригування фінансового 

результату, визначеного у фінансовій звітності Банку відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу 

України. Зобов’язання Банку за поточними податками розраховуються з використанням 

ставок з податку на прибуток, які діяли протягом звітних періодів. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових 

різниць за методом балансових зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток 

відображається стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 

активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком 

випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного 

відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання 

компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на обліковий прибуток, ані на 

оподатковуваний прибуток чи збиток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання в 

поточному році розраховуються з врахуванням змін податкового законодавства, які 

вступили в дію з 1 січня 2015 року. 

 

Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання 

у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік 

тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочені податкові активи та 

зобов’язання визначаються за ставками податку, що встановлюються податковим 

законодавством України у відповідні податкові звітні періоди.  

 

Також в Україні податковим законодавством передбачено інші податки та збори. Ці податки 

відображаються в складі адміністративних та операційних витрат. 

 

Інвестиційна нерухомість 

 

Інвестиційна нерухомість, яка складається із офісних приміщень, утримується для 

отримання доходів від довгострокової оренди або збільшення вартості і не займається 

Банком. Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється за первісною вартістю, включно з 

витратами на здійснення операції. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість 

відображається за справедливою вартістю, яка визначається на основі ринкових даних у 

результаті оцінки, проведеної незалежними оцінювачами, за вирахуванням накопичених у 

подальшому збитків від знецінення. Переоцінка здійснюється із достатньою регулярністю 

для того, щоб балансова вартість не відрізнялась істотно від тієї, яка була б визначена із 

використанням справедливої вартості на звітну дату. Прибутки та збитки, які виникають у 

результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються до складу 

прибутку або збитку того періоду, в якому вони виникають. 

 

Основні засоби 

 

Основні засоби (окрім будівель та земельних ділянок) відображаються за історичною 

вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та визнаного збитку від знецінення, 

якщо такий є. 

 

Після первісного визнання за собівартістю будівлі та земельні ділянки відображаються за 
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переоціненою вартістю, що являє собою справедливу вартість на дату переоцінки за 

вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених 

збитків від зменшення корисності. Переоцінка проводиться досить часто, щоб уникнути 

суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою 

вартістю. 

 

Приріст вартості від переоцінки відображається у складі резерву переоцінки основних 

засобів у складі іншого сукупного доходу, за вирахуванням сум відновлення попереднього 

зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у складі прибутку або збитку. В 

цьому випадку сума збільшення вартості активу відображається у складі прибутку або 

збитку. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у складі прибутку або 

збитку, за винятком безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту 

вартості по тому самому активу, визнаному у складі резерву переоцінки основних засобів. 

 

Крім цього, накопичений знос на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням 

балансової вартості активу, і отримана сума перераховується виходячи з переоціненої суми 

активу. При вибутті активу відповідна сума, включена до резерву з переоцінки, 

переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

 

Нарахування амортизації активу починається з дати, коли актив готовий до використання. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків 

корисної служби активів: 

 

 Роки 

Будівлі 50 

Меблі та обладнання 3-10 

Поліпшення орендованого майна Протягом строку дії 

відповідного договору 

оренди 

Транспортні засоби 5 

 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності. 

 

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних і 

адміністративних витрат у періоді, в якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли 

такі витрати підлягають капіталізації. 

 

Нематеріальні активи  

 

Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення. Нематеріальні активи, 

придбані окремо, первісно визнаються за вартістю придбання. Після первісного визнання 

нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають 

обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим 

строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 

3 роки, і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак 

можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок амортизації 

нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби аналізуються принаймні 

щорічно наприкінці кожного звітного року. 

 

Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або 
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коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження 

використання цього активу. 

 

Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою 

отриманих коштів і балансовою вартістю активів, визнається у звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід. 

 

Активи, утримувані для продажу 

 

Активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо існує висока ймовірність того, що 

їхня балансова вартість буде відшкодована у результаті операції продажу, а не шляхом його 

подальшого використання, та актив (або група вибуття) може бути негайно проданий у його 

теперішньому стані. Керівництво повинне мати твердий намір здійснити операцію продажу, 

яка, як очікується, повинна задовольняти критерії операції завершеного продажу протягом 

одного року від дати класифікації активу як утримуваного для продажу. 

 

Події чи обставини можуть подовжити період завершення продажу за межі одного року. 

Подовження періоду завершення продажу не заважає класифікувати активи як утримувані 

для продажу, якщо затримка була спричинена подіями чи обставинами, які перебувають поза 

контролем Банку, а також якщо є достатні свідчення того, що Банк продовжує виконувати 

план продажу активу. 

 

Активи, утримувані для продажу, оцінюються за меншою із двох величин: балансова 

вартість та справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива 

вартість, за вирахуванням витрат на продаж, активу, утримуваного для продажу, є нижчою 

за його балансову вартість, збиток від знецінення визнається у звіті про прибутки та збитки 

та інший сукупний дохід як збиток від активів, утримуваних для продажу. Будь-яке 

подальше збільшення справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, 

визнається у сумі, яка не перевищує сукупний збиток від знецінення, який був раніше 

визнаний стосовно цього активу. 

 

Резерви 

 

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне 

або дійсне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде 

необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні вигоди, і суму зобов’язання 

можна достовірно оцінити. 

 

Величина визнаних резервів – це найкраща оцінка суми, необхідної для погашення поточних 

зобов’язань на кінець звітного періоду, з врахуванням ризиків та невизначеності, пов’язаних 

із зобов’язаннями. Якщо величина резервів розрахована з використанням оцінених грошових 

потоків, необхідних для погашення поточних зобов’язань, то балансова вартість резервів 

визначається як дисконтована вартість таких грошових потоків (якщо вплив зміни вартості 

грошей в часі є суттєвим).  

 

Коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язань, 

будуть частково або повністю відшкодовані третьою стороною, то визнається дебіторська 

заборгованість, за умови повної впевненості в отриманні відшкодування та можливості 

достовірної оцінки суми такої дебіторської заборгованості. 

 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  

 

Банк проводить визначені відрахування до Державної пенсійної системи України, яка 
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вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, що розраховуються як відсоток від 

загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до періоду, в якому заробітна плата 

нараховується. Банк також має додаткові схеми пенсійного забезпечення у вигляді 

добровільних внесків до недержавного пенсійного фонду, що вимагає здійснення поточних 

внесків роботодавцем, які розраховуються як відсоток від внесків працівників до цього 

пенсійного фонду. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься 

відповідна заробітна плата. Банк не має програм додаткових виплат працівникам після 

припинення трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б 

додаткових нарахувань. 

 

Статутний капітал та інші резерви 

 

Прості та привілейовані акції відображаються у складі капіталу. 

 

Набуті права власності на акції – набуття права власності на акції власної емісії Банку 

вираховується безпосередньо з капіталу. Прибуток чи збиток, що виникає в результаті 

придбання, продажу, випуску або анулювання власних акцій Банку, не відображається у 

складі прибутку чи збитку. 

 

Сума перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій 

відображається як додатковий сплачений капітал.  

 

Інші резерви – резерви, відображені у складі капіталу (іншого сукупного доходу) в звіті про 

фінансовий стан Банку, включають резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу, 

який включає зміни справедливої вартості фінансових активів, наявних для продажу, та 

резерв переоцінки будівель, який включає резерв переоцінки землі та будівель. 

 

Прибуток чи збиток що виникає внаслідок операцій з акціонерами Банку визнається в складі 

власного капіталу як «Результат від операцій з акціонерами». 

 

Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та 

позабалансових зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 

відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного 

капіталу Банку.  

 

Якщо внаслідок діяльності Банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є 

меншою, ніж розмір статутного капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду 

мають становити 10 відсотків чистого прибутку Банку до досягнення ними розміру 35 

відсотків від статутного капіталу Банку. 

 

Звітність за сегментами 

 

Сегментна звітність Банку ґрунтується на таких операційних сегментах: фізичні особи, 

юридичні особи, клієнти малого та середнього бізнесу, фінансові установи, управління 

активами та інше. 

 

Умовні зобов’язання 

 

Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації 

щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання 

таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий 

стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних із 

ними економічних вигод є ймовірним. 
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Визнання доходів та витрат 

 

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні 

вигоди, а доходи можуть бути достовірно визначені.  

 

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу 

ефективного відсотка. Метод ефективного відсотка – це метод визначення амортизованої 

вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів 

або фінансових зобов’язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом 

відповідного періоду.  

 

Ефективний відсоток – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних 

майбутніх грошових виплат або надходжень протягом очікуваного строку використання 

фінансового інструмента або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду, до чистої 

балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

 

Банк включає до розрахунку ефективного відсотка всі сплачені та/або отримані комісії, 

збори та витрати на операцію, що є невід’ємною частиною доходу/витрат фінансового 

інструменту, а саме: 

а) комісії за ініціювання фінансового інструменту, що отримані/сплачені Банком і 

пов’язані зі створенням або придбанням такого фінансового інструменту; 

б) комісії, що отримані/сплачені Банком за зобов’язання з кредитування під час 

ініціювання або придбання кредиту як компенсація за участь у придбанні фінансового 

інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено; 

в) комісії, що отримані/сплачені Банком під час випуску боргових зобов’язань, що 

обліковуються за амортизованою собівартістю. 

 

Доходи за борговими фінансовими інструментами відображаються з використанням методу 

ефективного відсотка, за виключенням фінансових активів, що відображаються за 

справедливою вартістю через прибутки та збитки. 

 

При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових 

активів у результаті збитку від знецінення, процентні доходи визнаються у подальшому з 

використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутніх 

грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. 

 

Проценти отримані від активів, що оцінюються за справедливою вартістю, класифікуються 

як процентні доходи. 

 

Комісійні доходи і витрати (далі – комісії) – доходи і витрати за наданими/отриманими 

послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є 

фіксованою. 

 

 Коли існує вірогідність, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання 

конкретного кредитного договору або надання траншу кредиту, плата за зобов’язання з 

кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з відповідними прямими 

витратами та визнається як коригування ефективного відсотка за наданим кредитом. Коли 

малоймовірно, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного 

кредитного договору або надання траншу кредиту, плата за зобов’язання визнається у звіті 

про прибутки та збитки та інший сукупний дохід протягом періоду, який залишився до кінця 

виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а 

кредитний договір так і не укладається або транш кредиту не був наданий, комісійні доходи 
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за зобов’язаннями з кредитування визнаються у звіті про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід після завершення цього строку. Комісія за обслуговування кредиту 

визнається як дохід під час надання послуги. Усі інші комісії визнаються після надання 

відповідних послуг. 

 

Інші доходи визнаються у прибутках та збитках, коли завершується відповідна операція. 

 

Зміни в обліковій політиці 

 

Банк застосував наступні переглянуті МСФЗ, які вступили в силу для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати: 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 – Ініціатива в сфері розкриття інформації 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змінюють існуючі вимоги 

МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз’яснюють наступне: 

► вимоги МСФЗ (IAS) 1 до визначення суттєвості; 

► окремі статті у звіті про прибутки і збитки та ІСД і в звіті про фінансовий стан можуть 

бути дезагреговані; 

► у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової 

звітності; 

► частка ІСД асоційованих компаній та спільних підприємств, які обліковуються за 

методом участі в капіталі, має бути викладена агреговано в рамках однієї статті з 

розшифровкою по статтям, які будуть чи не будуть згодом перекласифіковані до 

складу прибутку або збитку. 

 

Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових 

проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті про прибутки і збитки та ІСД. 

Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 

року або після цієї дати. Дані поправки не мали будь-якого впливу на Банк. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 – Інвестиційні організації: 

застосування виключення з вимоги про консолідацію 

 

Поправки регулюють питання, що виникли при застосуванні інвестиційними організаціями 

виключення, передбаченого МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з вимоги про подання 

консолідованої фінансової звітності застосовується до материнської компанії, що є 

дочірньою компанією інвестиційної організації, якщо ця інвестиційна організація оцінює всі 

свої дочірні компанії за справедливою вартістю. 

 

Крім того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така 

дочірня компанія інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає 

інвестиційній організації послуги допоміжного характеру. Всі інші дочірні компанії 

інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 

28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» дозволяють інвестору, що 

застосовує метод пайової участі, зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану 

його асоційованим або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх 

власних дочірніх компаній. 

 

Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 

року або після цієї дати, і повинні застосовуватися на ретроспективній основі. Дані поправки 

не мають будь-якого впливу на Банк, тому що Банк не застосовує виключення з вимоги про 
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консолідацію. 

 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр. 

 

Дані поліпшення вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 

2016 року або після цієї дати. Вони включають, зокрема, такі зміни: 

 

МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 

 

Вибуття активів (або групи активів) зазвичай відбувається шляхом продажу або розподілу на 

користь власників. Поправка роз’яснює, що заміна одного з цих методів іншим вважається 

не новим планом вибуття, а продовженням попереднього плану. Таким чином, вимоги 

МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Дана поправка повинна застосовуватися 

перспективно. 

 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 

 

Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає комісійну винагороду, 

може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Компанія повинна оцінити 

характер такої угоди і комісійної винагороди відповідно до пропонованого в МСФЗ (IFRS) 7 

посібником по оцінці подальшої участі, щоб визначити, чи є розкриття інформації 

необхідним. Оцінка того, які договори на обслуговуванні являють собою подальшу участь, 

повинна проводитися на ретроспективній основі. При цьому компанія не зобов’язана 

розкривати необхідну інформацію щодо будь-якого періоду, що передував тому, в якому 

компанія вперше застосувала цю поправку. 

 

Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«МСФЗ») 

 

Нові прийняті і переглянуті МСФЗ 

 

У 2016 році такі нові стандарти і інтерпретації були випущені, але ще не вступили в силу на 

дату публікації фінансової звітності Банку. Банк планує застосувати ці стандарти після їх 

вступу в силу. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала остаточну версію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка включає в себе всі етапи проекту за фінансовими інструментами і 

замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», а також всі 

попередні версії МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, 

а також обліку знецінення та хеджування. 

 

У частині класифікації та оцінки новий стандарт вимагає, щоб оцінка всіх фінансових 

активів, за винятком пайових та похідних інструментів, проводилася на основі 

комбінованого підходу виходячи з бізнес-моделі, яка використовується організацією для 

управління фінансовими активами, та характеристик фінансового активу, пов’язаних із 

передбаченими договором грошовими потоками. Замість категорій, встановлених МСФЗ 

(IAS) 39, вводяться такі категорії фінансових інструментів: оцінювані за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток (ПіЗ), за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід (ІСД) та за амортизованою вартістю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компаніям 

продовжувати класифікувати (але без права подальшої реклассификації) фінансові 

інструменти, що відповідають критеріям визнання в якості оцінюваних за амортизованою 
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вартістю або за справедливою вартістю через ІСД, в категорію, яка оцінюється за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути або значно 

зменшити непослідовність підходів до оцінки або визнання. Інструменти капіталу, які не 

призначені для торгівлі, можуть ставитися (без права подальшої реклассификації) в 

категорію оцінюється за справедливою вартістю через ІСД, при цьому доходи або витрати за 

такими інструментами в подальшому не підлягають відображенню в звіті про прибутки і 

збитки та інший сукупний дохід . Порядок обліку фінансових зобов’язань в цілому 

аналогічний вимогам МСФЗ (IAS) 39. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 кардинально змінює підхід до врахування знецінення кредитів. Замість 

підходу на основі понесених збитків відповідно до МСФЗ (IAS) 39 вводиться прогнозний 

підхід, що вимагає відображення очікуваних кредитних збитків. Банк буде зобов’язаний 

визнати оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за всіма кредитами та іншими 

борговими фінансовими активами, які не оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, а також за зобов’язаннями щодо надання кредитів і договорами 

фінансової гарантії. Резерв повинен оцінюватися в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним 

збиткам, обумовленим ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців. У випадках 

коли кредитний ризик по інструменту значно збільшився з моменту його первісного 

визнання, резерв оцінюється виходячи з ймовірності дефолту протягом всього терміну 

активу. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року 

або після цієї дати. Допускається дострокове застосування до цієї дати. Ретроспективне 

застосування є обов’язковим, але перерахунок порівняльної інформації не вимагається. 

Вплив застосування стандарту на дату переходу (1 січня 2018 року) необхідно відобразити у 

складі нерозподіленого прибутку. Очікується, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на 

класифікацію і оцінку фінансових активів Банку, але не вплине на класифікацію і оцінку 

його фінансових зобов’язань. Банк передбачає, що застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 з 

обліку знецінення вплине на його капітал. Для оцінки величини такого впливу Банку 

потрібно провести детальний аналіз, що враховує всю обґрунтовану і підтверджену 

інформацію, у тому числі прогнозну. 

 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

 

У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 

покупцями», який вступає в силу для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року 

або після цієї дати. Допускається дострокове застосування до цієї дати. МСФЗ (IFRS) 15 

визначає принципи визнання доходу і повинен застосовуватися до всіх договорів з 

покупцями. Однак процентні та комісійні доходи, які безпосередньо пов’язані з фінансовими 

інструментами та договорами оренди, залишаються поза сферою дії МСФЗ (IFRS) 15 та 

будуть регулюватися іншими діючими стандартами (наприклад, МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти» і МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»). 

 

Згідно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачі товарів або послуг 

в розмірі відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу цих 

товарів або послуг. Стандарт також містить вимоги щодо розкриття докладної інформації 

про характер, величину, терміни і невизначеності виникнення виручки і грошових потоків, 

які обумовлені договорами з покупцями. 

 

Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 15 достроково і в даний час оцінює вплив 

даного стандарту. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
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У січні 2016 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який 

регулює облік договорів оренди. Для орендодавців порядок обліку договорів оренди за 

новим стандартом істотно не зміниться. Однак для орендарів вводиться вимога визнавати 

більшість договорів оренди шляхом відображення на балансі зобов’язань з оренди та 

відповідних їм активів в формі права користування. Орендарі повинні використовувати 

єдину модель для всіх визнаних договорів оренди, але мають можливість не визнавати 

короткострокову оренду і оренду, в якій базовий актив має низьку вартість. Порядок 

визнання прибутку або збитку за всіма визнаними договорами оренди в цілому відповідає 

поточному порядку визнання фінансової оренди, при цьому процентні і амортизаційні 

витрати повинні будуть визнаватися окремо в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 

року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови, що з тієї ж дати 

компанія почне застосовувати новий стандарт з обліку виручки МСФЗ (IFRS) 15. 

 

Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 достроково і в даний час оцінює вплив 

даного стандарту. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 

 

У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, що роз’яснюють 

порядок обліку відкладених податкових активів, пов’язаних з борговими інструментами, які 

для цілей бухгалтерського обліку оцінюються за справедливою вартістю, а для цілей 

податкового обліку – за первісною вартістю. Банк вважає, що застосування даних поправок 

істотно не вплине на його фінансову звітність. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» 

 

У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух 

грошових коштів», щоб поліпшити розкриття компаніями інформації про свою фінансову 

діяльність і забезпечити користувачам більш точне уявлення про позиції компаній по 

ліквідності. Згідно з новими вимогами, компанії повинні будуть розкривати інформацію про 

зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені 

грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними (наприклад, в результаті коливань 

валютних курсів). Поправки набувають чинності 1 січня 2017 року. На даний момент Банк 

оцінює вплив цих поправок. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій» 

 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», які 

стосуються класифікації та оцінки операцій з виплат на основі акцій. Поправки покликані 

усунути розбіжності в практиці застосування стандарту, але розглядають обмежене коло 

питань, що стосуються тільки класифікації та оцінки. У поправках уточнюються вимоги за 

трьома основними областям: 

► вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками 

грошовими коштами; 

► класифікація операції з виплати на основі акцій, умови якої дозволяють компанії 

утримати частину пайових інструментів, що підлягають передачі співробітнику, для 

виконання обов’язку зі сплати відповідного податку за цього співробітника; 

► порядок обліку у випадках, коли модифікація умов операції з виплати на основі акцій 

вимагає її рекласифікації з категорії операцій з розрахунками грошовими коштами в 
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категорію операцій з розрахунками пайовими інструментами. 

 

Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 

року або після цієї дати. Застосування поправок не потребує від компаній перерахунку даних 

за попередні періоди; ретроспективне застосування дозволяється за умови, що компанія 

прийме рішення застосовувати всі три поправки відразу і виконає деякі інші критерії. Також 

дозволяється дострокове застосування. Очікується, що ці поправки не матимуть жодного 

впливу на Банк. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» 

 

Поправки покликані усунути проблеми, що виникають у зв’язку із застосуванням нового 

стандарту за фінансовими інструментами МСФЗ (IFRS) 9 до того моменту, як компанії 

почнуть застосовувати новий стандарт з обліку договорів страхування, який зараз 

розробляється Радою з МСФЗ замість МСФЗ (IFRS) 4. Згідно з поправками, компанії, які 

укладають договори страхування, можуть вибрати один з двох варіантів: тимчасове 

звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 або використання методу накладення. 

Тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть використовувати компанії, 

діяльність яких пов’язана переважно із страхуванням. Такі компанії можуть продовжити 

застосовувати МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», відклавши 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 1 січня 2021 року, але не пізніше цього терміну. 

Компенсуючий підхід передбачає обов’язкову корекцію прибутку або збитку, щоб 

виключити їх додаткову волатильність, яка може виникнути при одночасному застосуванні 

МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 4. 

 

Тимчасове звільнення дозволяється вперше застосувати для періодів, які починаються з 1 

січня 2018 року або після цієї дати. Компенсуючий підхід може бути обраний компанією при 

першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 та повинен застосовуватися ретроспективно щодо 

фінансових активів, які віднесені до певної категорії при переході на МСФЗ (IFRS) 9. 

Очікується, що ці поправки не матимуть ніякого впливу на Банк. 

 

КТМФЗ (IFRIC) 22 – Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування 

 

Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операції з метою визначення валютного 

курсу, використовується при початковому визнанні відповідного активу, витрат або доходу 

(або їх частини) при припиненні визнання негрошового активу або негрошового 

зобов’язання, що виникли внаслідок попередньої оплати в іноземній валюті. Відповідно до 

МСФЗ (IAS) 21, дата операції для мети визначення валютного курсу, що використовується 

при початковому визнанні відповідного активу, витрат або доходу (або їх частини), – це 

дата, на яку організація спочатку приймає до обліку негрошовий актив або негрошове 

зобов’язання, що виникають у результаті передоплати відшкодування в іноземній валюті. У 

випадку декількох платежів або надходжень, здійснених на умовах передоплати, організації 

необхідно визначити кожну дату платежу або надходження, які здійснені на умовах 

передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується тільки у випадках, коли організація визнає 

негрошовий актив або негрошове зобов’язання, що виникли в результаті передоплати. 

КТМФЗ (IFRIC) 22 не містить практичного керівництва для визначення об’єкта обліку в 

якості грошового або негрошового. У загальному випадку платіж або надходження 

відшкодування, здійснені на умовах передоплати, призводять до визнання негрошового 

активу або негрошового зобов’язання, однак вони можуть також призводити до виникнення 

грошового активу або зобов’язання. Організації може знадобиться застосування 

професійного судження при визначенні того, чи є конкретний об’єкт обліку грошовим чи 

негрошовим. 
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Переведення до складу або зі складу інвестиційної нерухомості – Поправки до МСФЗ (IAS) 

40 

 

Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу / зі складу інвестиційної 

нерухомості в частині об’єктів незавершеного будівництва. До виходу поправок, МСФЗ 

(IAS) 40 не було окремого керівництва щодо переведення до складу / зі складу інвестиційної 

нерухомості стосовно до об’єктів незавершеного будівництва. Поправка уточнює, що не 

було наміру заборонити переведення до складу інвестиційної нерухомості об’єктів 

інвестиційної нерухомості, які перебувають у процесі будівництва чи розвитку і 

класифікуються як запаси, у разі очевидної зміни характеру використання. МСФЗ (IAS) 40 

був доповнений для підкріплення порядку застосування принципів переведення до складу / 

зі складу інвестиційної нерухомості відповідно до МСФЗ (IAS) 40 з уточненням, що 

переведення до складу / зі складу інвестиційної нерухомості може бути здійснений лише в 

разі зміни характеру використання нерухомості; і така зміна характеру використання буде 

вимагати оцінки можливості класифікації нерухомості як інвестиційної. Така зміна 

характеру використання повинна бути підтверджена фактами. 

 

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за 

рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у 

тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi), 

середньореалiзацiйнi цiни, суму виручки, окремо надається iнформацiя про загальну 

суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв, перспективнiсть 

виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг; залежнiсть вiд 

сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; основнi ризики в 

дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi 

та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi 

використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; 

iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 

дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його 

становище на ринку; iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї 

(послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за 

основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у 

декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або 

бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк   

Покращення економічної ситуації в країні, зниження інфляції та певна стабілізація 

валютного ринку мали позитивний вплив на банківський ринок, але вимушена 

націоналізація ПАТ «ПРИВАТБАНК», що супроводжувалась значним обсягом 

доформування резервів по кредитам, призвели до рекордно найгіршого фінансового 

результату банківської системи України. 

Активи банківської системи станом на 01.01.2017 склали 1 274,7 млрд.грн., частка 

АБ «УКРГАЗБАНК» у активах складає 4,2% (53,7 млрд.грн.), за класифікацією НБУ на 2017 

рік, Банк входить до банків з державною часткою. 

Кредитний портфель банківської системи за 2016 рік збільшився на 7,2%, та складає 

станом на 01.01.2017 - 1 034,5 млрд.грн. Кредитний портфель АБ «УКРГАЗБАНК» 

збільшився на 6,2 млрд. грн. (+30,2% з початку року).  

Портфель коштів клієнтів банківської системи України збільшився за 2016 рік на 

153,3 млрд.грн. (+21,7%). При цьому кошти клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» зросли на 18,1 

млрд.грн. (66,5%).  

За даними Національного Банку України, збиток банківської системи за 2016 рік 

склав 160,1 млрд.грн. При цьому прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» за 2016 рік склав 
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294млн.грн. За 2016 рік, кількість діючих банків, зменшилась на 21 банк та станом на 

01.01.2017 складає 96 банків. 

АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацює з представниками всіх клієнтських 

сегментів, надає послуги  корпоративним клієнтам – провідним державним та приватним 

підприємствам, представникам малого та середнього бізнесу, приватним клієнтам. 

Ключовими напрямками розвитку клієнтської бази в 2017 році буде розвиток еко-

проектів з фокусом на потребах підприємств та стані реальної економіки, орієнтація на 

цільові клієнтські сегменти, надання їм повного обсягу якісних фінансових послуг, що 

сприятиме максимізації доходів Банку, впровадження сучасної системи управління 

альтернативними каналами продажів. 

Банком заплановані заходи щодо завершення реорганізації роботи відділень та 

альтернативних каналів продажу для забезпечення високого рівня якості банківських послуг 

та підвищення ефективності діяльності каналів продажу. 

Станом на 01.01.2017  кількість клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» становить 882 тисяч, у 

тому числі: 833,2 тисячі –клієнти роздрібного бізнесу, 39,4 тисячі – клієнти малого та 

середнього бізнесу, 9,1 тисячі – корпоративні клієнти. 

Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб, надає кредити, здійснює 

платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, проводить операції з обміну 

валют, операції з цінними паперами і надає інші банківські послуги своїм клієнтам. 

Банківські послуги та продукти орієнтовані на відкритий ринок та надаються  у всіх 

регіонах України. До послуг клієнтів станом на 01.01.2017 у 153 населених пунктах України 

представлена 231 діюча точка продажів, в тому числі 38 точок розташовані на митних 

перетинах (без врахування відділень, які призупинені в умовах проведення АТО).  

Станом на 01.01.2017: 

- кредитний портфель клієнтів – 26 670 млн. грн. (приріст з початку року 6 149 

млн. грн.); 

- кошти клієнтів – 45 272 млн. грн. (приріст з початку року – 18 036 млн. грн.); 

За 2016 рік: 

- укладено 20 063 нових кредитних договорів; 

- укладено 96 036 нових депозитних договорів; 

- відкрито 54 523 поточних рахунків. 

З метою впровадження кращих світових практик корпоративного управління, в Банку 

був створений департамент централізованих закупівель. Банк в свої діяльності почав 

використовувати електрону систему публічних закупівель ProZorro, що забезпечує системне 

запобігання корупції, прозорість закупівель, об’єктивну оцінку тендерних заявок, тощо. 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНКІНГ 

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» значно посилив свої позиції на 

фінансовому ринку України за збільшенням питомої ваги ринкової позиції, за обсягами 

банківських операцій, приросту портфелів та комісійних доходів. Банківська діяльність у 

сегменті корпоративного бізнесу була спрямована на збільшення клієнтської бази, 

розширення банківських операцій і послуг, поліпшення якості обслуговування, 

впровадження гнучкого індивідуального підходу до обслуговування клієнтів АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

З урахуванням економічної ситуації і накопиченого досвіду, АБ «УКРГАЗБАНК» у 

2016 році за консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації реалізує 

стратегію розвитку із впровадження концепції еко-банку.  

Розвиток еко-кредитування корпоративного сегменту, збільшення портфелів коштів 

клієнтів та залучення нових корпоративних клієнтів було пріоритетним завданням 

корпоративного бізнесу. Протягом року було залучено на обслуговування понад 1,8 тисячі 

нових клієнтів і на кінець року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував більше 9 тисяч 

корпоративних клієнтів.  

У 2016 році створені передумови для поступового нарощування обсягів 
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кредитування корпоративного бізнесу. Цьому сприяло: 

- зростання депозитного портфелю АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- стабілізація макроекономічних показників; 

- відкриття нових напрямів кредитування. 

Зважаючи на особливості розвитку корпоративного банкінгу в 2016 році, АБ 

«УКРГАЗБАНК» забезпечував удосконалення та адаптацію своїх продуктів та послуг, що 

враховують потреби, види діяльності клієнтів та кон’юнктуру ринку. Завдяки цьому АБ 

«УКРГАЗБАНК» вдалося збільшити обсяги банківських операцій, зокрема обсяг кредитної 

заборгованості збільшився на 30%. На ринку залучення коштів АБ «УКРГАЗБАНК» 

покращив свої позиції, продемонструвавши за звітний рік приріст коштів корпоративних 

клієнтів на 92% або на 14,5 млрд грн (без врахування курсових різниць). 

Основними клієнтами АБ «УКРГАЗБАНК» є: 

- державні підприємства нафтогазової, транспортної, енергетичної 

промисловості; 

- бюджетні установи та заклади освіти; 

- підприємства агропромислового комплексу; 

- підприємства оборонного комплексу; 

- комунальні підприємства;  

- лісові господарства; 

- небанківські фінансові установи; 

- виробники продуктів харчування та напоїв; 

- виробники та дистриб’ютори медичних та лікарських препаратів; 

- виробники машин та устаткування; 

- підприємства сфери торгівлі. 

Активні операції  

Головним завданням у кредитуванні було створення якісного та диверсифікованого 

кредитного портфеля та розвиток напряму еко-кредитування. При кредитуванні Банк 

проводив виважену політику, активні операції здійснювались з посиленням заходів, 

спрямованих на мінімізацію ризиків, забезпечення високого рівня доходності операцій, 

покращення якості кредитного обслуговування. До позичальників висувались жорсткі 

вимоги щодо їх фінансового стану, покриття суми кредиту забезпеченням, наявності 

позитивної кредитної історії, також оцінювалася перспективність бізнесу, ефективність 

проекту, відповідність критеріям еко-спрямованості. При аналізі діяльності позичальників 

враховувалася специфіка бізнесу, вимоги, передбачені контрактами, обороти за рахунками, 

оборотність активів та інші показники. 

У 2016 році запрацював та довів свою ефективність оновлений та оптимізований 

кредитний процес. Основна мета — продуктивна робота з позичальниками та потенційними 

клієнтами для досягнення спільних цілей та економічних інтересів у рамках кожного 

окремого кредитного проекту. Процедура попереднього розгляду кредитної заявки за 

мінімальним пакетом документів із наданням індикативного офферу (пропозиції) щодо 

можливості проведення кредитної операції та доцільності подальшого розгляду, 

централізований аналіз і розгляд кредитних проектів корпоративних клієнтів на рівні 

головного офісу Банку дозволив отримати найефективніший варіант задоволення потреб 

клієнта. Максимальний термін розгляду кредитних заявок з етапом надання індикативного 

офферу для корпоративних клієнтів згідно з внутрішніми нормативними документами 

складає 30 днів.  

Банк постійно адаптує кредитні продукти до потреб корпоративних клієнтів, які 

охоплюють як короткострокове, так і довгострокове кредитування, у тому числі 

спеціалізовані програми кредитування з урахуванням специфіки діяльності позичальників 

(сільгоспвиробники, державні підприємства тощо). 

Одним із стратегічних завдань корпоративного банкінгу є автоматизація всіх бізнес-

процесів, у тому числі з кредитування, впровадження нових технологій з метою підвищення 

якості обслуговування корпоративних клієнтів. 
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Пасивні операції 

Протягом 2016 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері пасивних операцій була 

зосереджена насамперед на 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».  

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 оборонного та 

агропромислового комплексу, лісовими господарствами, небанківськими фінансовими 

установами та страховими компаніями.  

Виважена процентна політика та гнучкі умови розміщення коштів суб’єктів 

господарювання дозволяють АБ «УКРГАЗБАНК» бути одним із лідерів на ринку з 

залучення ресурсів. 

Документарний бізнес 

У 2016 році продовжувалося активне нарощування портфелю документарних 

операцій клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК». Загальний обсяг документарних операцій, що було 

надано (відкрито) та отримано на супроводження Банком протягом звітного року, склав 

3 695 млн грн (з них обсяг операцій клієнтів сегменту корпоративного бізнесу становив 

понад 3 400 млн грн). 

АБ «УКРГАЗБАНК» надає клієнтам повний спектр послуг з обслуговування усіх 

видів документарних операцій, що використовуються в 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 зовнішньоекономічними договорами, без обмежень щодо форми власності клієнтів та їх 

галузевої належності. При цьому, у разі необхідності, Банк залучає до супроводження 

наданих ним операцій провідні міжнародні фінансово-кредитні установи в якості 

підтверджуючих банків та банків-гарантів. 

У сегменті послуг з надання гарантійних операцій АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює 

випуск традиційних видів гарантій (тендерні гарантії, гарантії виконання договорів, гарантії 

платежу, гарантії повернення авансового платежу тощо) та, крім цього, є 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). 

Реалізація еко-проектів 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році почав активно реалізовувати еко-програми для 

фінансування корпоративного бізнесу та нарощувати кредитний портфель за цим напрямом.   

Основними програмами корпоративного бізнесу в 2016 році в рамках проекту еко-

банку стали: 

- фінансування витрат та рефінансування кредитів за програмами 

енергоефективності,  відновлювальної енергетики та зниження шкідливих викидів;  

- кредитування інвестиційних проектів, які спрямовані на виробництво та продаж 

електроенергії за «зеленим» тарифом та теплової енергії;  

- кредитування на придбання енергоефективного обладнання, транспортних 

засобів, сільськогосподарської техніки. 

Перевагами еко-банкінгу від корпоративного напряму АБ «УКРГАЗБАНК» були: 

- співпраця Банку та Міжнародної фінансової корпорації, що дозволяла 

проводити експертний аналіз проектів з енергоефективної модернізації та виявляти 

«прихований» потенціал економії ресурсів, прискорювати окупність інвестицій; 

- всі проекти, пов'язані з енергоефективністю, екологічністю та відновлювальною 
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енергетикою корпоративних клієнтів розглядалися як пріоритетні — у першочерговому 

порядку; 

- для підприємств та компаній корпоративного бізнесу, чия діяльність 

безпосередньо пов'язана з екологічними та енергоефективними технологіями, були 

запропоновані пільгові відсоткові ставки за кредитами і підвищені — за депозитами; 

- більш сприятливі критерії фінансування енергоефективних проектів у частині 

норм доходності та виключень, більш швидкі терміни розгляду, ніж за програмами основних 

операторів — міжнародних фінансових установ; 

- процедура попереднього розгляду кредитної заявки дозволяла клієнту протягом 

тижня з моменту отримання мінімального пакету документів отримати індикативну 

пропозицію (OFFER) щодо можливості кредитування та структури кредитної операції. 

Індивідуальний банкінг 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАК» продовжив активний розвиток одного з 

перспективних та пріоритетних напрямів діяльності — VIP-банкінг. 

Концепція роботи окремо створеного підрозділу для обслуговування великих 

корпоративних клієнтів, а саме департаменту по роботі з корпоративними VIP — клієнтами, 

полягає у створенні ексклюзивних та інноваційних банківських продуктів, серед яких — як 

окремі послуги, так і комплексне обслуговування. Крім того, для цих клієнтів Банк 

розробляє індивідуальні структуровані продукти з урахуванням галузевої сегментації 

клієнта.  

Департамент по обслуговуванню корпоративних VIP-клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» 

забезпечує високоякісне оперативне обслуговування на основі оформлення індивідуального 

пакету банківських послуг. Особистий фінансовий менеджер Банку допомагає клієнту 

ефективніше організувати бізнес за допомогою персональних консультацій, індивідуального 

режиму обслуговування та ряду основних банківських продуктів. 

Станом на кінець 2016 року в АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговувалося більше 500 

великих корпоративних VIP-клієнтів. Корпоративні VIP-клієнти представлені, як 

компаніями, що входять до ТОР-100 кращих компаній України, так і іншими великими 

холдингами, що мають стратегічне значення для розвитку економіки держави. Серед них 

найбільші вітчизняні товаровиробники, підприємства та компанії, чия діяльність 

безпосередньо пов’язана з екологічними та енергоефективними технологіями (партнерство в 

рамках реалізації стратегії розвитку еко-банку), транспортні компанії, найбільші 

підприємства газотранспортної системи України, державні та комунальні підприємства.  

У 2016 році корпоративні VIP-клієнти отримали від АБ «УКРГАЗБАНК» 

фінансування за еко-напрямом на підтримку проектів, пов’язаних з ефективним 

використанням енергоресурсів та зі зменшенням шкідливого впливу на довкілля. 

Якість банківських продуктів для VIP-клієнтів — це швидкість, чіткість, гнучкість 

рішень, професіоналізм та персональний підхід до кожного клієнта. 

 

АБ «УКРГАЗБАНК» через розгалужену мережу своїх відділень надає широкий 

перелік банківських послуг клієнтам корпоративного бізнесу: депозитні, комісійні, 

кредитні, документарні тощо.  

Протягом 2016 року банком впроваджені наступні програми кредитування 

корпоративного бізнесу: 

1. кредитування корпоративних клієнтів за генеральним кредитним договором, який 

укладається на строк до 36 місяців та передбачає, що надавши банку забезпечення 

виконання своїх зобов’язань, клієнт може отримувати всі кредитні продукти банку без 

додаткового забезпечення шляхом оформлення додаткового договору; 

2. траншева кредитна лінія дозволяє клієнту отримувати кредитні ресурси, 

максимально орієнтовані на його потреби за оптимальною вартістю. Загальна сума 

фінансування узгоджується одноразово, а грошові кошти надаються траншами з 

урахуванням заявленого клієнтом терміну його повернення та за процентною ставкою, що 

залежить від строку дії траншу;  
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3. гарантії під депозити для корпоративних клієнтів;  

4. покриті гарантії для корпоративних клієнтів.  

Банк постійно адаптує до потреб корпоративних клієнтів кредитні продукти, які 

охоплюють як короткострокове, так і довгострокове кредитування, в тому числі 

спеціалізовані програми кредитування з врахуванням специфіки діяльності позичальників 

(сільгоспвиробники, державні підприємства тощо). 

 

Протягом 2016 року банком впроваджені наступні депозитні продукти 

корпоративного бізнесу: 

1. Генеральний депозитний договір - це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати 

необмежену кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, 

процентна ставка, інше) в рамках одного Генерального депозитного договору, що дає 

можливість клієнту здійснювати планування власних фінансових потоків, розміщення 

траншів депозиту на підставі заяв на розміщення траншу, що є невід’ємними частинами 

Генерального депозитного договору. Строк дії Генерального депозитного договору – 365 

(366) календарних днів (включно).  Строк розміщення траншу: на будь–який строк, але не 

менше 3-х календарних днів (включно), на вибір Вкладника в межах строку дії Генерального 

депозитного договору, мінімальна сума депозиту 1 000 гривень, 200 доларів США, 200 євро. 

 

Протягом 2016 року банком впроваджені наступні комісійні продукти 

корпоративного бізнесу: 

1. З метою покращення обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу у 2016 році 

було оптимізовано тарифні плани, та зменшена їхня кількість до трьох:  

- «Основний корпоративний» - основний тарифний план для корпоративних 

клієнтів;  

- «Розрахунково-касовий - тарифний план для клієнтів, які, крім проведення 

платежів, отримують в банку послуги з отримання готівки через каси банку; 

- «Базовий» - тарифний план для обслуговування державних, комунальних, 

неприбуткових підприємств/установ/організацій; підприємств/установ/організацій паливно-

енергетичного комплексу з істотною участю держави в статутному капіталі, 

газопостачальних підприємств тощо. 

2. Запроваджено новий підхід до встановлення плати на залишки національної 

валюти та/або іноземної валюти на поточному рахунку в рамках діючих тарифів 

розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів. Шляхом підписання з 

клієнтом додаткової угоди встановлюється плата на мінімальний незнижуваний залишок та 

залишок понад мінімальний незнижуваний залишок на поточному рахунку клієнта протягом 

розрахункового періоду, яка є диференційованою та залежить від суми залишку. 

На сьогодні одним із стратегічних завдань корпоративного банкінгу є автоматизація 

всіх бізнес-процесів, впровадження нових технологій, з метою підвищення якості 

обслуговування корпоративних клієнтів.  

Під час розробки та впровадження нових продуктів АБ «УКРГАЗБАНК» враховує як 

потреби різноманітних сегментів, а також вид діяльності цих клієнтів. В цілому діяльність 

АБ «УКРГАЗБАНК» не є сезонною, але вона певною мірою залежить від сезонності 

діяльності клієнтів. Так, на залучення депозитів впливає той факт, що наприкінці 

фінансового року грошові кошти місцевих бюджетів та бюджетних установ підлягають 

поверненню на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. 

Потреба клієнтів, які займаються сільськогосподарською діяльністю, у кредитних коштах 

також залежить від сезонності. 

 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував удосконалювати та розвивати бізнес-

напрям обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу (далі — МСБ), як одного із 

перспективних та динамічних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК». 
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Для забезпечення реалізації стратегічних планів щодо розвитку МСБ у структурі АБ 

«УКРГАЗБАНК» та його регіональній мережі було завершено формування організаційної 

вертикалі МСБ та проведено ряд заходів із навчання працівників вертикалі МСБ, розширено 

продуктовий ряд для реалізації еко-стратегії.  

Реалізація еко-проектів 

У рамках реалізації стратегії розвитку еко-банкінгу для клієнтів МСБ були 

впроваджені банківські продукти, що мають екологічну та енергоефективну спрямованість. 

Фінансування у рамках концепції еко-банкінгу спрямоване на проекти захисту 

довкілля, зменшення викидів шкідливих речовин, використання відновлюваних джерел 

енергії, проведенням енергоефективних заходів. 

Крім надання стандартних кредитів на енергозбереження та відновлювальну 

енергетику, розроблені спеціалізовані еко-продукти: модернізація систем освітлення та 

кредити на придбання  вікон. 

Також були розроблені критерії до застосування еко-підходів для депозитних 

продуктів МСБ. 

 

АБ «УКРГАЗБАНК» через розгалужену мережу своїх відділень надає широкий 

перелік банківських продуктів клієнтам сегменту мікро, малого та середнього бізнесу, 

зокрема: 

1. кредитні продукти: 

1.1. Оборотний капітал для клієнтів МСБ. 

1.2. Овердрафт для клієнтів МСБ. 

1.3. Транспортні засоби для клієнтів МСБ, у т.ч. за партнерськими програмами. 

1.4. Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ, у т.ч. за партнерськими 

програмами. 

1.5. Обладнання для клієнтів МСБ, у т.ч. за партнерськими програмами. 

1.6. Розвиток бізнесу для клієнтів МСБ (інвестиційний).  

1.7. Нерухомість для клієнтів МСБ. 

1.8. Кредит під депозит для клієнтів МСБ. 

1.9. Кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  та 

житлово-будівельних кооперативів. 

1.10. У т.ч. в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження. 

1.11. Акційні умови «від Республіки Білорусь» за кредитними програмами для 

малого та середнього бізнесу (Транспортні засоби для клієнтів МСБ, Обладнання для 

клієнтів МСБ, Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ). 

1.12. Програма розвитку франчайзингу «Вдалий старт». 

1.13. Програма розвитку бізнесу підприємців сільської місцевості в рамках 

співпраці з Німецько-Українським фондом. 

1.14. Програма розвитку бізнесу «Власні кошти» в рамках співпраці з Німецько-

Українським фондом. 

1.15. Програма кредитування мікро-, малих та середніх підприємств в рамках 

співпраці з Німецько-Українським фондом. 

1.16. Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ. 

1.17. Модернізація систем освітлення для клієнтів МСБ. 

1.18. Кредити на вікна для клієнтів МСБ. 

1.19. Гарантії під забезпечення грошового покриття для клієнтів МСБ. 

1.20. Гарантії під забезпечення депозитів для клієнтів МСБ. 

1.21. Електронна тендерна гарантія. 

2. депозитні продукти: 

2.1. Депозит «Генеральний депозитний договір»; 

2.2. Депозит «Класичний»; 
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2.3. Депозити «Овернайт для МСБ»; 

2.4. Депозити «Довгострокова перспектива». 

3. розрахунково-касове обслуговування: 

3.1. Тарифний план «Розрахунковий»; 

3.2. Тарифний план «Соціальний». 

4. дистанційне обслуговування: 

4.1. Тарифний план «Базовий» 

4.2. Тарифний план «Неприбутковий». 

 

Банківські продукти та послуги для клієнтів малого та середнього бізнесу 

розробляються з урахуванням потреб, видів діяльності та кон’юнктури фінансового ринку. 

Протягом 2016 року обсяги наданих банківських операцій для клієнтів малого та середнього 

бізнесу, як одного  із перспективних та динамічно розвиваючих напрямків діяльності банку, 

нарощувались та мали тенденцію до прогресивного збільшення. Завдяки створенню 

широкого спектру продуктової лінійки, застосуванню маркетингових заходів, диверсифікації 

клієнтського сегменту малого та середнього бізнесу послуги банку для малого та середнього 

бізнесу не схильні до впливу сезонних змін. 

Окремий пріоритет було визначено АБ «УКРГАЗБАНК» для впровадження та 

реалізації кредитування за наступними напрямами: 

- кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

та  житлово-комунальних кооперативів (ЖБК) на проведення енергоефективних заходів, за 

яким від Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

відбувається відшкодування 40-70% від суми кредиту; 

- кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, сільськогосподарської 

техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, у рамках якого 

передбачене відшкодування частини процентної ставки Урядом Республіки Білорусь; 

- кредитування клієнтів у межах співпраці Банку з Німецько-Українським фондом 

(НУФ), завдяки чому відсоткові ставки Банку є одними із найнижчих на ринку. 

 

Протягом 2016р. впроваджено надання для клієнтів сегменту мікро, малого та 

середнього бізнесу таких нових видів банківських продуктів, а саме: 

1. Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ – гривня від 19,5%, 

дол.США від 7,8%, євро від 6,7%. 

Модернізація систем освітлення для клієнтів МСБ (від 21,2 % у гривні). 

2. Кредити на вікна для клієнтів МСБ (від 21,2 % у гривні). 

3. Гарантії під забезпечення грошового покриття для клієнтів МСБ. 

4. Гарантії під забезпечення депозитів для клієнтів МСБ. 

5. Електронна тендерна гарантія. 

6. Депозит «Овернайт для МСБ» – гривня до 8,0%, дол.США до 0,10%, євро до 

0,01% (зазначено ставки, що діяли на 01.01.2017). 

7. Депозит «Довгострокова перспектива» – гривня до 17,50%, дол.США до 6,20%, 

євро до 5,10% (зазначено ставки, що діяли на 01.01.2017). 
 

Протягом 2016р. було оновлено умови кредитування за іншими кредитними 

продуктами для клієнтів сегменту мікро, малого та середнього бізнесу, а саме: 

1. Програма розвитку франчайзингу «Вдалий старт». 

2. Кредитування обєднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельних кооперативів. 

Процентні ставки за даними продуктами встановлюються в розмірах від 19,5% 

річних. 

 

РОЗДРІБНИЙ БАНКІНГ 

Кредитні операції 
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У 2016 році пріоритетним для роздрібного бізнесу було збереження 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 

овердрафти для фізичних осіб, бланкові кредити з цільовим призначенням на придбання 

енергоефективного обладнання та еко-кредити. 

У 2015 році АБ «УКРГАЗБАНК» разом з іншими державними банками долучився та 

став активним учасником Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива, та розробив програму роздрібного цільового кредитування «Тепла оселя», яка 

передбачає надання кредитів населенню на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів з подальшим відшкодуванням Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України (надалі - Держенергоефективності) частини кредиту 

позичальникам за рахунок державного бюджету. 

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 автотранспорту, житла як на первинному, так і на вторинному ринках — їх 

модифікація та удосконалення.  

Розрахунково-касове обслуговування 

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового 

обслуговування для приватних клієнтів і постійно вдосконалює продуктовий ряд.  

АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства 

соціальної політики України з виплати пенсій і грошової допомоги. Наприкінці 2016 року 

АБ «УКРГАЗБАНК» також взяв участь у конкурсному відборі уповноважених банків на 

право виплати пенсій, грошових допомог та заробітної плати працівникам бюджетних 

установ  за новими вимогами, який проводився Міністерством фінансів України. 

Строкові депозити 

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування 

ресурсної бази АБ «УКРГАЗБАНК». АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам різноманітні 

депозитні продукти: класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, 

продукти з можливістю поповнення, депозитні програми, які передбачають можливість 

автоматичного продовження строку дії договору. Також в 2016 році було затверджено 

депозитну програму, яка передбачає збільшення процентної ставки при кожній пролонгації. 

Альтернативні канали та карткові продукти 

Для покращення обслуговування платіжних карток АБ «УКРГАЗБАНК» постійно 

розширює інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати 

через мережу. 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» спільно з партнером розробив та подав на 

узгодження до Національного банку України Правила використання електронних грошей, 

що в подальшому надасть змогу АБ «УКРГАЗБАНК» отримати від НБУ дозвіл на випуск 

електронних грошей. Такий дозвіл дасть можливість АБ «УКРГАЗБАНК» випускати 

електронні гроші, а користувачам дозволить без відкриття рахунку та ідентифікації клієнта 

швидко і якісно оплачувати товари та послуги або переказувати електронні гроші між 

гаманцями користувачів. 

У 2016 році значного зростання безготівкових платежів вдалося досягнути перш за 

все завдяки співпраці з платіжною системою MasterCard у рамках програми заохочення 

MasterCard Rewards. 

Бонусна програма MasterCardRewards надає держателям карток Debit MasterCard та 

преміальних карток від АБ «УКРГАЗБАНК» можливість отримати додаткові подарунки, 

призи та цінні сертифікати за безготівкові розрахунки в торгово-сервісних мережах та 
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Інтернет-магазинах. Окрім кредитних карток «Домовичок» в 2016 році доступ до цього 

сервісу отримали держателі зарплатних карток Debit MasterCard та клієнти — власники 

преміальних карток MasterCard, що позитивно відобразилось на зростанні обсягів 

безготівкових розрахунків. 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК»  розроблено унікальний продукт — платіжну карту, 

виготовлену з біологічної сировини. Сировина виготовлена з зерен кукурудзи та цукрової 

тростини, що при утилізації повністю переробляється мікроорганізмами та не завдає шкоди 

навколишньому середовищу. Основна ідеологія продукту — внесок отримувача картки в 

покращення екології. 

Карта видаватиметься в оригінальній упаковці з екологічного матеріалу  разом із 

сертифікатом на посадку саджанця паркового дерева. 

Грошові перекази та платежі 

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно розвивати послуги грошових переказів 

фізичних осіб та приймання платежів фізичних осіб на користь юридичних. 

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році пропонував 

скористатися своїм клієнтам будь-якою із 8 міжнародних систем грошових переказів, а саме: 

Welsend, WesternUnion, Юнистрим, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, 

MoneyGram, RIA, Золотая Корона та INTELEXPRESS. 

Міжнародна платіжна система грошових переказів Welsend, платіжною організацією 

якої є АБ «УКРГАЗБАНК», зареєстрована Національним банком України та здійснює 

обслуговування клієнтів з 2013 року. 

Протягом 2016 року новими партнерами — резидентами та нерезидентами системи 

Welsend стала 21 банківська та небанківська фінансова установа.  

Станом на 1 січня 2017 року клієнти — фізичні особи в межах системи Welsend 

можуть відправляти/отримувати перекази до Вірменії, Молдови, Таджикистану, Греції та 

Грузії. 

Завдяки співпраці з міжнародним партнером IntelExpress у 2016 році система 

Welsend розширила свою присутність у 32 країнах світу. Так, грошові перекази стали 

доступними в Албанії, Великій Британії, Бельгії, Румунії, В’єтнамі, Греції, Китаї, Вірменії, 

Філіппінах, Грузії, Бангладеш, Ізраїлі, Іспанії, Казахстані, Швеції, Данії, Болгарії, Німеччині, 

Індонезії, Ірландії, Італії, Марокко, Молдові, Монголії, Нідерландах, Росії, Словаччині, 

Туреччині, Франції, Чехії, Швейцарії та Португалії. 

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам — фізичним особам послугу проведення 

платежів для оплати товарів, робіт, послуг, що надаються підприємствами, організаціями та 

приватними особами — підприємцями. 

Premier Banking 

У 2016 році для підвищення зручності та якості обслуговування клієнтів Premier 

Banking було відкрито 13 Premier-зон у дирекціях АБ «УКРГАЗБАНК», а саме у Київській,  

Львівській, Одеській, Харківській, Рівненській, Житомирській, Сумській, Закарпатській,  

Івано-Франківській, Полтавській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській обл. 

У Premier-зоні за кожним клієнтом Premier Banking закріплюється окремий 

менеджер, який забезпечує максимально ефективний процес обслуговування клієнта, дбає 

про всі формальності, задовольняє найширший спектр запитів клієнтів на фінансові та не 

фінансові послуги, забезпечуючи при цьому повну конфіденційність всіх даних та 

максимальний комфорт для клієнта. 

Персональний менеджер Premier 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 

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 та управління активами клієнта, додатково 

надаються послуги з консалтингу, фінансового планування, юридичні консультації, підбір 

програм з навчання за кордоном, оформлення страхових продуктів та інше.  
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Для якісного та оперативного обслуговування клієнтів Premier Banking в Банку існує 

окрема телефонна лінія VIP Контакт-центру для цілодобової інформаційної підтримки. 

У 2016 року була запроваджена нова пропозиція для клієнтів Premier Banking — 

пакет послуг «ВОЯЖ ДРАЙВ», що передбачає відкриття клієнту двох преміальних карт 

MasterCard World та Visa Infinite.  

Найбільш популярними банківськими продуктами в 2016 році у клієнтів Premier 

Banking залишались: преміальні платіжні картки рівня Platinum, Visa Infinite та MasterCard 

World Elite, а також, депозити та депозитні сертифікати, оренда індивідуальних банківських 

сейфів, програми кредитування, кредитні картки та овердрафти. 

Реалізація еко-проектів 

У 2016 році було розроблено і впроваджено нові банківські програми кредитування 

фізичних осіб: 

 «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 легкових автомобілів, які будуть 

використовуватися в особистих цілях та які приводяться в рух електродвигуном. 

Також у 2016 році розроблено продукти «ЕКО енергія» (кредит на придбання 

сонячних енергетичних станцій) та «ЕКО ГАЗ» (кредит на придбання та встановлення 

газобалонного обладнання в легковому автомобілі), що будуть впроваджені у 2017 році. 

 

АБ «УКРГАЗБАНК» через розгалужену мережу своїх відділень надає широкий 

перелік банківських продуктів клієнтам роздрібного бізнесу.  

Банківські продукти роздрібного бізнесу, які діяли протягом 2016 року: 

Кредитні продукти роздрібного банкінгу 

1. Програма «Тепла оселя» - кредит на придбання енергоефективного 

обладнання/матеріалів в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2011 р. № 1056, із змінами та доповненнями. 

2. Програма «Еко оселя» – кредит на придбання енергоефективного 

обладнання/матеріалів,  що не передбачає відшкодування від Держенергоефективності. 

3.  Програма цільового роздрібного кредитування «Кредит під депозит», кредити 

Позичальників за якою забезпечуються строковими депозитами, розміщеними в 

національній валюті в АБ «УКРГАЗБАНК». 

4. Програма цільового роздрібного кредитування «Авто в кредит» (нові 

автомобілі). 

В рамках програми  цільового роздрібного кредитування «Авто в кредит2 (нові 

автомобілі) діяли наступні індивідуальні/партнерські програми, основними умовами яких 

було: максимальний строк кредитування 7 років, мінімальний власний внесок 10% від 

вартості авто, разова комісія та процентна ставка залежать від розміру власного внеску та 

вартості компенсації партнера (авто дилера та/або страхової компанії тощо): 

- Програма цільового роздрібного кредитування «Авто в кредит» – на придбання 

автомобілів, які реалізують позичальники АБ «Укргазбанк» або їх майнові поручителі, та які 

є забезпеченням по діючим непогашеним кредитам фізичних осіб або суб’єктів 

господарювання. 

- Програма «Автокредит Надійний» - на придбання нових легкових автомобілів, 

які будуть використовуватися в особистих та сімейних цілях, які можуть приводитись в рух 

двигуном внутрішнього згоряння, електродвигуном/електродвигунами, гібридними 

двигунами. 

- Програма «Авто в кредит ECO Car» - на придбання легкових автомобілів, які 

будуть використовуватися в особистих та сімейних цілях та які приводяться в рух 

електродвигуном/електродвигунами. 
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5. Програма цільового роздрібного кредитування «Житло в кредит» (вторинний 

ринок) - на придбання житлової нерухомості (квартир, будинків, домоволодінь тощо) на 

вторинному ринку (в т.ч. разом із земельними ділянками). 

6. Програма цільового роздрібного кредитування «Житло в кредит» (вторинний 

ринок) - на придбання житлової нерухомості (квартир, будинків, домоволодінь тощо) на 

вторинному ринку (в т.ч. разом із земельними ділянками), яку реалізують позичальники АБ 

«УКРГАЗБАНК» або їх майнові поручителі, та яка є забезпеченням по діючим непогашеним 

кредитам фізичних або юридичних осіб. 

7. Програма цільового роздрібного кредитування «Житло в кредит» (первинний 

ринок) - на придбання житлової нерухомості (квартир) на первинному ринку в 

акредитованих Банком забудовників та у відібраних об’єктах будівництва (будинки), при 

реалізації житлової нерухомості на первинному ринку одним з наступних способів: 

- шляхом укладення договору купівлі-продажу майнових прав, деривативів; 

- шляхом купівлі-продажу цінних паперів (цільових облігацій, векселів, 

закладних); 

- шляхом участі у ФФБ. 

В рамках програми цільового роздрібного кредитування “Житло в кредит” 

(первинний ринок) діяли наступні індивідуальні/партнерські програми, основними умовами 

яких було: максимальний строк кредитування 20 років,  разова комісія та процентна ставка 

залежать від розміру власного внеску та вартості компенсації партнера 

(забудовника/продавця нерухомості): 

- Умови кредитування у ЖК «Чайка 2»;  

- Умови кредитування у ЖК «Чайка 2 Соцтаун»; 

- Партнерська програма по співпраці з ПАТ «ХК «Київміськбуд»; 

- Умови кредитування ТОВ «Компанія «Парадиз»; 

- Умови кредитування "Вінницький Муніципальний ФФБ"; 

- Умови кредитування у рамках співпраці з ТОВ «БВК КОМПАНІЯ «Федорченко». 

Програми «Параметри реструктуризації валютних кредитів» та «Рефінансування 

валютних кредитів», які передбачають зменшення валютних ризиків та фінансового 

навантаження на Позичальників банку шляхом зміни валюти кредитів, у забезпечення по 

яким оформлено транспортні засоби/ нерухоме майно, з іноземної в національну валюту.  

Програми овердрафтного кредитування: 

1. Програма Овердрафт «Зарплатний 3 оклади» для зарплатних проектів (в тому 

числі для працівників бюджетних установ) (припинено дію відповідно Протоколу №158/17 

Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 27 грудня 2016 року). 

2. Програма Овердрафт «Зарплатний Максимальний» для зарплатних проектів (в 

тому числі для працівників бюджетних установ) (припинено дію відповідно Протоколу 

№158/17 Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 27 грудня 2016 року). 

3. Програма Овердрафт «Зарплатний Легкий VIP» для зарплатних проектів (в 

тому числі для працівників бюджетних установ) (припинено дію відповідно Протоколу 

№158/17 Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 27 грудня 2016 року). 

4. Програма Овердрафт «Зарплатний Максимальний VIP» для зарплатних 

проектів (в тому числі для працівників бюджетних установ) (припинено дію відповідно 

Протоколу №158/17 Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 27 грудня 2016 року). 

5. Програма Овердрафт «Картка керівника» для зарплатних проектів (в тому 

числі для працівників бюджетних установ) (припинено дію відповідно Протоколу №17 

Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 25 лютого 2016 року). 

6. Програма «Кредитна картка VIP» для фізичних осіб, які обслуговуються в 

рамках Тарифних планів «ДРАЙВ-Пакети для Клієнтів Банку», «ДРАЙВ-Пакети для 

Працівників Організацій/Установ (що обслуговуються в АБ «УКРГАЗБАНК»)», «ДРАЙВ-

Пакети для Працівників Банку» (Надалі - «ДРАЙВ-Пакети») на рівні «Преміум ДРАЙВ» та 

«Люкс ДРАЙВ». 

7. Універсальна картка «Домовичок» - на споживчі цілі для клієнтів 
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(співробітники банку, для зарплатних клієнтів, для інших клієнтів банку). Картка в рамках 

даного продукту підключено до бонусної програми лояльності MasterCard Rewards.  

8. Програма Овердрафт «Безмежний» для зарплатних проектів. Дохідність за 

продуктом отримується за рахунок щомісячної комісії за обслуговування рахунку та комісії 

за надання кредиту, відсоткова ставка за продуктом передбачена на рівні 0,00001% річних. 

9. Програма «Овердрафт до зарплати» для зарплатних проектів (в тому числі для 

працівників бюджетних установ). 

Депозитні програми для фізичних осіб: 

1. Вклади «Строковий з продовженням» та «Класичний з продовженням» в трьох 

валютах (гривня, долар США та євро), строки розміщення вкладу 1-24 місяців, можливість 

автоматичного продовження строку дії договору, виплата процентів в кінці строку дії 

депозиту та щомісячно, поповнення вкладу протягом перших 30 днів  строку зберігання 

коштів  та кожного продовженого строку зберігання коштів. 

2. Вклад «Справа честі» в національній валюті, строки розміщення коштів 1-12 

місяців, можливість автоматичного продовження строку дії договору, виплата процентів в 

кінці строку дії депозиту та щомісячно, поповнення вкладу протягом перших 30 днів  строку 

зберігання коштів та кожного продовженого строку зберігання коштів. 

3. Депозит «Різдвяні мрії» в трьох валютах (гривня, долар США та євро), строки 

розміщення вкладу 3-6 місяців, виплата процентів авансом в день розміщення депозиту без 

автоматичного продовження строку.  

4. Вклад «Прибуткова 7-ка» в трьох валютах (гривня, долар США та євро), строк 

розміщення вкладу 7 днів, можливість автоматичного продовження строку дії договору, 

виплата процентів в кінці строку дії депозиту, поповнення вкладу не дозволяється. 

5. Вклад «Золота Гарантія» в банківських металах (золото), строки розміщення 

коштів 6-24 місяців, поповнення вкладу протягом всього строку зберігання банківських 

металів, виплата процентів в кінці строку дії депозиту. 

6. Депозит «Драйвовий рік» в трьох валютах (гривня, долар США та євро), строк 

розміщення вкладу 367 днів, виплата процентів щомісячно. Депозит передбачає щомісячне 

поповнення. Збільшення процентної ставки вразі поповнення депозиту. При цьому, якщо в 

наступному місяці розміщення депозит не буде поповнено – процентна ставка 

встановлюватиметься на рівні діючої ставки на дату розміщення такого депозиту.  

7. Депозит «Прибуткові сходинки в трьох валютах (гривня, долар США та євро), 

строк розміщення вкладу 31 день з можливістю пролонгації до 5 разів. Максимальний строк 

розміщення депозиту за вказаною програмою 186 днів. Можливість отримати депозит та 

нараховані проценти кожний 31-ий день. 

8. Депозит «Берегиня» в гривні, строки розміщення вкладу 3-12 місяців, виплата 

процентів в кінці строку та щомісячно. Поповнення вкладу протягом перших 30 

календарних днів. Щомісячне перерахування  суми коштів в розмірі 1% річних від суми 

депозиту на рахунок дитячого будинку, розташованого в регіоні, в якому залучено депозит. 

Тарифи за поточними рахунками фізичних осіб: 

1. Тарифний план «Приватний» з обслуговування поточних рахунків в 

національній та іноземній валюті (долари США, євро, російські рублі, англійські фунти, 

швейцарські франки, польські злоти, японські єни)  для клієнтів-фізичних осіб, які 

відкривають рахунки для власних потреб для зберігання грошових та здійснення усіх видів 

операцій, у відповідності з чинним законодавством України. 

2. Тарифний план «Приватний VIP» з обслуговування поточних рахунків в 

національній та іноземній валюті (долари США, євро, російські рублі, англійські фунти, 

швейцарські франки, польські злоти, японські єни) для VIP-клієнтів-фізичних осіб, які 

відкривають рахунки для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій, у 

відповідності з чинним законодавством України. 

3. Тарифний план «Економ» з обслуговування поточних рахунків в національній 

та іноземній валюті (долари США, євро) для клієнтів-фізичних осіб, які відкривають поточні 

рахунки для зарахування коштів з депозитних рахунків. 
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4. Тарифний план «Приватний в металі» з обслуговування поточних рахунків в 

банківських металах (золото) для клієнтів-фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки  

для перерахування банківських металів після закінчення строку розміщення строкових 

депозитів в банківських металах та при безготівковій купівлі банківських металів. 

5. Тарифний план «Молодіжний 2» з обслуговування поточних рахунків в 

національній валюті для клієнтів-фізичних осіб учасників програм надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла, що реалізуються державною спеціалізованою 

фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». 

6. Тарифний план «Молодіжний» з обслуговування поточних рахунків в 

національній валюті для клієнтів-фізичних осіб учасників державної програми будівництва 

(придбання) доступного житла що реалізуються державною спеціалізованою фінансовою 

установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та 

отримують державну підтримку у розмірі 30 відсотків вартості нормативної площі 

доступного житла.  

Депозитні програми та тарифи за поточними рахунками фізичних осіб, 

оформлення/дію яких призупинено у 2016 році: 

Вклад «Справа честі», що передбачав перерахування  суми коштів в розмірі 1% 

річних від суми депозиту на рахунки для надання благодійної допомоги на лікування та 

реабілітацію постраждалим під час військових дій, призупинено з 14.11.2016 (КУАП 

№081116 від 08.11.2016).  

Вклад «Різдвяні мрії», що передбачав  виплату процентів в день розміщення 

депозиту, призупинено з 02.02.2016 (КУАП №270116/1 від 27.01.2016)  

 

Протягом 2016 року банком впроваджені наступні банківські продукти 

роздрібного бізнесу: 

Кредитні програми: 

1. Програма «Еко оселя», затверджена Протоколом Кредитної Ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» Протокол КР №7 від 28.01.2016: 

Вид кредитування: споживчий бланковий кредит. 

Цільове призначення: на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів. 

Термін кредитування: до трьох років. 

Сума кредиту: від 1000,00 до 50000,00 грн. 

Валюта кредитування: гривня. 

Власний внесок: не менше 10% від вартості обладнання/матеріалів, що 

придбавається. 

Процентна ставка: 24,5% річних. 

Комісія за надання кредиту: 3,0% від суми кредиту. 

Особливості програми:  

Без відшкодування Позичальникам частини суми кредиту зі сторони Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України: 

2. Програма «Автокредит Надійний», затверджена протоколом Кредитної Ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» №114/13  від 20.10.2016: 

Вид кредитування: споживчий цільовий кредит. 

Цільове призначення: на придбання нових легкових автомобілів, які будуть 

використовуватися в особистих та сімейних цілях, які можуть приводитись в рух двигуном 

внутрішнього згоряння, електродвигуном/електродвигунами, гібридними двигунами. 

Термін кредитування: від 1 до 7 років (включно). 

Сума кредиту: від 10000,00 до 400000,00 грн. 

Валюта кредитування: гривня. 

Власний внесок: від 10% від вартості транспортного засобу. 

Процентна ставка: від 7,5% до 19,2% в залежності від строку кредитування та 
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власного внеску. 

Комісія за надання кредиту: 1,99% від суми кредиту. 

Особливості програми:  

Винагорода від страхової компанії  (без ПДВ) у розмірі 2,7% від вартості 

транспортного засобу сплачується одноразово на умовах агентського договору, укладеного 

між банком та страховою компанією. 

3. Програма «Авто в кредит ECO Car», затверджена протоколом Кредитної Ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» № 46  від 26.05.2016: 

Вид кредитування: споживчий цільовий кредит. 

Цільове призначення: на придбання легкових автомобілів, які будуть 

використовуватися в особистих та сімейних цілях та які приводяться в рух 

електродвигуном/електродвигунами (далі – Еко-автомобіль). 

Термін кредитування: від 1 до 5 років (включно). 

Сума кредиту: від 10000,00 до 350000,00 грн. 

Валюта кредитування: гривня. 

Власний внесок: від 40% від вартості транспортного засобу. 

Процентна ставка: залежить від строку кредитування: від 1 року (+1 день) по 3 

років (включно) – процента ставка – 17,5% в гривні; від 3 років (+1 день) по 5 років 

(включно) – процентная ставка – 18,3% в гривні. 

Комісія за надання кредиту: 2,99% від суми кредиту. 

Особливості програми:  

- вік Еко-автомобіля на момент закінчення строку кредитування не повинен 

перевищувати 5 років; 

- рік випуску Еко-автомобіля 2013 року та пізніше; 

- загальний пробіг Еко-автомобіля не повинен перевищувати 60 тис.км (на дату 

надання заявки на отримання кредиту, відповідно до фотографії панелі приладів. 

4. Програма «Рефінансування валютних кредитів», затверджена Протоколом 

Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» Протоколу КР №25 від 22.03.2016, яка передбачає 

зменшення валютних ризиків та фінансового навантаження на Позичальників банку шляхом 

зміни валюти кредитів, у забезпечення по яким оформлено транспортні засоби/ нерухоме 

майно, з іноземної в національну валюту. 

5. Програма овердрафтного кредитування «Захисник» для фізичних осіб-

працівників підприємств організацій/військових підрозділів тощо, які мають зарплатні 

проекти в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЗКП) та які згідно Закону України «Про військовий 

обов'язок і військову службу» відносяться до наступних категорій:  військовослужбовці - які 

проходять військову службу; військовозобов'язані/резервісти - які були призвані; резервісти 

- особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших 

військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час, та були 

призвані. Затверджена Протоколом Кредитної Ради АБ «УКРГАЗБАНК» №63/7 від 

19.07.2016 року. Дохідність за продуктом отримується за рахунок щомісячної комісії за 

обслуговування рахунку та комісії за надання кредиту, відсоткова ставка за продуктом 

передбачена на рівні 0,00001% річних. Програма застосовується з моменту запуску у 

промислову експлуатацію проекту «Кредитна фабрика».  

Депозитні програми для фізичних осіб: 

1. Депозит «Драйвовий рік»: з 02.06.2016 (КУАП №180516 від 18.05.2016, КУАП 

№270516/5 від 27.05.2016) в трьох валютах (гривня, долар США та євро), строки розміщення 

вкладу 367 днів, виплата процентів щомісячно. Депозит передбачає щомісячне поповнення. 

Збільшення процентної ставки вразі поповнення депозиту. При цьому, якщо в наступному 

місяці розміщення депозит не буде поповнено – процентна ставка встановлюватиметься на 

рівні діючої ставки на дату розміщення такого депозиту.  

Процентні ставки, що діяли по депозиту «Драйвовий рік» протягом звітного року: 

- З 02.06.2016 – гривня 18,5*/19,0**%, дол. США 6,5*/7,0**%, євро 5,0*/5,2**%; 

- З 06.07.2016 – гривня 18,0*/19,0**%, дол. США 6,0*/7,0**%, євро 4,0*/5,0**%. 
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* базова ставка  

** підвищена ставка (в разі поповнення депозиту) 

2.  Депозит «Прибуткові сходинки» з 22.08.2016 (КУАП 190816 від 19.08.2016) в 

трьох валютах (гривня, долар США та євро), строк розміщення вкладу 31 день з можливістю 

пролонгації до 5 разів. Максимальний строк розміщення депозиту за вказаною програмою 

186 днів. Можливість отримати депозит та нараховані проценти кожний 31-ий день. 

Процентні ставки, що діяли по депозиту «Прибуткові сходинки» протягом звітного 

року: з 22.08.2016 – гривня 14,0% , дол. США 3,5%, євро 2,5% (базова ставка); гривня 15,0% 

, дол. США 4,0%, євро 2,9% (ставка при 1 лонгації); гривня 16,0% , дол. США 4,5%, євро 

3,0% (ставка при 2 лонгації);  гривня 18,0% , дол. США 5,5%, євро 3,5% (ставка при 3 

лонгації); гривня 19,0% , дол. США 6,0%, євро 4,0% (ставка при 4 лонгації);  гривня 20,0% , 

дол. США 7,5%, євро 4,5% (ставка при 5 лонгації). Виплата процентів в кінці строку, 

автопролонгація.    

3.  Депозит «Берегиня» з 14.11.2016 (КУАП 241016/1 від 24.10.2016) в гривні, 

строки розміщення вкладу 3-12 місяців, виплата процентів в кінці строку та щомісячно. 

Поповнення вкладу протягом перших 30 календарних днів. Щомісячне перерахування  суми 

коштів в розмірі 1% річних від суми депозиту на рахунок дитячого будинку, розташованого 

в регіоні, в якому залучено депозит. 

Процентні ставки, що діяли по депозиту «Берегиня» (виплата процентів в кінці 

строку) протягом звітного року: 

- з 08.11.2016 – гривня 17,5% (строк 3-6 місяців); гривня 17,0 % ( строк 6-12 місяців). 

Процентні ставки, що діяли по депозиту «Берегиня» (виплата процентів щомісячно) 

протягом звітного року: 

- з 08.11.2016 – гривня 17,0% (строк 3-6 місяців); гривня 16,5 % ( строк 6-12 місяців). 

Тарифи за поточними рахунками фізичних осіб: 

1. Затверджено можливість відкриття та обслуговування поточних рахунків у 

канадських доларах за тарифними планами «Приватний», «Приватний VIP» (Протокол 

Тарифного комітету №160706/6 від 06.07.2016)  

2. Актуалізовано  розміри тарифів по існуючим Тарифним планам. 

 

ІНКАСАЦІЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив розвиток та активне впровадження 

послуг з інкасації та перевезення валютних цінностей. 

Служба інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» представлена в 11 областях України: 

Вінницькій, Дніпропетровській, Волинській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях. 

Підрозділи інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» мають 38 власних оперативних 

автомобілів, які мають високий рівень захисту та відповідають вимогам нормативних актів 

Національного банку України. Рух автомобілів за маршрутом відстежується системою GPS 

моніторингу, яка дозволяє оперативно оцінювати місцезнаходження інкасаторських 

автомобілів. 

Обслуговування клієнтів здійснює 119 працівників інкасації АБ «УКРГАЗБАНК», 

які пройшли спеціальну підготовку та забезпечені засобами індивідуального захисту. При 

здійсненні перевезення валютних цінностей та інкасації залучаються працівники Державної 

служби охорони при МВС України. 

Служба інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» надає широкий спектр послуг: 

- інкасація валютних цінностей банківських установ; 

- інкасація валютних цінностей клієнтів; 

- доставка інкасованих валютних цінностей клієнтів до каси Банку; 

- перевезення валютних цінностей клієнта/Банку; 

- оперативне підкріплення валютними цінностями власних підрозділів Банку, у 

т.ч. програмно-технічних комплексів самообслуговування; 

- міжрегіональні перевезення валютних цінностей клієнтів; 

- завантаження та розвантаження банкоматів; 
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- інкасація та перевезення валютних цінностей клієнтів за разовими договорами. 

Клієнтами Банку за послугами інкасації та перевезення цінностей є інші банківські 

установи, корпоративні клієнті, клієнти малого та середнього бізнесу, а також фізичні особи. 

За 2016 рік кількість укладених з АБ «УКРГАЗБАНК» договорів щодо інкасації та 

перевезення цінностей зросла на 23%, та на кінець року служба інкасації Банку 

обслуговувала клієнтів за 858 договорами. 

Таким чином, у результаті успішної реалізації стратегії Банку щодо розвитку послуг 

з інкасації та перевезення валютних цінностей вдалося: 

- зміцнити позиції Банку на ринку послуг з інкасації юридичних та фізичних осіб; 

- збільшити обсяги комісійних доходів; 

- оптимізувати витрати, що супроводжують інкасаторську діяльність; 

- підвищити імідж Банку як активного гравця на ринку послуг з інкасації; 

- закінчити 2016 рік з прибутком. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС. ЦІННІ ПАПЕРИ 

АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ 

українського фондового ринку.  

АБ «УКРГАЗБАНК» надає повний спектр послуг на фондовому ринку, передбачений 

діючим законодавством України. 

АБ «УКРГАЗБАНК» має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів, 

перший дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення професійної діяльності на ринку 

цінних паперів було отримано 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 діяльність — 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 зі 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 2016 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово 

перебував серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами.  

 

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи 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» 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 депозитарних системах, обслуговуючи обіг державних, 

корпоративних та муніципальних цінних паперів.  
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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. 

В майбутньому Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» планує надавати 

додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії на 

загальних зборах акціонерів. 

На кінець 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував більше 38 тис. рахунків у 

цінних паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 753 

випуски цінних паперів українських емітентів. Обсяг депозитарних активів, що 

обслуговується депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг  229 млрд грн за 

номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери станом на 01.01.2017. 

Серед іншого станом на кінець 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує 21 суб'єкт 

управління об'єктами державної власності, які відповідно до законів України «Про 

управління об'єктами державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів 

законодавства, виконують функції з управління цінними паперами, які є об'єктами державної 

власності на рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарною установою на ім'я держави 

Україна. 

Протягом 2016 року збільшено кількість випусків цінних паперів, що 

обслуговуються депозитарною установою, з 624 до 753, внаслідок чого збільшився обсяг 

депозитарних активів за номінальною вартістю цінних паперів у гривнях, що 

обслуговуються управлінням депозитарної діяльності, з 185 млрд грн до 229 млрд грн.  У 

результаті чого згідно з ренкінгами депозитарних установ Професійної асоціації учасників 

ринків капіталу та деривативів, АБ «УКРГАЗБАНК» посів перше місце за обсягом 

депозитарних активів за номінальною вартістю (загальною номінальною вартістю цінних 

паперів у гривнях), що обслуговуються депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» 

(управлінням депозитарної діяльності) протягом трьох кварталів 2016 року. 

 

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

На міжбанківському ринку АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацює як з 

українськими банками, так і з банками близького та далекого зарубіжжя.  

У співпраці з банками-контрагентами АБ «УКРГАЗБАНК» керується принципами 

довгострокових взаємовигідних партнерських відносин, укладаючи генеральні угоди про 

порядок проведення міжбанківських операцій. Так, станом на 31.12.2016 Банком укладено 

86 генеральних угод із платоспроможними банками, у т.ч. 8 — 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 підтримку необхідного рівня короткострокової ліквідності.  

Зважаючи на достатній рівень ліквідності та наявне високоліквідне забезпечення у 

вигляді облігацій внутрішньої державної позики України, протягом 2016 року Банк 

проводив операції репо у значних обсягах. 

Валюто-обмінні операції в касах Банку. 

АБ «УКРГАЗБАНК» проводить валюто-обмінні операції в касах Банку в доларах 

США, євро, швейцарських франках, англійських фунтах стерлінгів, російських рублях, 

чеських кронах, румунських леях, угорських форинтах та польських злотих.   

Операції з банківським золотом через каси Банку. 

АБ «УКРГАЗБАНК» проводить операції купівлі-продажу банківського золота у 

вигляді мирних зливків через каси банка. Основними контрагентами Банку – 
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постачальниками золотих зливків є визнані афінажні компанії Argor Heraeus S.A. 

(Швейцарія) та Valcambi (Швейцарія). 

Операції з державними борговими зобов’язаннями. 

 Банк виконує функції первинного дилера на ринку державних цінних паперів та є 

одним з найбільших операторів  ринку ОВДП. 

Залучення та розміщення ресурсів на міжбанківському ринку України. 

З метою забезпечення короткострокової ліквідності та отримання процентного 

прибутку Банк здійснює операції щодо розміщення та залучення ресурсів на 

міжбанківському ринку України. Переважну більшість міжбанківських операцій, які 

здійснює Банк, займають операції СВОП за умовами яких банки надають один одному 

кредити (залучають депозити) у різних валютах на еквівалентну суму з однаковим терміном 

повернення.  

Арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб. 

АБ «УКРГАЗБАНК» - єдиний в Україні, хто надає приватним клієнтам можливість 

здійснювати операції на світовому валютному ринку на умовах маржинальної торгівлі в 

рамках правового поля України. Операції проводяться цілодобово через Інтернет, без 

реальної поставки валют через торговельний термінал, встановлений на ПК, смартфоні або 

планшеті клієнта. 

У 2016 році, завдяки змінам у валютному законодавстві, було збільшено кількість 

інструментів, доступних для торгівлі. Відтепер клієнтам доступні операції з сингапурським 

та новозеландським доларами, польським злотим, угорським форинтом та датською кроною.  

Операції купівлі-продажу безготівкової валюти на МВРУ. 

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює операції купівлі/продажу безготівкової валюти за 

всіма основними парами валют, як за заявами клієнтів, так і з метою забезпечення власних 

потреб. 

Розвиток кореспондентських відносин. 

АБ «УКРГАЗБАНК» надає особливе значення розвитку та оптимізації своєї 

кореспондентської мережі, встановлюючи кореспондентські відносини з першокласними 

зарубіжними та українськими банками. 

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» інтенсивно розширював мережу банків-

кореспондентів, так станом на 31.12.2016 мережа банків-партнерів складається із 85 банків. 

В  АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговуються 65 банків України, для яких відкрито 309 

кореспондентських рахунків типу «лоро», також відкрито 55 кореспондентські 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,  

Commerzbank AG, VTB Bank (Deutschland) AG, UniCredit Bank AG.  

АБ «УКРГАЗБАНК» проводить платежі в 17 розрахункових валютах і робить це в 

найкоротший термін. Гарантією успіху при проведенні таких операцій є оперативність, 

налагоджені зв’язки із провідними іноземними банками та ефективна робота персоналу. 

Операції з пам’ятними монетами України, сувенірною та супутньою продукцією 

Національного банку України. 

АБ «УКРГАЗБАНК» укладено договір з Національним банком України про про 

реалізацію пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного банку 

України, відповідно до якого Національний банк України визначає АБ «УКРГАЗБАНК» як 

дистриб’ютора пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного 

банку України.  

АБ «УКРГАЗБАНК», як дистриб’ютор пам’ятних монет України, здійснює 

реалізацію пам’ятних монет, сувенірної та супутньої продукції Національного банку України 

фізичним і юридичним особам по всій території України. 

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» укладено 6 договорів про реалізацію 

пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного банку України з 

клієнтами банку, в тому числі 5 – з нумізматичними організаціями України. 

У 2016 році банком, як дистриб’ютором пам`ятних монет України, сувенірної та 
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супутньої продукції Національного банку України, розроблено та запроваджено новий 

механізм співпраці з нумізматичними організаціями, який передбачає підписання Договору 

про реалізацію пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного 

банку України з клієнтами банку за типовою формою АБ «УКРГАЗБАНК», що дає змогу 

задовольняти потреби нумізматичних організацій у пам`ятних монетах України, сувенірній 

та супутній продукції Національного банку України. 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» розширив перелік іноземних валют з якими 

проводить валюто-обмінні операції в касах Банку. До нового переліку валют увійшли чеські 

крони, румунські леї, угорські форинти. 

Завдяки змінам у валютному законодавстві, було збільшено кількість інструментів, 

доступних фізичним особам для маржинальної торгівлі. Відтепер клієнти можуть 

здійснювати операції з сингапурським та новозеландським доларами, польським злотим, 

угорським форинтом та датською кроною.  

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує юридичним особам і фізичним особам — 

підприємцям, а також приватним нотаріусам та адвокатам систему дистанційного 

обслуговування рахунків у режимі реального часу — систему «Клієнт-Інтернет-Банк», у якій 

реалізовано такі функціональні можливості:  

- платежі в національній валюті, іноземній валюті та банківських металах; 

- заяви на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти; 

- отримання виписок з рахунків, перегляд оборотів та залишків на рахунках; 

- обмін електронними повідомленнями з Банком; 

- додаткові сервіси: обслуговування зарплатних проектів, центр фінансового 

контролю (управління рахунком/рахунками підзвітних організацій); 

-  механізми забезпечення безпеки розрахунків (USB — токен, OTP SMS, 

обмеження по сумі документа або їх кількості). 

Контакт-центр — самостійний підрозділ Банку, який у цілодобовому режимі 

365/7/24 опрацьовує дзвінки та електронні повідомлення, які надходять на «гарячу лінію», а 

також є ефективним і доступним каналом дистанційного продажу банківських продуктів і 

послуг. Пріоритетами у роботі контакт-центру є професіоналізм, точність у наданні 

інформації, персональний підхід та ефективне спілкування з існуючими та потенційними 

клієнтами усіх сегментів бізнесу.  

Серед послуг контакт-центру: 

- надання довідкової інформації про роботу Банку; 

- консультування клієнтів щодо банківських продуктів, послуг, акційних 

пропозицій і тарифів; 

- підтримка держателів платіжних карток; 

- реєстрація скарг та пропозицій клієнтів. 

 

Інформація про особливості стану розвитку тієї галузі (або галузей), у якій 

емітент здійснює свою діяльність. 

2016 рік характеризувався продовженням соціально-політичного напруження, що 

спричинило погіршення макроекономічних показників, звуження ділової активності бізнесу, 

зниження індексу споживчих настроїв, купівельної спроможності населення та дестабілізації 

у всіх сферах господарської діяльності країни. Ці несприятливі фактори підсилилися 

подальшою девальвацією національної валюти та зростанням панічних настроїв. За цих 

несприятливих обставин у багатьох банках погіршилась платоспроможність, внаслідок чого 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжував вводити тимчасову адміністрацію до 

банків. Протягом року кількість діючих банків в Україні скоротилася до 93 фінансових 

установ. 

Сумарний збиток банківського сектора України за підсумками 2016 року, з 

урахуванням діючих і неплатоспроможних банків, склав 160,143 млрд грн. 
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Інформація про рівень впровадження нових технологій, нових банківських 

продуктів, їх становище на ринку. 

Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» підвищував свою технологічність та зручність 

обслуговування. Банк запровадив мобільний додаток «MYUKRGASBANK» для зарплатних 

клієнтів, розробив нові карткові продукти та програми.  

 

Інформація про конкуренцію в галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою 

діяльність. 

Конкуренція на банківському ринку зростає, попри зменшення кількості учасників ринку 

внаслідок офіційного визнання їх неплатоспроможними. Посилення конкуренції зумовлено 

зокрема й збільшенням кількості державних банків, які є основними конкурентами АБ 

«УКРГАЗБАНК». Також конкурентами Банку є фінансові установи, наближені за обсягом 

активів та за бізнес-моделлю, достатньо розвиненою мережею продажів та статусом 

універсального банку.  

 

Інформація про особливості банківських продуктів емітента. 

АБ «УКРГАЗБАНК» – універсальна банківська установа, що надає повний спектр 

банківських послуг як для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, так і для населення. 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» обрав нішову стратегію розвитку ЕКО-банку, спрямовану 

на підтримку енергоефективних та екологічних ініціатив. Серед конкурентних переваг 

банківських продуктів АБ «УКРГАЗБАНК» можна виділити широкий продуктовий ряд, 

орієнтований під потреби усіх категорій клієнтів, конкурентну тарифну політику, якість 

обслуговування, присутність банку в усіх регіонах України, а також статус банку, 

бенефіціарним власником якого є держава.  

 

Інформація про перспективні плани розвитку емітента. 

Основною метою діяльності Банку є створення інвестиційно-привабливого банку, за 

реалізації спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією проекту Еко-Банк з урахуванням 

Основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, припущень щодо 

поступового покращення економічної ситуації в країні, зростання ВВП, рівня інфляції та 

прогнозного курсу гривні відносно основних валют, а також поступового відновлення довіри 

до банківської системи, що сприятиме доступності та  поступовому зменшенню вартості 

клієнтських ресурсів. 

 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризиків. 

АБ «УКРГАЗБАНК» працює в умовах динамічних змін кон’юнктури на основних 

сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На 

фінансові результати діяльності Банку в цілому впливають такі чинники, як рівень облікової 

ставки НБУ, ціна грошей на ринку кредитів та депозитів, валютний курс та рівень інфляції. 

До факторів ризику, які властиві будь-якій банківській установі та можуть впливати на 

діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» є наступні: кредитний, ліквідності, процентний, валютний, 

операційний та ризик достатності капіталу. Для забезпечення прийнятного рівня ризику 

Банком встановлені ліміти та індикативні показники щодо кожного виду ризику.  

Кредитний ризик. Резерви під кредитний портфель Банку на кінець дня 31 грудня 

2016 року 15,18% від загального обсягу кредитів юридичних осіб та 78,09% від загального 

обсягу кредитів фізичних осіб. Банк дотримувався нормативу максимального розміру 

кредитного ризику на одного контрагента (Н7), значення становило 12,89% при 

нормативному значенні не більше 25% регулятивного капіталу; та нормативу великих 

кредитних ризиків, значення якого становило 256,10% при нормативному значенні не більше 

800%. 

            Ризик ліквідності. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року значення нормативу 

миттєвої ліквідності Банку складає 35,60% (при нормативному значенні не менше 20%), 
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поточної ліквідності –85,51% (при нормативному значенні не менше 40%) та 

короткострокової ліквідності – 87,03% (при нормативному значенні не менше 60%).  

Процентний ризик. Управління процентним ризиком здійснювалося через контроль 

показників чистої процентної маржі Банку (ЧПМ); доходності процентних активів, вартості 

ресурсів та спреду Банку. 

Додатково, Банком здійснюється розрахунок ставок беззбитковості активних операцій 

в розрізі валют та рекомендованих ефективних ставок у розрізі валют та клієнтських 

сегментів, за результатами якого КУАП встановлює дохідність кредитних операцій у розрізі 

програм кредитування. 

Валютний ризик. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року Банком ліміти відкритої 

валютної позиції, встановлені Національним банком України. Станом на кінець дня 31 

грудня 2016 року фактичне значення довгої відкритої валютної позиції складає 0,35% 

(нормативне - не більше 1%), та короткої відкритої валютної позиції складає 0,24% 

(нормативне - не більше 10%).  

Ризик достатності капіталу. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року 

регулятивний капітал Банку склав 4 913 479 149,22грн, значення показникаадекватності 

капіталу Банку складала 18,21% при нормативному значенні не менше 10%. Виходячи з 

фактичного рівня адекватності капіталу у 2017 році, Банк має достатній запас капіталу для 

подальшого здійснення активних операцій.  

Управління ризиками здійснюється на двох організаційних рівнях:  

Верхній рівень управління ризиками: 

- рівень Наглядової ради; 

- рівень Правління; 

- рівень колегіальних органів Банку (комітетів Правління); 

- рівень підрозділів з управління ризиками; 

- рівень служби внутрішнього аудиту. 

 Нижній рівень управління ризиками: 

- рівень самостійних структурних підрозділів, що безпосередньо генерують ризики 

за операціями (фронт-офіс); 

- рівень самостійних структурних підрозділів, що супроводжують ці операції (бек-

офіс). 

Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, яка: 

- містить перелік ризиків та процедури управління ними;  

- встановлює граничні розміри ризиків та рівні толерантності Банку до ризиків; 

- здійснює контроль за ефективністю функціонування системи управління 

ризиками; 

- затверджує план відновлення діяльності Банку; 

- визнає джерела капіталізації та іншого фінансування Банку; 

- визначає кредитну політику Банку. 

Граничні розміри ризику встановлюються Наглядовою радою щонайменше один раз 

на рік разом із затвердженням річного фінансового плану (бюджету) Банку або частіше у 

разі необхідності.  

Наглядова рада залежно від рівня складності, видів та обсягів операцій Банку, а 

також ризиків, притаманних діяльності Банку, може прийняти рішення про формування 

комітету Наглядової ради з управління ризиками, до складу якого входять члени Наглядової 

ради та незалежні експерти. Даному комітету може бути делегована частина функцій з 

управління ризиками, які покладені на Наглядову раду. 

Правління Банку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками 

колегіальним органам Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів. 

Зокрема: 

- повноваження з управління кредитним ризиком делегуються Кредитній раді та 

Кредитному комітету, андерайтерам та верифікаторам; 

- повноваження з управління ризиком ліквідності та ринковими ризиками 
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делегуються Комітету з питань управління активами та пасивами; 

- повноваження з управління операційними ризиками – Комітету з управління 

операційними ризиками; 

- повноваження з управління ризиком інформаційної безпеки – Комітету з питань 

системи управління інформаційною безпекою; 

- повноваження із затвердження методології щодо прийняття рішень щодо 

роздрібних клієнтів – Роздрібному кредитному комітету; 

- повноваження щодо створення комплексної та адекватної системи управління 

ризиками, що враховує специфіку роботи Банку, встановлені Національним Банком України 

вимоги щодо управління ризиками - департаменту ризик-менеджменту. 

Функції колегіальних органів Банку: 

Кредитна рада та Кредитний комітет несуть відповідальність за визначення, 

моніторинг та впровадження політики управління кредитно-інвестиційною діяльність Банку.  

Функції в системі управління ризиками: 

- моніторинг та управління кредитно–інвестиційним портфелем (в тому числі щодо 

відповідності його коротко -, середньо - та довгостроковим бізнес-планам Банку); 

- реалізація кредитної та інших політик Банку щодо клієнтів Банку, організація 

кредитування клієнтів Банку з урахуванням стратегічних та інших поточних планів 

діяльності Банку; 

- прийняття рішень щодо здійснення Банком активних, у тому числі кредитних, 

операцій  з клієнтами) Банку в межах повноважень; 

- забезпечення заходів, направлених на управління кредитними ризиками за 

операціями з клієнтами Банку;  

- інші питання, віднесення до їх компетенції, за рішенням Правління Банку. 

 Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) несе відповідальність 

за визначення, моніторинг та впровадження політики управління активами та пасивами 

Банку. 

Функції  в системі управління ризиками: 

- встановлення внутрішніх лімітів розривів ліквідності та структурних показників 

активів та пасивів Банку, прийняття рішень щодо оптимізації структури активів та 

зобов’язань з позиції ліквідності; 

- здійснення функції антикризового комітету на випадок кризи ліквідності; 

- встановлення внутрішніх лімітів валютної позиції у розрізі валют та типів позиції, 

прийняття рішень щодо оптимізації валютної структури балансу; 

- встановлення граничних сум торгового збитку у розрізі часових горизонтів; 

- встановлення лімітів чутливості до процентного ризику, прийняття рішень щодо 

оптимізації структури активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки, у розрізі 

строковості до перегляду процентних ставок; 

- затвердження та перегляд ставок беззбитковості у розрізі валют та 

рекомендованих ставок кредитування у розрізі валют, продуктів та клієнтських сегментів; 

- моніторинг дотримання нормативів та параметрів ресурсного регулювання та 

показників ефективності ресурсної політики; 

- аналіз ризиків проведення фінансових операцій на нестандартних умовах та 

приймає рішення щодо санкціонування таких операцій. 

Роздрібний кредитний комітет діє в межах наданих йому повноважень Кредитною 

радою, керується чинним законодавством України, несе відповідальність за управління 

активами Банку, визначає структуру та напрям розміщення залучених коштів в кредитні 

операції, які здійснюються з клієнтами роздрібного бізнесу, шляхом: 

- затвердження системи прийняття кредитних рішень (правил, технологій, порядків 

верифікації та андерайтингу, порядків розрахунку суми кредиту/ліміту кредитування  та 

інше); 

- впровадження системи протидій здійсненню внутрішніх та зовнішніх 

шахрайських операцій у процесі кредитування; 
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- затвердження скорингових моделей і нормативів зон прийняття рішення по 

скорингу; 

- розгляду та узгодження моделей розрахунку ставки по кредиту в залежності від 

ризику (Risk based pricing); 

- управління ризиком кредитного портфеля роздрібного бізнесу. Затвердження 

граничних та тригерних значень та забезпечення їх виконання; 

- управління проблемною заборгованістю, затвердження ефективних стратегій 

збору; 

- затвердження переліку показників та методик прогнозування стану та динаміки 

кредитного портфелю клієнтів роздрібного бізнесу. 

Комітет з питань управління операційними ризиками несе відповідальність за 

визначення, моніторинг та впровадження політики управління операційними ризиками 

Банку. Функції в системі управління ризиками: 

- впровадження системи ідентифікації  (виявлення) операційних ризиків; 

- впровадження системи оцінки (вимірювання) операційних ризиків; 

- впровадження системи обробки операційних ризиків; 

- впровадження системи моніторингу операційних ризиків; 

- визначення рівнів толерантності Банку до операційного ризику, шляхом 

впровадження обмежень , регламентів та процедур; 

- забезпечення ефективної взаємодії підрозділів Банку на всіх рівнях управління 

операційними ризиками; 

- забезпечення виконання вимог Національного Банку України та норм чинного 

законодавства України щодо управління операційними ризиками; 

- формування корпоративної культури щодо управління операційними ризиками. 

Департамент ризик-менеджменту: 

- забезпечує методологічне супроводження процесу управління фінансовими та 

операційними ризиками; 

- готує пропозиції щодо визначення рівнів толерантності Банку до фінансових та 

операційних ризиків; 

- здійснює незалежну (від фронт-офісу) поточну оцінку дотримання існуючих 

політик і процедур з фінансовими та операційними ризиками; 

- забезпечує проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених 

показників ризиків, на які наражається Банк або які можуть надалі з'явитися в його 

діяльності. 

Служба внутрішнього аудиту: 

- розробляє процедури (методологію) внутрішнього аудиту  та здійснюють оцінку 

наявності, достатності та ефективності  системи внутрішнього контролю (фінансовий, 

операційний аудит та аудит діяльності  профільних структурних підрозділів та установ 

Банку); 

- здійснює  перевірку та оцінку ефективності функціонування системи управління 

ризиками; 

- розробляє рекомендації щодо усунення  виявлених  порушень, щодо покращення 

системи внутрішнього контролю та стану управління  ризиками; здійснюють контроль за їх 

виконанням та впровадженням; 

- інформує Наглядову раду та Правління Банку про результати здійснених 

перевірок, стан системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками. 

Керівники самостійних структурних підрозділів, які генерують ризик (фронт-офіс), є 

відповідальними за неухильне дотримання встановлених політик та процедур прийняття 

ризиків, належне виконання функціоналу, закріпленого за даними підрозділами відповідно 

до актів внутрішнього регулювання щодо управління ризиками, повноту та своєчасність 

надання інформації іншим учасникам процесу управління ризиками. 

Керівники самостійних структурних підрозділів, які здійснюють супровід операцій, 

які генерують ризик (бек-офіс), є відповідальними за дотримання встановлених лімітів та 
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умов прийняття ризику, а також належне виконання функціоналу, закріпленого за даними 

підрозділами відповідно до актів внутрішнього регулювання щодо управління ризиками. 

 

Банк застосовує наступну карту ризиків: 

1. Кредитний ризик – ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

неспроможність боржника чи контрагента виконати взяті на себе зобов’язання відповідно до 

погоджених умов 

2. Ринковий ризик - ризик виникнення збитків/втрат, який виникає під впливом 

несприятливих змін ринкових цін, зокрема через зміну курсів іноземних валют, процентних 

ставок, вартості фінансових інструментів 

2.1. Валютний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, 

який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські 

метали 

2.2. 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. 

2.2.1 Ризик перегляду ставки - ризик який виникає через невідповідності строків 

перегляду ставок за активами, зобов’язаннями та позабалансовими позиціями.  

2.2.2 Ризик зміни кривої доходності - ризик непаралельного зсуву (зміни форми та 

нахилу) кривої доходності, який виникає внаслідок зміни очікувань ринком стану 

макроекономічної ситуації у довгостроковій перспективі 

2.2.3 Базисний ризик - ризик неповної кореляції вартості процентних активів та 

зобов’язань, тобто ризик того, що активи та пасиви з однаковою строковістю до перегляду 

ставки переглядаються на неоднакових умовах 

2.2.4 Ризик опціональності - ризик використання опціонів, що вбудовані в активи, 

пасиви та позабалансові інструменти Банку 

2.3 Ціновий ризик - ризик, що виникає внаслідок несприятливих змін ціни на цінні 

папери з нефіксованою доходністю 

3. Ризик ліквідності - ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, 

змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. Виділяють 

також ризик ліквідності ринку, який виникає через нездатність банку швидко закрити 

розриви своїх позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому 

неприйнятних витрат, та/або через нездатність керівників банку враховувати зміни ринкових 

умов, які впливають на спроможність банку залучати кошти в необхідних обсягах, за 

прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами їх 

вартості 

3.1. Ризик надлишкової ліквідності - ризик виникнення втрат або недоотримання 

доходів внаслідок надлишку високоліквідних та 

 низько дохідних активів 

3.2. Ризик недостатньої ліквідності - ризик виникнення ситуації за якої Банк буде 

не в змозі здійснювати платежі за своїми зобов’язаннями або поточні платежі за дорученням 

клієнтів, у зв’язку із відсутністю ліквідних активів або нездатністю мобілізувати необхідні 

кошти для здійснення платежів 

3.3. Ризик ліквідності ринку - ризик виникнення ситуації за якої Банк буде не в 

змозі реалізувати або залучити на ринку позицію певного обсягу за існуючою ринковою 

ставкою через відсутність на ринку достатнього попиту або пропозиції. 

4. Операційний ризик - ризик втрат,  що  виникає  через  недоліки  

корпоративного управління,  системи  контролю  або  неадекватності інформаційних 

технологій і процесів оброблення інформації з  точки зору керованості,  універсальності, 

надійності, контрольованості і безперервності роботи. Дане визначення включає юридичний 
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ризик, але виключає стратегічний ризик та ризик репутації 

4.1. Ризик дій персоналу Банку - ризик неповного та/або неналежного виконання 

посадових обов’язків, встановлених процедур, навмисні дії працівників Банку, які 

спричиняють шкоду діяльності Банку. 

4.2. Ризик збоїв при виконанні процесів - ризик помилкового, некоректного або 

пізнього виконання операцій внаслідок неправильної роботи бізнес-процесів Банку 

4.3. Ризик систем - ризик перебоїв у поточній діяльності Банку, внаслідок відмови 

інформаційних систем та/або недоступності сервісу з боку ІТ (обладнання, програмне 

забезпечення, бази даних, телекомунікації, комп’ютерні мережі та ін.) 

4.4. Ризик зовнішніх факторів - ризик змін законодавчого, регуляторного 

середовища, дій третіх осіб по відношенню до Банку, природних катаклізмів та інших форс-

мажорних обставин. 

5. Юридичний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, 

нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через 

можливість двозначного їх тлумачення. 

6. Репутаційний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через несприятливе 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. 

      АБ «УКРГАЗБАНК» повністю дотримується обмежень щодо операцій з пов’язаними 

з Банком особами, що встановлені відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», та нормативних актів Національного банку України. Станом на кінець дня 31 

грудня 2016 року загальна сума кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком 

особами складала 14,8 млн. грн., значення нормативу максимального розміру кредитного 

ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) встановленого Національним 

банком України, становило 0,31% (нормативне значення – не більше 25%). 

Інформація про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. 

Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його 

господарською дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання 

або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування   

Основні придбання активів, що відбулись протягом останніх п’яти років: 

2013 рік: 

- невиключні ліцензії на використання програмного забезпечення на суму  4 000 

000,00 грн. 

2014 рік: 

- ліцензії на використання  програмного забезпечення SAS Credit Scoring for Banking 

та програмного забезпечення SAS Real-Time Decision на суму 6 579 196,40 грн.; 

- невиключні ліцензії на використання програмного забезпечення Microsoft на суму 

6 936 604,71 грн.; 

- робочі станції (персональні комп’ютери, файл-сервери, ноутбуки) на суму 

3 898 902,00 грн.; 

- серверне обладнання на суму 7 580 529,61 грн. 

2015 рік: 

- банкомати  з програмним забезпеченням на суму 11 297 790,00 грн.; 

- програмна продукцiя компанiї Microsoft на суму 17 023 094,25 грн.; 

- програмно-апаратний комплекс для захисту банківської системи на суму 

- 3 398 362,80 грн.; 

- програмні модулі до ПЗ «АБС SCROOGE-ІІІ» на суму 69 895 410,00 грн. 

2016 рік: 

- банкомати з програмним забезпеченням на суму 35 270 979,61 грн.; 
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- інкасаційні автомобілі на суму 2 179 080,00 грн.; 

- модулів програмного забезпечення, програмно – апаратних комплексів та ліцензій 

на суму 108 830 873,04 грн.; 

- робочі станції (персональні комп’ютери, файл-сервери, ноутбуки) на суму 

5 292 926,53 грн.; 

- серверне обладнання на суму 35 650 457,83 грн. 

 

Основні відчуження активів, що відбулись протягом останніх п’яти років: 

- 2012 рік – продаж приміщення за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 9 на суму  

8 710 000,00 грн. з ПДВ; 

- 2014 рік – продаж будівлі санаторію «Аркада» та земельної ділянки за адресою: 

Львівська обл., м. Трускавець, вул. Річки, 21 на суму 9 702 631,80 грн. з ПДВ; 

- 2015 рік – продаж автомобілів (13 шт.) на суму  2 782 191,50 грн. з ПДВ; 

- 2016 рік – продаж автомобілів (14 шт.) на суму 1 963 900,00 грн. з ПДВ. 

У 2017 роцi АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснюватиме свою дiяльнiсть як банкiвська 

установа у межах отриманих лiцензiй i дозволiв, його витрати та iнвестицiї, пов'язанi з 

господарською дiяльнiстю не займатимуть значної частки по вiдношенню до загальних 

обсягiв банкiвських операцiй. 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi 

протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, 

вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його змiст, сума, пiдстава укладання та 

методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину та за 

необхiдностi iнша iнформацiя  

АБ «УКРГАЗБАНК» повністю дотримується обмежень щодо операцій з пов’язаними 

з Банком особами, що встановлені відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», та нормативних актів Національного банку України. Станом на кінець дня 31 

грудня 2016 року загальна сума кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком 

особами складала 14,8 млн. грн., значення нормативу максимального розміру кредитного 

ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) встановленого Національним 

банком України, становило 0,31% (нормативне значення – не більше 25%). 

Протягом 2016 року з членами Наглядової ради, або членами виконавчого органу, або 

афiлiйованими особами вiдносно членiв Наглядової ради та виконавчого органу Емiтента 

укладено наступнi правочини: 

- Строковi вклади фiзичних осiб в кiлькостi 14 договорiв; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

"Pro-запас+"– 6 договори; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«Престижний» – 9 договорiв; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«Приватний» – 3 договори; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«ДРАЙВ-Пакети для Працiвникiв Банку» – 2 договори; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«ДРАЙВ-Пакети для Клiєнтiв Банку» – 2 договори; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«ДРАЙВ-Пакети для Працiвникiв Органiзацiй/Установ (що обслуговуються в АБ 

«УКРГАЗБАНК»)» – 1 договiр; 

- Рахунки фiзичних осiб з використанням платiжних карток по тарифному плану 

«Економ» - 1 договір; 
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- Кредит «Авто в кредит нові авто» - 1 договір; 

- Строкові вклади з видачею іменного ощадного депозитного сертифікату – 2 

договори.  

Операцiї з власником iстотної участi (Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв 

України) представлена наступним чином:  

- протягом 2016 року Мiнiстерство фiнансiв України сплатило купонного доходу 

за цiнними паперами у сумi  1 114 235 672,60 грн.  

- протягом 2016 року Мiнiстерство фiнансiв України здiйснило часткове або повне 

погашення цiнних паперiв у сумi 1 039 163 976,12 грн. 

Інформація про основні засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi 

правочини емiтента щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання 

обладнання; спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, 

необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi 

активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або 

удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у 

тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та 

закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її 

завершення   

До основних засобiв АБ «УКРГАЗБАНК» належать основнi засоби виробничого 

призначення:  

- земельні ділянки; 

- будинки, споруди та передавальні пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортнi засоби; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

- інші основні засоби. 

Станом на 01.01.2017 на балансі Банку обліковуються земельні ділянки, надані під 

заставу зобов’язань загальною вартістю 4 039 000,00 грн., будівлі, надані під заставу 

зобов’язань загальною вартістю 268 354 000,00 грн., інвестиційна нерухомість, надана під 

заставу зобов’язань загальною вартістю 22 939 000,00 грн. 

Станом на 01.01.2017 на балансі Банку обліковуються активи, утримувані для 

продажу загальною вартістю  129 637 158,49 грн. (на 01.01.2016: 891 016 073,86 грн.), які  

були отримані в рахунок погашення заборгованості клієнтів Банку. З них активи, утримувані 

для продажу, надані під заставу зобов’язань загальною вартістю 59 683 000,00 грн. 

Станом на 01.01.2017 на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» обліковується інвестиційна 

нерухомість виробничого призначення загальною вартістю 50 813 900,00 грн. (станом на 

01.01.2016 - 47 527 789,62 грн.)  

Основні засоби невиробничого призначення відсутні. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності 

від законодавчих або економічних обмежень  

Протягом 2016 року умови діяльності банківського ринку поліпшились, незважаючи 

на продовження очищення банківської системи. Прийняття Національним Банком України 

Постанови №351 від 30.06.2016 вплинуло на зменшення розміру регулятивного капіталу 

Банку, при цьому обсяг регулятивного капіталу банку станом на 01.01.2017 становив 4 913 

млн. грн. та  відповідає вимогам НБУ. 

У зв’язку iз постiйним вдосконаленням дiючого в Українi законодавства, шляхом 

внесення змiн i доповнень до дiючих нормативних актiв та прийняття нових, що регулюють 

дiяльнiсть юридичних осiб, емiтентiв, та зважаючи на те, що Банк здiйснює свою дiяльнiсть 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Банк має залежнiсть вiд законодавчих 

обмежень як i всi iншi юридичнi особи, в тому числi емiтенти цiнних паперiв. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 



132 

 

компенсацій за порушення законодавства  

Протягом 2016 року за порушення законодавства було оплачено штрафiв на суму 6 

991 472,99 грн. 

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого 

капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 

фахiвцiв емiтента  

Політика фінансування діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» спрямована на отримання 

прийнятного рівня доходу, зваженого на ризик, та забезпечення зростання інвестиційної 

привабливості АБ «УКРГАЗБАНК». Основним пріоритетом подальшого розвитку АБ 

«УКРГАЗБАНК» є клієнт-орієнтовані заходи по реалізації програми Еко-Банк, реалізація 

яких включає в себе перетворення банку на спеціалізовану фінансову установу з еко-

кредитування, отримання експертно-консультаційних послуг в рамках аналізу та реалізації 

енергозберігаючих проектів в різних галузях економіки (реалізація спільного з МФК 

проекту), розробка спеціальної лінії еко-продуктів для клієнтів, запровадження системи 

екологічного та соціального управління. З метою вдосконалення операційної моделі АБ 

«УКРГАЗБАНК» планується оптимізація бізнес-процесів, завершення централізації функцій 

та побудови функціональної структури, яка відповідатиме стандартам сучасної банківської 

системи. Капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи на 2017 рік будуть 

здійснені за рахунок коштів від реалізації непрофільних активів та заплановані з метою 

забезпечення встановлених планів щодо вдосконалення бізнес-процесів, розвитку мережі 

продажів та забезпечення розвитку Банку. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 

цих договорів   

Бюджетом АБ «УКРГАЗБАНК» на 2017 рік передбачено отримання прибутку у 

розмірі 530 млн. грн. При цьому процентні доходи заплановано в розмірі 6 741 млн. грн., з 

яких 4 321 млн. грн. – процентні доходи корпоративного бізнесу, 1 966 млн. грн. – процентні 

доходи за операціями з цінними паперами та на міжбанківському ринку, 249 млн. грн. – 

процентні доходи роздрібного бізнесу, 204 млн. грн. процентні доходи малого та середнього 

бізнесу. 

 Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення 

виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, 

якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому)  

В 2015 році Міністерством фінансів України спільно з Національним банком України 

за участі PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Велика Британія) спільно з PwC Україна 

розроблено Засади стратегічного реформування державного банківського сектору до 2025 

року, відповідно до яких в  АБ «УКРГАЗБАНК» в 2016 році були затверджені «Основні 

напрями діяльності на 2016-2017 роки» з урахуванням  вимог щодо підготовки стратегії 

розвитку, орієнтованої на продаж державної частки в капіталі банку та створення 

інвестиційно привабливого АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розуміючи актуальність підвищення енергоефективності економіки України та 

досягнення енергетичної безпеки, а також з огляду на значний нереалізований потенціал для 

інвестицій в проекти енергоефективності та охорони навколишнього середовища, АБ 

«УКРГАЗБАНК» прийняв рішення розвивати еко-банкінг як пріоритетний напрямок. АБ 

«УКРГАЗБАНК» визначив наступні стратегічні цілі: 

- стати ведучим «зеленим» банком в Україні та покрити до 30% від загального 

обсягу потреб у фінансуванні енергоефективних заходів, які відповідно до «Національного 

плану енергоефективності до 2020 року» оцінюються в 35 млрд. євро; 

- впровадження концепції розвитку еко-банкінгу, спрямованої на створення 

інвестиційно-привабливого банку та частковий або повний вихід держави з капіталу Банку. 
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Реалізація даної концепції (розвитку еко-банкінгу) здійснюється у співпраці з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) – провідного світового експерта в галузі 

«зеленого» фінансування в рамках трирічної Угоди про співробітництво та програми IFC з 

фінансування стійкої енергетики в Європі і Центральній Азії. Завдяки співпраці з IFC банк 

отримує унікальні для українського ринку методики і технології еко-банкінгу. Це дозволяє 

реалізовувати інвестиційні проекти з максимальним економічним ефектом для клієнтів 

банку. 

Основною метою діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» в 2017 році є створення 

інвестиційно-привабливого банку, за реалізації спільно з Міжнародною фінансовою 

корпорацією проекту еко-банкінгу. 

Основним пріоритетом подальшого розвитку Банку є клієнт-орієнтовані заходи по 

реалізації програми еко-банкінгу, реалізація яких включає в себе наступне: 

- трансформацію Банку в спеціалізовану установу з фінансування еко-проектів; 

- розвиток експертизи Банку з аналізу та реалізації проектів в галузі 

енергоефективності в різних галузях економіки; 

- розробка спеціальної лінійки еко-продуктів; 

- впровадження системи соціального та екологічного управління. 

Ключовими напрямками розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» в 2017 році буде: 

- розвиток еко-проектів з фокусом на потребах підприємств та стані реальної 

економіки; 

- орієнтація на цільові клієнтські сегменти, надання їм повного обсягу якісних 

фінансових послуг, що сприятиме максимізації доходів Банку; 

- впровадження сучасної системи управління альтернативними каналами продажів; 

- вдосконалення операційної моделі та бізнес-процесів, з метою підвищення якості 

управління, зниження витрат та поліпшення якості обслуговування; 

- впровадження внутрішньобанківської системи екологічного менеджменту. 

Банком також заплановані заходи щодо завершення реорганізації роботи відділень та 

альтернативних каналів продажу для забезпечення високого рівня якості банківських послуг 

та підвищення ефективності діяльності каналів продажу.  

Протягом року заплановано проведення  маркетингових заходів для забезпечення 

просування програми еко-банкінгу, сучасних продуктів та каналів продажу, залучення нових 

клієнтів та впізнаваності бренду АБ «УКРГАЗБАНК».  

Показники за основними напрямками діяльності: 

Корпоративний бізнес 

Основними цілями розвитку корпоративного бізнесу на 2017 рік є посилення позицій 

на банківському ринку, покращення якості обслуговування, поліпшення якості кредитного 

портфеля, реалізація нішевої стратегії розвитку та зосередження зусиль на впровадження 

концепції еко-банкінгу, збільшення комісійних доходів. 

Малий та середній бізнес 

Основними цілями розвитку МСБ на 2017 рік є збільшення частки МСБ в кредитному 

портфелі Банку, забезпечення зростання кількості клієнтів, зростання частки ЕКО-кредитів в 

кредитному портфелі МСБ, оптимізація та автоматизація продуктового ряду. 

Роздрібний бізнес  

Основними цілями розвитку роздрібного бізнесу на 2017 рік є  збільшення обсягу 

процентних та комісійних доходів, забезпечення диференційованої присутності на ринку, 

впровадження продуктового ряду за напрямком еко-банкінгу, вдосконалення каналів 

продажів, автоматизація маркетингових компаній та процесу прийняття кредитних рішень. 

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослiдження та розробку за звiтний рiк   

Відповідно до розділу 5 Положення про рекламну діяльність та маркетингові 

дослідження АБ «АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого протоколом № 37 Правління АБ «АБ 

«УКРГАЗБАНК»  від 04.08.2016 року, маркетингові дослідження проводяться для прийняття 
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Банком управлінських рішень щодо стратегії діяльності за певним напрямком, виходу на 

нові ринки/ринкові ніші, просування нових продуктів/послуг, визначення тарифної політики, 

рекламних засобів та методів просування продуктів/послуг. 

Проведення  маркетингових досліджень здійснюється виключно в рамках бюджету, 

затвердженого Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК», із залученням сторонньої компанії 

відповідно до актів внутрішнього регулювання Банку. Ініціаторами проведення 

маркетингових досліджень можуть виступати бізнес-підрозділи АБ «УКРГАЗБАНК» та 

Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами.  

 За звітний рік АБ «УКРГАЗБАНК» було витрачено 633 000,00 грн з ПДВ на послуги 

з маркетингу, а саме – проведення маркетингових досліджень та розробку маркетингових 

концепцій (імідж банківських продуктів, проведення акцій тощо) на підставі відповідного 

договору з компанією, яка була акцептована у відповідності до умов проведення Банком 

процедури відкритих торгів. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi 

пiдприємства або його посадовi особи (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, 

змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разi вiдсутностi судових справ про це зазначається  

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 у провадженні судів усіх інстанцій знаходилось 1 

497 справ за участю Банку, з них: 

- за позовами до Банку - 131 немайновий спір (визнання недійсними кредитних 

договорів та договорів забезпечення) та 27 майнових спорів щодо врегулювання договірних 

відносин з кредитування та інвестиційної діяльності; 9 справ за позовами вкладників; 

- за позовами Банку - 111 немайнових спорів та 1216 майнових спорів щодо 

врегулювання договірних відносин з кредитування; 1 справа щодо відкриття рахунку в 

цінних паперах; 1 справа щодо визнання недійсними договорів про надання фінансових 

послуг факторингу; 1 справа про зобов’язання вчинити дії щодо придбання акцій. 

За перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016 задоволено позовів на користь Банку: 68 

немайнових та 402 майнових на загальну суму 853 377 947,10 грн. 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi за наявностi iнформацiя про результати 

та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в 

довiльнiй формi  

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» зберігав достатньо високу ділову активність, 

неодноразово визнавався провідними економічними виданнями одним із найбільш надійних 

і професійних банківських установ України, був одним  із провідних учасників ринку 

державних облігацій. 

На фоні рекордних збитків по банківській системі України, зарезультатами 2016 року,  

банком отримано прибуток у розмірі 294 млн. грн. За останні три роки, Банк двічі 

докапіталізованона загальну суму 3,8 млрд. грн., в т.ч. 3,2 млрд. грн. на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України №115 від 18 березня 2015 року та 0,6 млрд. грн. що пов’язано з 

покриттям збитків від набуття активів і пасивів банку «Київ». 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
982 476 1 265 417 121 368 239 526 1 103 844 1 504 942 

будівлі та споруди 865 279 973 979 120 423 238 580 985 702 1 212 559 

машини та обладнання 46 733 184 785 375 376 47 108 185 161 

транспортні засоби 12 022 10 456 570 570 12 592 11 025 

земельні ділянки 46 838 48 418 0 0 46 838 46 838 

інші 11 604 47 779 0 0 11 604 47 779 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 982 476 1 265 417  121 368 239 526 1 103 844 1 390 568 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

1)  земельні ділянки: необмежений строк використання; 

2)  будiвлi та споруди: власнi-до 50 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв 

оренди;  

3) машини та обладнання: власнi - до 7 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов 

договорiв оренди; 

4)  транспортнi засоби: власнi - до 5 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв 

оренди; 

5) інструменти, прилади, інвентар (меблі): власнi- до 10 рокiв, орендованi - 

вiдповiдно умов договорiв оренди; 

6) інші основні засоби: власнi - до 5 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов догТоворiв 

оренди. 

Ступінь зносу основних засобiв на кінець  2016 року: 

- земельні ділянки – 0 %; 

- будинки, споруди та передавальні пристрої – 2,4 %; 

- машини та обладнання – 50,34 %; 

- транспортнi засоби – 70,04 %; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 56,55 %; 

- інші основні засоби – 92,5 %. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують 

використовуватись станом на 01.01.2017 р. становить 149 219 065,83 грн. 

 

Вартiсть основних засобiв станом на початок звiтного року – 01.01.2016р.: 

Земельнi дiлянки – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 46 838 200,00 грн.; 

нарахований знос – 0 грн.; залишкова вартiсть – 46 838 200,00 грн.); 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 865 

278 398,00 грн.; нарахований знос –0 грн.; залишкова вартiсть – 865 278 398,00 грн.); 

Iнвестицiйна нерухомiсть – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 47 527 789,62 грн.; 
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нарахований знос – 0 грн.; залишкова вартiсть – 47 527 789,62 грн.); 

Машини та обладнання – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 208 716 424,46 грн.; 

нарахований знос – 161 983 672,80 грн.; залишкова вартiсть – 46 732 751,66 грн.); 

Транспортнi засоби – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 32 345 559,72 грн.; 

нарахований знос – 20 323 321,55 грн.; залишкова вартiсть – 12 022 238,17 грн.); 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 57 109 

949,15 грн.; нарахований знос – 47 323 234,70 грн.; залишкова вартiсть – 9 786 714,45 грн.); 

Iншi основнi засоби – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 8 219 387,58 грн.; 

нарахований знос – 7 603 788,69 грн.; залишкова вартiсть – 615 598,89 грн.); 

Iншi необоротнi матерiальнi активи – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 38 409 

787,08 грн.; нарахований знос – 37 207 856,54 грн.; залишкова вартiсть – 1 201 930,54 грн.); 

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи – 

(первiсна (переоцiнена) вартiсть – 52 940 919,79 грн.; нарахований знос – 0 грн.; залишкова 

вартiсть – 52 940 919,79 грн.); 

Нематерiальнi активи – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 161 581 992,09 грн.; 

нарахований знос – 51 503 546,09 грн.; залишкова вартiсть – 110 078 446,00 грн.); 

ВСЬОГО станом на 01.01.2016р. – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 1 518 968 

407,49 грн.; нарахований знос – 325 945 420,37 грн.; залишкова вартiсть – 1 193 022 987,12 

грн.). 

 

Вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного року – кiнець дня 31.12.2016р.: 

Земельнi дiлянки – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 48 418 000,00 грн.; 

нарахований знос – 0 грн.; залишкова вартiсть – 48 418 000,00 грн.); 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 973 

979 395,00 грн.; нарахований знос – 0 грн.; залишкова вартiсть – 973 979 395,00 грн.); 

Iнвестицiйна нерухомiсть – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 50 813 900,00 грн.; 

нарахований знос – 0 грн.; залишкова вартiсть – 50 813 900,00 грн.); 

Машини та обладнання – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 372 084 052,16 грн.; 

нарахований знос – 187 299 090,38 грн.; залишкова вартiсть – 184 784 961,78грн.); 

Транспортнi засоби – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 34 896 580,60 грн.; 

нарахований знос – 24 441 016,11 грн.; залишкова вартiсть – 10 455 564,49 грн.); 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 90 537 

588,86 грн.; нарахований знос – 51 197 887,84 грн.; залишкова вартiсть – 39 339 701,02 грн.); 

Iншi основнi засоби – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 9 491 572,87 грн.; 

нарахований знос – 7 516 251,21 грн.; залишкова вартiсть – 1 975 321,66 грн.); 

Iншi необоротнi матерiальнi активи – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 55 693 

956,06 грн.; нарахований знос – 49 230 094,59 грн.; залишкова вартiсть – 6 463 861,47 грн.); 

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи – 

(первiсна (переоцiнена) вартiсть – 185 634 651,82 грн.; нарахований знос – 0 грн.; залишкова 

вартiсть – 185 634 651,82 грн.); 

Нематерiальнi активи – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 138 134 026,09 грн.; 

нарахований знос – 79 242 494,08 грн.; залишкова вартiсть – 58 891 532,01 грн.); 

ВСЬОГО станом на кiнець дня 31.12.2016р. – (первiсна (переоцiнена) вартiсть – 1 

959 683 723,46 грн.; нарахований знос – 398 926 834,21 грн.; залишкова вартiсть – 1 560 756 

889,25 грн.). 

 

Протягом 2016 року Банком було витрачено 360 696 941,03 грн. на капітальні 

інвестиції в необоротні активи. Нижче наведені суттєві капітальні інвестиції в необоротні 

активи за звітний період. 

В 2016 році Банком проводилися переоцінка основних засобів, що входять до групи 

«Земельні ділянки», зокрема, дооцінка на суму 1 579 800,00 грн. Також  проводилась 

переоцінка основних засобів, що входять до групи «Будівлі, споруди та передавальні 

пристрої», зокрема, дооцінка на суму 112 804 767,19 грн. та уцінка на суму 10 047,30 грн. 

Було здійснено  переоцінку об’єктів інвестиційної нерухомості Банку, яка відобразилась на 

рахунку доходів в сумі 1 906 208,50 грн. та на  рахунку витрат у сумі 1 299 057,55 грн. 

Всі основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, 

знаходяться (у виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд категорiї) за 

адресами Головного офiсу, обласних дирекцій, регіональної дирекції та безбалансових 

вiддiлень.  

Протягом  2016 року змін у методах амортизації та діапазонах строків корисного 

використання не було. 
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3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 876686 X X 

у тому числі:   

Довгостроковi, отриманi вiд НБУ 12.08.2015 196602 7.000 30.04.2019 

Довгостроковi, отриманi вiд НБУ 12.08.2015 199132 7.000 31.08.2018 

Довгостроковi, отриманi вiд НБУ 12.08.2015 157661 7.000 28.12.2017 

Довгостроковi, отриманi вiд НБУ 12.08.2015 21602 7.000 28.02.2017 

Короткостроковi 23.12.2016 81574 0.100 13.01.2017 

Довгостроковi 14.01.2013 68214 2.197 02.01.2018 

Довгостроковi 07.02.2014 28423 2.197 05.02.2019 

Довгостроковi 12.02.2014 1000 11.540 05.02.2019 

Довгостроковi 29.12.2016 23000 14.000 27.12.2021 

Довгостроковi 29.12.2016 99478 2.800 27.12.2021 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 47731341 X X 

Усього зобов'язань X 48608027 X X 

Опис: Рядок «Iншi зобов’язання» включають в себе: 

- Депозити кредитних установ; 

- Похiднi фiнансовi зобов’язання; 

- Кошти клiєнтiв; 

- Резерви пiд гарантiї та зобов’язання; 

- Iншi зобов’язання iз даних Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 

року.  
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7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 15.02.2016 2606319.92 20714713 12.58 

Опис 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 

15.02.2016  

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

Предмет правочину: продаж прав вимоги АБ «УКРГАЗБАНК» за 

кредитними договорами вiд 05.09.2012 №15/2012 та вiд 19.07.2013 №18/2013, 

укладеними з ПАТ «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251), та договорами iпотеки та 

застави, укладеними з ПП «Еллада» (код за ЄДРПОУ 32265612). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 2 606 319 

915, 65 грн.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 20 

714 713,00 тис. грн. (остання затверджена звiтнiсть на момент правочину – за 2014 

рiк). 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках): 12,58%. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

28.04.2016 29.04.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

25.10.2016 26.10.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

16.12.2016 19.12.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

29.12.2016 30.12.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи 

- підприємця) 
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3516 27.01.2005 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

241 П 000241 23.10.2014  

чинне до 25.09.2019 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2016 рiк 

Думка аудитора*** немодифікована 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3516 27.01.2005 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

241 П 000241 23.10.2014  

чинне до 25.09.2019 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звіт незалежного аудитора 

Акціонерам та Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК» 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК» («Банк»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, та звіту про прибутки 

та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

Банку на 31 грудня 2016 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 

датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими 

стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. М и  є  

незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання 

розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті. 

Ми виконали обов'язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 

звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у 

відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських 

процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою 

для висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається. 
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Резерв під знецінення кредитів клієнтам 

Визначення суми резерву під знецінення кредитів клієнтам було ключовою областю професійних суджень 

керівництва Банку. Виявлення знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування є, за своєю суттю, 

невизначеними процесами, що включають різні припущення і фактори, в тому числі фінансовий стан 

позичальника, очікувані майбутні грошові потоки та справедливу вартість забезпечення. Використання різних 

припущень може стати результатом різних оцінок резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам. Беручи до 

уваги суттєвість балансової вартості кредитів клієнтам, які складають 37,8% загальних активів Банку, та пов'язану 

невизначеність в оцінках, ми визначили оцінку резерву під знецінення кредитів клієнтам як одне з ключових 

питань аудиту. 

Ми оцінили і перевірили ефективність внутрішніх контролів Банку стосовно оцінки зменшення корисності, 

включаючи якість вхідних даних і систем. Для резервів під знецінення кредитів клієнтам, розрахованих на 

індивідуальній основі, ми перевірили припущення, що лежать в основі виявлення зменшення корисності і його 

кількісної оцінки, включаючи прогнози щодо майбутніх грошових потоків і оцінки застав. Для резервів під 

знецінення кредитів клієнтам, розрахованих на колективній основі, ми протестували основні моделі Банку. Ми 

також перевірили доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих моделях, таких, як ймовірність 

дефолту і показників відновлення. 

Інформація щодо резерву під знецінення кредитів клієнтам наведена в Примітці 10 та Примітці 31 до фінансової 

звітності. 

Класифікація та оцінка активів, утримуваних для продажу 

Внаслідок суттєвості пов'язаних сум та використання професійних суджень керівництвом Банку в процесі 

класифікації та оцінки активів, утримуваних для продажу, ми визначили класифікацію та оцінку активів, 

утримуваних для продажу, як ключове питання аудиту. Станом на 31 грудня 2016 року, балансова вартість активів, 

утримуваних для продажу, включала об'єкти нерухомості та інші активи в сумі 1 129 309 тис. грн. 

Ми оцінили дотримання критеріїв класифікації об'єктів нерухомості та інших активів, як активів, утримуваних для 

продажу. Ми також проаналізували оцінку керівництвом Банку активів, утримуваних для продажу, за меншою із їх 

балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію, включно з оцінкою 

розрахунків та припущень використаних при оцінці та тестуванням вхідних даних, що використовувались в 

моделях оцінки. 

Інформація щодо активів, утримуваних для продажу, наведена в Примітці 16 до фінансової звітності. 

Інша інформація 

Інша інформація складається з Річного Звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК», але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал 

несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується що Річний Звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» буде нам наданий після дати даного звіту незалежного аудитора. 

Наша думка щодо фінансовоїзвітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-

яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та 

при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 

МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Банку 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
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безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Банку. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 

протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що 

є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 

контролю Банку; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 

розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 

доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви 

щодо можливості Банку продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати 

свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 

Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній 

основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також 

те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, 

виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовій раді твердження що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді ми визначили ті, що були найбільш 

значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в нашому звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено 

публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 

корисність для інтересів громадськості. 
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Юлія Студинська. 

м. Київ, Україна  

З квітня 2017 року 
 

Свістіч О.М.                                                                                                                         Мовсесян Л.С. 

Генеральний директор                                                                                                      Сертифікат аудитора серії Б №0198 

                                                                                                                                             чинній до 24 грудня 2019 року 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  

На 31 грудня 2016 року  

(в тисячах гривень) 

 

Примітки 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Активи 
   Грошові кошти та їх еквіваленти  7 2 482 132 3 969 997 

Банківські метали  
 

14 112 24 267 
Кошти у кредитних установах  8 6 521 927 9 623 078 
Похідні фінансові активи 9 9 420 14 707 
Кредити клієнтам 10 20 351 584 14 029 078 
Торгові цінні папери 11 386 454 − 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 12 19 996 757 8 341 186 
Інвестиції, утримувані до погашення 13 1 000 657 3 023 728 
Інвестиційна нерухомість 14 50 814 47 528 
Основні засоби та нематеріальні активи 15 1 509 943 1 145 495 
Активи, утримувані для продажу 16 1 129 309 970 165 
Поточні активи з податку на прибуток 

 
4 921 4 921 

Відстрочені активи з податку на прибуток 17 82 561 79 358 

Інші активи 19 365 342 281 832 

Всього активи 
 

53 905 933 41 555 340 

  
   Зобов’язання  

   Кошти Національного банку України 20 574 997 4 284 258 
Кошти кредитних установ 21 1 105 700 4 991 323 
Похідні фінансові зобов’язання 9 16 300 37 898 
Кошти клієнтів 22 46 180 966 27 510 140 
Резерви під гарантії та зобов’язання 18 60 504 2 461 

Інші зобов’язання 19 669 560 436 614 

Всього зобов’язання 

 

48 608 027 37 262 694 

  
   Власний капітал 

   Статутний капітал 23 13 837 000 13 837 000 
Набуті права власності на акції 

 
(518 439) (518 439) 

Результат від операцій з акціонерами 24 (1 102 304) (1 102 304) 
Додатковий сплачений капітал 

 
135 942 135 942 

Інші резерви 23 593 415 (122 850) 

Накопичений дефіцит 
 

(7 647 708) (7 936 703) 

Всього власний капітал 

 

5 297 906 4 292 646 

Всього власний капітал та зобов’язання 

 

53 905 933 41 555 340 

 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 
 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
3 квітня 2017 року 
 
 
Махкамова 
239-28-36 
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД  

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року  

(в тисячах гривень) 
 

 (в тисячах гривень) 
 Примітки 

31 грудня 
2016 

31 грудня 
2015 

(рекласифіковано) 

Процентний дохід 

  
 

Кредити клієнтам 
 

2 644 388 2 240 448 
Кошти у кредитних установах 

 
106 804 28 078 

Інвестиції, утримувані до погашення  838 290 124 382 

  3 589 482 2 392 908 

Торгові цінні папери   7 354 − 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 
 

1 880 587 1 116 534 

  1 887 941 1 116 534 

  

5 477 423 3 509 442 

Процентні витрати 

  
 

Кошти Національного банку України 
 

(183 215) (414 819) 
Кошти клієнтів  

 
(4 435 057) (2 084 351) 

Кошти кредитних установ 
 

(135 303) (283 378) 

  

(4 753 575) (2 782 548) 

Чисті процентні доходи до зміни резерву під 
зменшення корисності кредитів 

 

723 848 726 894 

Зміна резерву під зменшення корисності кредитів 8, 10 567 363 445 566 

Чисті проценті доходи після зміни резерву під 
зменшення корисності кредитів 

 

1 291 211 1 172 460 

  
  

 
Збиток від первісного визнання фінансових активів 

 
(775 604) − 

Прибуток від первісного визнання коштів Національного 
банку України  − 85 138 

Чисті комісійні доходи 26 342 720 219 616 
Чисті збитки від торгових цінних паперів  (406) − 
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних 

для продажу 27 82 686 144 110 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними 

валютами та банківськими металами 28 326 465  (367 442) 
Результат від операцій з похідними фінансовими 

інструментами 
 

207 870 64 741 
Чисті прибутки від інвестиційної нерухомості 

 
9 255 9 193 

Інші доходи 29 136 885 47 666 

Непроцентні доходи 

 

329 871 203 022 

  
  

 
Витрати на персонал 30 (581 076) (407 823) 
Інші операційні витрати 30 (631 815) (474 190) 
Знос та амортизація 15 (106 915) (56 243) 
Зміна резерву під зменшення корисності активів та інші 

резерви 18 (35 396) (128 539) 

Непроцентні витрати 

 

(1 355 202) (1 066 795) 

  
  

 
Прибуток до оподаткування 

 

265 880 308 687 

  
  

 
Відшкодування/(витрати) з податку на прибуток 17 23 115 (49 015) 

Чистий прибуток 

 

288 995 259 672 

  

 
 

 Інший сукупний дохід 

 
 

 Статті, які в подальшому не будуть перекласифіковані у 
склад прибутків та збитків 

   

Переоцінка основних засобів  110 629 99 582 
Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою основних 

засобів 
 

(19 913) (17 925) 

 
  90 716 81 657 

Статті, які в подальшому будуть перекласифіковані у 
склад прибутків та збитків 
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Нереалізовані прибутки / (збитки) від інвестиційних цінних 
паперів, наявних для продажу 

 
597 695 (109 530) 

Реалізовані прибутки від інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 

 
27 854 4 078 

Податок на прибуток, пов’язаний із інвестиційними цінними 
паперами, наявними для продажу 

 

− (49 625) 

  

625 549 (155 077) 

Інший сукупний прибуток / (збиток), після 
оподаткування 

 

716 265 (73 420) 

Всього, сукупний прибуток 
 

1 005 260 186 252 

  

 
 

 Середньозважена кількість акцій (у тисячах) 
 

13 837 000 13 837 000 
Чистий і скоригований чистий прибуток на акцію (в гривнях)   0,02 0,02 

 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 
 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
3 квітня 2017 року 
 
 
Махкамова 
239-28-36 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 

 

При- 
мітки 

Статутний 
капітал 

Набуті 
права 

власності 
на акції 

Резуль- 
тат від 

операцій з 
акціоне- 

рами 

Додат- 
ковий 

сплачений 
капітал 

Інші  
резерви 

Накопи- 
чений 

дефіцит 
Всього  
капітал 

На 31 грудня 2014 
 

10 000 000 (518 439) − 135 942 (45 692) (8 200 113) 1 371 698 
Всього сукупний прибуток 

за рік  − − − − (73 420) 259 672 186 252 
Збільшення статутного 

капіталу 23 3 837 000 − − − − − 3 837 000 
Результат від передачі 

активів та прийняття 
зобов’язань  
ПАТ АКБ «КИЇВ» 24 − − (639 244) − − − (639 244) 

Результат від первісного 
визнання облігацій 
внутрішньої державної 
позики, отриманих як 
внесок акціонера  − − (475 268) − − − (475 268) 

Результат від первісного 
визнання прийнятих 
зобов’язань  
ПАТ АКБ «КИЇВ» за 
коштами Національного 
банку України  − − 12 208 − − − 12 208 

Інші коригування, 
пов’язані з переоцінкою  − −  − (3 738) 3 738 − 

На 31 грудня 2015  
 

13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 (122 850) (7 936 703) 4 292 646 
          
Всього сукупний прибуток 

за рік 23 − − − − 716 265 288 995 1 005 260 

На 31 грудня 2016 
 

13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 593 415 (7 647 708) 5 297 906 

 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 
 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
3 квітня 2017 року 
 
 
Махкамова 
239-28-36 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (прямий метод) 

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 

 

Примітки 2016 
2015 

(рекласифіковано) 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності 
   Проценти отримані 
 

4 913 303 2 798 814 
Проценти сплачені 

 
(4 685 853) (2 631 274) 

Винагороди та комісії отримані  
 

443 974 287 029 
Винагороди та комісії сплачені 

 
(107 714) (77 296) 

Чистий результат від операцій з іноземними валютами 
(реалізований)   8 996 (137 602) 

Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 
 

191 559 699 756 
Інші доходи отримані 

 
116 663 43 845 

Витрати на персонал 
 

(564 591) (412 272) 
Інші операційні витрати 

 
(592 244) (243 853) 

Торговий результат від інвестицій в цінні папери  
28 399 4 078 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін в 
операційних активах та зобов’язаннях 

 
(247 508) 331 225 

  
   Чисте зменшення/(збільшення) операційних активів 
 

  Банківські метали 
 

16 617 11 916 
Кошти у кредитних установах 

 
3 728 649 (8 459 925) 

Кредити клієнтам 
 

(5 677 536) (707 178) 
Інші активи 

 
99 652 (148 280) 

Чисте (зменшення)/збільшення операційних зобов’язань  
  Кошти кредитних установ 

 
(4 443 189) 2 917 553 

Кошти клієнтів 
 

16 929 152 10 947 007 
Інші зобов’язання 

 
171 359 117 644 

Податок на прибуток сплачений  
− (6 711) 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності  
10 577 196 5 003 251 

Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності 
   Придбання інвестиційних цінних паперів та інвестицій, утримуваних 

до погашення  (185 595 469) (94 884 271) 
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних 

паперів та інвестицій, утримуваних до погашення  177 346 941 93 040 876 
Придбання основних засобів та нематеріальних активів 

 
(360 697) (117 434) 

Надходження від продажу основних засобів 
 

1 637 6 009 
Надходження від інвестиційної нерухомості 

 
8 648 5 293 

Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу  100 251 2 599 

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності  
(8 498 689) (1 946 928) 

     Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності 
   Надходження від позикових коштів, отриманих від кредитних 

установ  120 894 − 
Погашення позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  (3 736 600) (1 625 198) 

Чисті грошові кошти, використані в процесі фінансової 
діяльності  (3 615 706) (1 625 198) 

     Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти 
 

49 334 225 262 

Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та їх 
еквівалентів  (1 487 865) 1 656 387 

     
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 7 3 969 997 2 313 610 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 7 2 482 132 3 969 997 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 
 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
3 квітня 2017 року 
 
 
Махкамова 
239-28-36 
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1. 1. Загальна інформація 
 

Організаційна структура та діяльність 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далi − Банк) є правонаступником 
ЗАТ «Інтергазбанк» та АТЗТ «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року 
(реєстраційний № 183). Банк є правонаступником АКБ «Народний банк» у відповідності з угодою від 15 січня 2002 року про 
умови проведення реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. У вересні 
2009 року Банк змінив назву з Відкритого акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» згідно з вимогами українського законодавства та рішенням загальних 
зборів акціонерів від 29 травня 2009 року.  
 
Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб і надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ 
коштів за кордон, проводить операції з обміну валют і надає інші банківські послуги своїм корпоративним та роздрібним 
клієнтам. Головний офіс Банку розташований у Києві. Станом на 31 грудня 2016 року мережа Банку має 245 зареєстрованих 
відділень (з них 231 діючих) (2015: 245 зареєстрованих відділень (з них 179 діючих)) у різних регіонах України. Юридична 
адреса Банку: вул. Єреванська, 1, Київ, Україна. Головний офіс Банку знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 
16-22, Київ, Україна.  
 
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років випущені акції Банку належали таким акціонерам: 
 

Акціонер 
31 грудня  

2016, % 
31 грудня  

2015, % 

Міністерство фінансів України 94,94 94,94 
ПАТ «Українська національна розрахункова картка» 0,73 − 
ТОВ «Інвестаналітик» − 0,40 
ТОВ «Фінансово-інвестиційний альянс» − 0,30 

Інші 4,33 4,36 

Всього 100,00 100,00 

 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кінцевою контролюючою стороною Банку була держава Україна в особі Міністерства 
фінансів України. 
 
Дана фінансова звітність була затверджена до випуску та підписана керівництвом Банку 3 квітня 2017 року. 
 
 

2. 2. Операційне середовище та безперервність діяльності 
 
Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати 
певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким 
рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої 
торгівлі. 

На тлі значного погіршення у 2014 і 2015 роках поточна політична та економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. 
Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення існуючих 
диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, реформування судової системи тощо з 
кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. 

Слабкість національної валюти – гривні, яка зазнала девальвації більш ніж у три рази по відношенню до долара США (або 
девальвації у 2,5 рази по відношенню до євро) з початку 2014 року, в поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних товарних ринках країни та високий 
рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні у найближчому майбутньому. 
Подальша підтримка з боку Міжнародного Валютного Фонду та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки 
зазначених вище структурних реформ. 
 
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених чинників на фінансовий 
стан і результати діяльності Банку у звітному періоді. 
 
Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких 
негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичній ситуації, макроекономічних 
умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Банку у 
такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 
 

3. 3. Основа складання фінансової звітності 
 

Підтвердження відповідності 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), випущених 
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Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з 
тлумачення фінансової звітності («МКТФЗ»).  
 

Основа оцінки 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за винятком оцінки будівель, які 
оцінюються за переоціненою вартістю, та фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю на кінець року, як 
викладено у положеннях облікової політики нижче. 
 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у результаті 
передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна безпосередньо 
спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або 
зобов’язання Банк бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці 
характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або 
розкриття у цій фінансовій звітності визначається на такій основі, за виключенням операцій виплат на основі акцій, які входять у 
сферу застосування МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій», операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 
«Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, такі як чиста 
вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності 
активів». 
 

Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у 
залежності від того, наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і 
важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким чином:  

► вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 
зобов’язання, до яких Банк може мати доступ на дату оцінки; 

► вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які можна спостерігати для 
активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та 

► вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
 

Зміни в облікових оцінках 
 

В 2016 році Банком було затверджено нову методологію формування резерву під зменшення корисності за активними 
операціями відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 

Щодо розрахунку суми резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам, зміни стосувались підходів визначення ліквідності 
застави. Застосування нової методології призвело до збільшення суми резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам 
станом на 31 грудня 2016 року на 50 514 тис. грн. 
 

Рекласифікації 
 

Починаючи з 1 січня 2016 року Банк змінив підходи щодо класифікації витрат на формування резервів під зменшення 
корисності, результатів переоцінки резервів під зменшення корисності та впливу переоцінки на деякі статті звіту про рух 
грошових коштів. Вплив змін на показники 2015 року був таким: 
 

 

Згідно з 
попереднім 

періодом Рекласифікації Рекласифіковано 

Статті звіту про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід:    

Зміна резерву під зменшення корисності кредитів (1 189 898) 1 635 464 445 566 
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 1 290 238 (1 657 680) (367 442) 
Зміна резерву під зменшення корисності активів та інші 

резерви (150 755) 22 216 (128 539) 
    

Статті звіту про рух грошових коштів:    
Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів    
Кошти у кредитних установах (8 315 731) (144 194) (8 459 925) 
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх 

еквіваленти 81 068 144 194 225 262 
 

Безперервність діяльності 
 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому 
здійснювати господарську діяльність Банку в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Банку 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу, 
обов’язки акціонерів виконувати свої зобов’язання у тому числі пов’язані з майновою участю, а також на основі історичного 
досвіду, який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть рефінансовані у ході звичайної господарської діяльності. 
 

Функціональна валюта та валюта подання 
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Фінансова звітність представлена у тисячах гривень, якщо не зазначено інше. Гривня є валютою подання та функціональною 
валютою Банку. 
 
 

4. 4. Основні положення облікової політики 
 
Принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно до всіх періодів, поданих у цій фінансовій звітності. 
 

Перерахунок іноземних валют 
 
Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення 
операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за 
обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті 
відображаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід як чистий результат від операцій в іноземній валюті. 
Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за справедливою вартістю, 
перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які 
оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату операції. 
 
Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом Національного банку 
України на дату такої операції також включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті. 
 
Офіційні обмінні курси Національного банку України, що були застосовані при складанні цієї фінансової звітності, є такими: 

 

Валюта 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Долар США 27,1909 24,0007 

Євро 28,4226 26,2231 
 

Фінансові активи 
 
Первісне визнання 
 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються відповідно як 
фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська 
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При первісному визнанні 
фінансові активи, оцінюються за справедливою вартістю включаючи витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції, 
крім фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, витрати по яких 
списуються. Під час первісного визнання фінансових активів Банк присвоює їм відповідну категорію і потім може 
перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче. 
 
Дата визнання 
 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Банк бере 
на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або 
продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або 
прийняті на ринку. 
 

Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або договірними платежами, що не 
котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, і вони 
не класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. Такі активи відображаються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку 
або збитку при припиненні визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі 
амортизації. 
 
Фінансові активи, наявні для продажу 
 
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, наявні для продажу та не класифіковані як 
фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, інвестиції, утримувані до 
погашення, або кредити та дебіторська заборгованість. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, 
оцінюються за справедливою вартістю, і при цьому прибутки та збитки визнаються в іншому сукупному доході до моменту 
припинення визнання інвестиції або зменшення її корисності. У цьому випадку кумулятивний прибуток або збиток, що раніше 
був відображений в іншому сукупному доході, перекласифіковується до категорії прибутку або збитку. При цьому проценти, що 
визнаються за методом ефективного відсотка, відображаються у складі прибутку або збитку. 
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Інвестиції, утримувані до погашення 
 
Непохідні фінансові активи з фіксованими або платежами, що можуть бути визначені, та фіксованим строком погашення 
класифікуються як утримувані до погашення в разі, якщо Банк має намір і здатний утримувати їх до строку погашення. 
Інвестиції, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, не включаються до цієї категорії. Інвестиції, 
утримувані до погашення, згодом обліковуються за амортизованою вартістю. Доходи і витрати відображаються у звіті про 
прибутки та збитки при знеціненні інвестицій, а також в процесі амортизації. 
 
Оцінка 
 
Після первісного визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, оцінюються за справедливою вартістю без 
вирахування затрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, за 
винятком: 

► кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотка; 

► інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного 
відсотка; 

► інвестицій в дольові інструменти, які не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких 
неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання. 

 
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фінансового 
активу, відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення визнання, оцінюються за 
амортизованою вартістю.  
 
Амортизована вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – це сума, за якою фінансовий актив чи зобов’язання 
оцінюються при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої визнаної 
різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке 
зменшення внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати на здійснення операцій, 
включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за методом ефективного відсотка.  
 

Прибутки та збитки, що виникають при подальшій оцінці 
 
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання визнається 
таким чином: 

► прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, 
з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у складі прибутку або збитку; 

► прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається як інший сукупний дохід (за винятком 
збитків від зменшення корисності і прибутків та збитків від курсових різниць) до моменту припинення визнання цього 
активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був визнаний у власному капіталі, визнається у складі 
прибутку або збитку. Проценти, пов’язані з фінансовим активом, наявним для продажу, визнаються у складі прибутку 
або збитку і розраховуються за методом ефективного відсотка. 

 
Прибуток або збиток від фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, визнається у 
складі прибутку або збитку, коли відбувається припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання або 
зменшується його корисність, а також у процесі амортизації. 
 
Взаємозалік 
 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про фінансовий стан здійснюється 
тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру провести розрахунок шляхом взаємозаліку 
або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, кошти в Національному банку України, не обмежені для використання, 
залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України, кошти у кредитних установах зі строком погашення до 
90 днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями, та високоліквідні фінансові активи з 
початковими строками виплат до трьох місяців, ризик зміни справедливої вартості яких є незначним і які використовуються 
Банком при управлінні короткостроковими зобов’язаннями, окрім депозитних сертифікатів Національного банку України.  
 

Кошти у кредитних установах 
 
У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших кредитних установах на певні проміжки 
часу. Кошти в кредитних установах первісно визнаються за справедливою вартістю. Кошти в кредитних установах зі 
встановленим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка та 
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обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення. 
 

Банківські метали 
 
Дорогоцінні метали відображаються за меншою з вартостей – за чистою вартістю реалізації або за вартістю придбання. Чиста 
вартість реалізації банківських металів оцінюється на основі курсів, заявлених на ринку. Результат переоцінки визнається у 
якості курсових різниць по операціям з банківськими металами у складі Чистих прибутків від операцій з іноземними валютами 
та банківськими металами Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. 
 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
 

Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у звітності як забезпечені 
операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують відображатись у звіті про фінансовий 
стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава за договорами «репо», у випадку наявності у контрагента 
права на продаж або повторну заставу таких цінних паперів, що випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. 
Відповідні зобов’язання включаються до складу коштів інших банків або клієнтів. Придбання цінних паперів за договорами 
зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі коштів в інших банках або кредитів клієнтам, залежно від 
ситуації. Різниця між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як проценти і нараховується протягом строку 
дії договорів «репо» за методом ефективного відсотка.  
 
Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій звітності. Цінні папери, 
залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і відображаються у прибутку або збитку як 
результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається за справедливою 
вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями. 

Похідні фінансові інструменти  
 

У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, включаючи форвардні контракти і 
свопи на валютних ринках, що укладаються переважно з українськими банками. Похідні інструменти спочатку визнаються за 
справедливою вартістю на дату укладання контракту, після чого вони переоцінюються за справедливою вартістю. Всі похідні 
інструменти відображаються як активи, якщо їх справедлива вартість має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх 
справедлива вартість має від’ємне значення. 
 

Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у Результаті від операцій з похідними фінансовими 
інструментами Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Банк здійснює оцінку та розрахунок справедливої вартості 
форвардних контрактів та визнає її суттєві зміни у складі прибутку або збитку. 
 

Хоча Банк і здійснює торгові операції з похідними інструментами для цілей хеджування ризиків, ці інструменти не відповідають 
критеріям обліку хеджування. 
 

Вбудовані похідні фінансові інструменти  
 

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів або інших комбінованих угод, обліковуються як 
окремі деривативи, якщо їх характеристики та ризики за ними не знаходяться у тісному зв’язку з основною угодою та основна 
угода не відноситься до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або 
збитки. 
 

Позикові кошти  
 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, причому сутність договірних 
домовленостей передбачає, що Банк має зобов’язання надати кошти чи інший фінансовий актив власнику чи виконати 
зобов’язання у спосіб, відмінний від обміну фіксованої суми коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних 
дольових інструментів. Такі інструменти включають кошти Національного банку України, кошти кредитних установ та кошти 
клієнтів. Після первісного визнання позикові кошти надалі відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку або збитку, коли визнання зобов’язань 
припиняється, а також у процесі амортизації. 
 

Якщо Банк викуповує свої зобов’язання, вони вилучаються зі звіту про фінансовий стан, а різниця між балансовою вартістю 
зобов’язань та виплаченою винагородою відображається у складі прибутку або збитку. 
 

Оренда 
 

Операційна оренда – Банк як орендар  
 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності 
на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди списуються за 
прямолінійним методом на витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат. 
 

Операційна оренда – Банк як орендодавець  
 

Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, відповідно до виду активу. Дохід від 
операційної оренди визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строку оренди як чисті 
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прибутки/збитки від інвестиційної нерухомості у випадку будівель та приміщень, або як інший дохід. Сукупна вартість пільг, що 
надаються орендарям, відображається за прямолінійним методом як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. 
Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку із договором операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що 
здається в оренду. 
 

Зменшення корисності фінансових активів 
 

Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи фінансових активів на кожну 
звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів відбувається тільки тоді, 
коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання 
активу («випадок виникнення збитків»), і такий випадок або випадки виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні 
грошові потоки чи групу фінансових активів, який може бути достовірно визначений. Об’єктивні ознаки зменшення корисності 
можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують 
зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, свідчення, на 
підставі спостережуваної ринкової інформації, щодо поміркованого зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, 
наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що корелюють зі збитками по активах, а також 
показники зовнішньої інформації що відбулися в технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє 
суб’єкт господарювання.  
Кошти у кредитних установах та кредити клієнтам 
 
Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності коштів у кредитних установах та 
кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою вартістю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або 
сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивні ознаки 
зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив включається до 
групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на 
предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо на предмет зменшення корисності і стосовно 
яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не повинні оцінюватись на предмет зменшення 
корисності на сукупній основі.  
 
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку 
визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за 
вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені). Балансова вартість активу знижується за 
рахунок використання рахунку резерву під зменшення корисності і сума збитку від зменшення корисності відображається у 
складі прибутку або збитку. Процентні доходи продовжують нараховуватись на знижену балансову вартість на основі 
процентної ставки, що використовувалася з метою дисконтування майбутніх грошових потоків для цілей оцінки збитку від 
зменшення корисності. Кредити та відповідний резерв списуються, коли перспективи подальшого відшкодування 
заборгованості відсутні, а забезпечення було реалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку 
від зменшення корисності знижується або збільшується, і таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася 
після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності зменшується або 
збільшується шляхом коригування рахунку резерву.  
 
Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісним ефективним відсотком за фінансовим 
активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збитків від зменшення 
корисності буде поточний ефективний відсоток. Обчислення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків 
забезпеченого фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті реалізації забезпечення, за 
вирахуванням витрат на одержання та реалізацію забезпечення, незалежно від ймовірності реалізації забезпечення. 
 
З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи на основі внутрішньої системи 
кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь економіки, географічне 
розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші відповідні фактори. 
 
Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі, 
визначаються виходячи з історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику за якими 
аналогічні характеристикам за активами групи. Збитки попередніх періодів коригуються на основі поточної спостережуваної 
ринкової інформації з метою відображення впливу існуючих умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична 
інформація щодо збитків, та усунення впливу умов у попередніх періодах, які не існують на даний момент. Оцінки змін у 
майбутніх грошових потоках відображають та відповідають змінам у відповідній спостережуваній ринковій інформації за кожен 
рік (наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному статусі чи інших факторах, що 
свідчать про понесені збитки та їх розмір). Методи та припущення, використані для оцінки грошових потоків аналізуються 
регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей між оціночним збитком та фактичними результатами. 
 

Кредити клієнтам 
 

Основні чинники, які враховуються при оцінці зменшення корисності кредитів, включають наявність прострочених платежів за 
основним боргом або нарахованими процентами, відомості про фінансові труднощі, що виникли у контрагентів, а також про 
зниження їх кредитних рейтингів або порушення умов кредитних договорів. Банк оцінює зменшення корисності кредитів за 
індивідуально суттєвими кредитами, та кредитами, що оцінюються на колективній основі.  
 

Резерви за індивідуально суттєвими кредитами 
 

Банк визначає належну суму резерву для кожного кредиту, що є окремо суттєвим, на індивідуальній основі. Фактори, що 
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беруться до уваги при визначенні суми резерву, включають життєздатність бізнес-плану контрагента, його спроможність 
покращити результати діяльності у разі виникнення фінансових труднощів, прогнози надходжень, наявність інших джерел 
фінансової підтримки та реалізаційну вартість застави, а також строки очікуваних грошових потоків, та інші чинники. Збитки від 
зменшення корисності оцінюються станом на кожну звітну дату.  
 

Резерви за кредитами, що оцінюються на колективній основі 
 

Резерви під збитки за кредитами, наданими клієнтам, які не є окремо суттєвими, або за кредитами, які є окремо суттєвими і по 
відношенню до яких ще немає об’єктивних індивідуальних ознак зменшення корисності, оцінюються на колективній основі. 
Резерви оцінюються станом на кожну звітну дату за кожним окремим кредитним портфелем.  
 

При оцінці резервів у сукупності враховується збиток від зменшення корисності кредитного портфеля, який є ймовірним навіть 
тоді, коли об’єктивних індивідуальних ознак зменшення корисності ще немає. Збитки від зменшення корисності оцінюються з 
урахуванням такої інформації: історичні дані про збитки за даним кредитним портфелем, поточні економічні умови, наявність 
відповідного проміжку часу між ймовірним понесенням збитку та його ідентифікацією як збитку, що вимагає створення резерву 
на покриття збитків від зменшення корисності, оціненого на індивідуальній основі, а також очікувані надходження коштів і 
відшкодування в разі зменшення корисності.  
 

Оцінка фінансових гарантій та акредитивів і створення резерву за ними відбувається подібно до оцінки та резервування 
кредитів.  
 

Реструктуризовані кредити 
 

Банк намагається, у разі доцільності, переглядати умови кредитування – провести реструктуризацію, а не вступати в права 
володіння заставою. Реструктуризація – зміна істотних умов за первісним договором шляхом укладання додаткової угоди з 
боржником у зв’язку з фінансовими труднощами боржника (за визначенням Банку) та необхідністю створення сприятливих 
умов для виконання ним зобов’язань за активом (зміна процентної ставки; скасування (повністю або частково) нарахованих і 
несплачених боржником фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за заборгованістю 
боржника; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру 
комісії). 
 

Процедура обліку таких реструктуризованих кредитів є такою:  

► якщо валюту кредиту було змінено, визнання старого кредиту припиняється, і замість нього в обліку відображається 
новий кредит; 

► якщо корисність кредиту зменшилась після реструктуризації, Банк використовує первісну ставку ефективного відсотка 
для дисконтування нових грошових коштів з метою оцінки вартості відшкодування кредиту. Різницю між перерахованою 
приведеною вартістю нових грошових потоків з урахуванням забезпечення та балансовою вартістю до реструктуризації 
включається до складу відрахувань на резерви за період. 

 
Банк постійно аналізує реструктуризовані кредити для того, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості 
здійснення майбутніх платежів.  
 
Списання кредитів 
 
Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності за рішенням Правління Банку. Списання 
кредитів відбувається після того, як керівництво використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості Банку та 
після продажу всього наявного забезпечення за кредитом. Подальше відшкодування раніше списаних сум визнається як інші 
доходи в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід в період відшкодування. 
 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 
 
На кожну звітну дату Банк визначає наявність об’єктивних ознак зменшення корисності інвестиції або групи інвестицій, наявних 
для продажу. 
 
Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, об’єктивні ознаки зменшення 
корисності включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. В разі 
наявності ознак зменшення корисності накопичені збитки, що визначаються як різниця між вартістю придбання та поточною 
справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення корисності цієї інвестиції, визнаних раніше у складі прибутку 
або збитку, виключаються зі складу капіталу і визнаються у складі прибутку або збитку. Збитки від зменшення корисності 
інвестицій у дольові інструменти не сторнуються через прибуток або збиток; збільшення справедливої вартості цих інвестицій 
після зменшення корисності визнаються в іншому сукупному доході. 
 
При продажу прибуток/(збиток), раніше відображений у капіталі, буде відображений у звіті про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід. Результат від продажу інвестицій, наявних для продажу, визнається у звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід на момент вибуття та складає різницю між ціною продажу та балансовою вартістю на момент здійснення 
операції. 
Що стосується боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, зменшення корисності оцінюється на підставі 
аналогічних критеріїв, що і для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю. Майбутні процентні доходи 
нараховуються на основі балансової вартості з використанням процентної ставки, що застосовувалась для дисконтування 
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майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення корисності. Процентні доходи відображуються у складі 
прибутку або збитку. Якщо в наступному році справедлива вартість боргового інструменту збільшується, і таке збільшення 
може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у складі прибутку або 
збитку, збиток від зменшення корисності сторнується через прибуток або збиток. 
 
Нефінансові активи 
 
Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну дату звітності на предмет виявлення ознак 
зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість 
за вирахуванням затрат на реалізацію або вартість у використанні. При оцінці вартості у використанні грошові потоки, що 
очікуються в майбутньому, дисконтуються до їх приведеної вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, що 
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві певному активу. Сума очікуваного 
відшкодування активу, який самостійно не генерує надходження грошових коштів незалежно від надходжень від інших активів, 
визначається по групі активів, що генерує грошові кошти, до якої відноситься цей актив. Збиток від зменшення корисності 
визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує його суму очікуваного 
відшкодування. 
 
Усі збитки від зменшення корисності нефінансових активів визнаються у прибутку або збитку та сторнуються тільки тоді, коли 
змінюються оцінки, використані для визначення суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується 
тільки тоді, коли балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за вирахуванням зносу 
або амортизації, якби не був визнаний збиток від зменшення корисності. 

 
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 
 
Фінансові активи 
 
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) 
відбувається у разі, якщо: 

► закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

► Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк зберіг права на отримання 
грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання перерахувати їх у повному обсязі третій стороні 
на умовах «транзитної угоди»; 

► Банк або (a) передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передав і не зберіг практично всіх 
ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом. 

 
У разі, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу, і при цьому не передав і не зберіг практично 
всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив продовжує відображатись в 
обліку в межах подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в активі, оцінюється за меншим із значень: 
первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 
 
Фінансові зобов’язання 
 
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку дії 
відповідного зобов’язання. 
 
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних 
умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове 
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку або збитку. 
 

Фінансові гарантії 
 
У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій, або в іншій формі 
кредитного страхування. Договори фінансової гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю за 
статтею «Інші зобов’язання», в розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за кожним договором 
гарантії оцінюється за більшим з двох значень: за сумою амортизованої комісії або за найкращою оцінкою витрат, необхідних 
для врегулювання будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає за гарантією. 
Збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у складі прибутку або збитку. Отримана 
комісія визнається у складі прибутку або збитку на рівномірній основі протягом строку дії договору гарантії. 
 

Оподаткування 
 
Розрахунок поточних витрат з податку на прибуток здійснюється відповідно до податкового законодавства України. 
 
Поточний податок залежить від оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого 
прибутку, відображеного у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, оскільки не включає статті доходів або витрат, 
які оподатковуються або відносяться на витрати для цілей оподаткування у інші роки, а також не включає статті, які ніколи не 
враховуються для цілей оподаткування. З врахуванням змін в податковому законодавстві України, які вступили в дію з 1 січня 
2015 року, оподатковуваний прибуток Банку визначається шляхом коригування фінансового результату, визначеного у 
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фінансовій звітності Банку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 
положень Податкового кодексу України. Зобов’язання Банку за поточними податками розраховуються з використанням ставок з 
податку на прибуток, які діяли протягом звітних періодів. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць за методом балансових 
зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток відображається стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між 
податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли 
відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за 
операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на обліковий прибуток, ані на 
оподатковуваний прибуток чи збиток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання в поточному році розраховуються з 
врахуванням змін податкового законодавства, які вступили в дію з 1 січня 2015 року. 
 
Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного 
прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочені податкові 
активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що встановлюються податковим законодавством України у 
відповідні податкові звітні періоди.  
 
Також в Україні податковим законодавством передбачено інші податки та збори. Ці податки відображаються в складі 
адміністративних та операційних витрат. 
 

Інвестиційна нерухомість 
 

Інвестиційна нерухомість, яка складається із офісних приміщень, утримується для отримання доходів від довгострокової 
оренди або збільшення вартості і не займається Банком. Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється за первісною вартістю, 
включно з витратами на здійснення операції. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість відображається за 
справедливою вартістю, яка визначається на основі ринкових даних у результаті оцінки, проведеної незалежними 
оцінювачами, за вирахуванням накопичених у подальшому збитків від знецінення. Переоцінка здійснюється із достатньою 
регулярністю для того, щоб балансова вартість не відрізнялась істотно від тієї, яка була б визначена із використанням 
справедливої вартості на звітну дату. Прибутки та збитки, які виникають у результаті змін справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості, включаються до складу прибутку або збитку того періоду, в якому вони виникають. 
 

Основні засоби 
 
Основні засоби (окрім будівель та земельних ділянок) відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої 
амортизації та визнаного збитку від знецінення, якщо такий є. 
 
Після первісного визнання за собівартістю будівлі та земельні ділянки відображаються за переоціненою вартістю, що являє 
собою справедливу вартість на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших 
накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка проводиться досить часто, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між 
справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою вартістю. 
 
Приріст вартості від переоцінки відображається у складі резерву переоцінки основних засобів у складі іншого сукупного доходу, 
за вирахуванням сум відновлення попереднього зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у складі прибутку або 
збитку. В цьому випадку сума збільшення вартості активу відображається у складі прибутку або збитку. Зменшення вартості 
активу в результаті переоцінки визнається у складі прибутку або збитку, за винятком безпосереднього заліку такого зменшення 
проти попереднього приросту вартості по тому самому активу, визнаному у складі резерву переоцінки основних засобів. 
 

Крім цього, накопичений знос на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням балансової вартості активу, і 
отримана сума перераховується виходячи з переоціненої суми активу. При вибутті активу відповідна сума, включена до 
резерву з переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 
 
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли актив готовий до використання. Амортизація нараховується 
прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів: 
 

 Роки 

Будівлі 50 
Меблі та обладнання 3-10 
Поліпшення орендованого майна Протягом строку дії відповідного 

договору оренди 
Транспортні засоби 5 

 
Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного 
звітного року і коригуються за необхідності. 
 
Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних і адміністративних витрат у періоді, в 
якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 
 

Нематеріальні активи  
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Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення. Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно 
визнаються за вартістю придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають 
обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються 
протягом строку корисної служби, що становить 3 роки, і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності 
ознак можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з 
обмеженим строком корисної служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного звітного року. 
 
Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або коли більше не очікується 
отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу. 
 
Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою отриманих коштів і балансовою вартістю 
активів, визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
 

Активи, утримувані для продажу 
 
Активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо існує висока ймовірність того, що їхня балансова вартість буде 
відшкодована у результаті операції продажу, а не шляхом його подальшого використання, та актив (або група вибуття) може 
бути негайно проданий у його теперішньому стані. Керівництво повинне мати твердий намір здійснити операцію продажу, яка, 
як очікується, повинна задовольняти критерії операції завершеного продажу протягом одного року від дати класифікації активу 
як утримуваного для продажу. 
 
Події чи обставини можуть подовжити період завершення продажу за межі одного року. Подовження періоду завершення 
продажу не заважає класифікувати активи як утримувані для продажу, якщо затримка була спричинена подіями чи 
обставинами, які перебувають поза контролем Банку, а також якщо є достатні свідчення того, що Банк продовжує виконувати 
план продажу активу. 
 
Активи, утримувані для продажу, оцінюються за меншою із двох величин: балансова вартість та справедлива вартість, за 
вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж, активу, утримуваного для 
продажу, є нижчою за його балансову вартість, збиток від знецінення визнається у звіті про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід як збиток від активів, утримуваних для продажу. Будь-яке подальше збільшення справедливої вартості активу, 
за вирахуванням витрат на продаж, визнається у сумі, яка не перевищує сукупний збиток від знецінення, який був раніше 
визнаний стосовно цього активу. 
 

Резерви 
 
Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, для 
врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні 
вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. 
 

Величина визнаних резервів – це найкраща оцінка суми, необхідної для погашення поточних зобов’язань на кінець звітного 
періоду, з врахуванням ризиків та невизначеності, пов’язаних із зобов’язаннями. Якщо величина резервів розрахована з 
використанням оцінених грошових потоків, необхідних для погашення поточних зобов’язань, то балансова вартість резервів 
визначається як дисконтована вартість таких грошових потоків (якщо вплив зміни вартості грошей в часі є суттєвим).  
 
Коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язань, будуть частково або повністю 
відшкодовані третьою стороною, то визнається дебіторська заборгованість, за умови повної впевненості в отриманні 
відшкодування та можливості достовірної оцінки суми такої дебіторської заборгованості. 

 
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  
 
Банк проводить визначені відрахування до Державної пенсійної системи України, яка вимагає від роботодавця здійснення 
поточних внесків, що розраховуються як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до періоду, в 
якому заробітна плата нараховується. Банк також має додаткові схеми пенсійного забезпечення у вигляді добровільних внесків 
до недержавного пенсійного фонду, що вимагає здійснення поточних внесків роботодавцем, які розраховуються як відсоток від 
внесків працівників до цього пенсійного фонду. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна 
заробітна плата. Банк не має програм додаткових виплат працівникам після припинення трудової діяльності або інших суттєвих 
компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань. 
 

Статутний капітал та інші резерви 
 
Прості та привілейовані акції відображаються у складі капіталу. 
 
Набуті права власності на акції – набуття права власності на акції власної емісії Банку вираховується безпосередньо з капіталу. 
Прибуток чи збиток, що виникає в результаті придбання, продажу, випуску або анулювання власних акцій Банку, не 
відображається у складі прибутку чи збитку. 
 
Сума перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій відображається як додатковий сплачений 
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капітал.  
 
Інші резерви – резерви, відображені у складі капіталу (іншого сукупного доходу) в звіті про фінансовий стан Банку, включають 
резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу, який включає зміни справедливої вартості фінансових активів, наявних 
для продажу, та резерв переоцінки будівель, який включає резерв переоцінки землі та будівель. 
 
Прибуток чи збиток що виникає внаслідок операцій з акціонерами Банку визнається в складі власного капіталу як «Результат 
від операцій з акціонерами». 
 
Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язань. 
Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків 
розміру регулятивного капіталу Банку.  
 
Якщо внаслідок діяльності Банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного 
капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку Банку до досягнення 
ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Банку. 
 

Звітність за сегментами 
 
Сегментна звітність Банку ґрунтується на таких операційних сегментах: фізичні особи, юридичні особи, клієнти малого та 
середнього бізнесу, фінансові установи, управління активами та інше. 
 

Умовні зобов’язання 
 
Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань надається, 
за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у 
звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних із ними 
економічних вигод є ймовірним. 
 

Визнання доходів та витрат 
 
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути достовірно 
визначені.  
 

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективного відсотка. Метод 
ефективного відсотка – це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або 
групи фінансових активів або фінансових зобов’язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом відповідного 
періоду.  
 
Ефективний відсоток – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових виплат або 
надходжень протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента або, якщо доцільно, протягом коротшого 
періоду, до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. 
 
Банк включає до розрахунку ефективного відсотка всі сплачені та/або отримані комісії, збори та витрати на операцію, що є 
невід’ємною частиною доходу/витрат фінансового інструменту, а саме: 

а) комісії за ініціювання фінансового інструменту, що отримані/сплачені Банком і пов’язані зі створенням або придбанням 
такого фінансового інструменту; 

б) комісії, що отримані/сплачені Банком за зобов’язання з кредитування під час ініціювання або придбання кредиту як 
компенсація за участь у придбанні фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде 
укладено; 

в) комісії, що отримані/сплачені Банком під час випуску боргових зобов’язань, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю. 

 
Доходи за борговими фінансовими інструментами відображаються з використанням методу ефективного відсотка, за 
виключенням фінансових активів, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 
 
При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у результаті збитку від 
знецінення, процентні доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка застосовувалася для 
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. 
 
Проценти отримані від активів, що оцінюються за справедливою вартістю, класифікуються як процентні доходи. 
 
Комісійні доходи і витрати (далі – комісії) – доходи і витрати за наданими/отриманими послугами, сума яких обчислюється 
пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є фіксованою. 
 
 Коли існує вірогідність, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору або надання 
траншу кредиту, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з відповідними 
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прямими витратами та визнається як коригування ефективного відсотка за наданим кредитом. Коли малоймовірно, що 
зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору або надання траншу кредиту, плата за 
зобов’язання визнається у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід протягом періоду, який залишився до кінця 
виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а кредитний договір так і не укладається або 
транш кредиту не був наданий, комісійні доходи за зобов’язаннями з кредитування визнаються у звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід після завершення цього строку. Комісія за обслуговування кредиту визнається як дохід під час надання 
послуги. Усі інші комісії визнаються після надання відповідних послуг. 
 
Інші доходи визнаються у прибутках та збитках, коли завершується відповідна операція. 
 

Зміни в обліковій політиці 
 
Банк застосував наступні переглянуті МСФЗ, які вступили в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або 
після цієї дати: 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 – Ініціатива в сфері розкриття інформації 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змінюють існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз’яснюють 
наступне: 

► вимоги МСФЗ (IAS) 1 до визначення суттєвості; 

► окремі статті у звіті про прибутки і збитки та ІСД і в звіті про фінансовий стан можуть бути дезагреговані; 

► у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності; 

► частка ІСД асоційованих компаній та спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має бути 
викладена агреговано в рамках однієї статті з розшифровкою по статтям, які будуть чи не будуть згодом 
перекласифіковані до складу прибутку або збитку. 

 

Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про 
фінансовий стан і звіті про прибутки і збитки та ІСД. Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Дані поправки не мали будь-якого впливу на Банк. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 – Інвестиційні організації: застосування виключення з 
вимоги про консолідацію 
 

Поправки регулюють питання, що виникли при застосуванні інвестиційними організаціями виключення, передбаченого МСФЗ 
(IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з вимоги про 
подання консолідованої фінансової звітності застосовується до материнської компанії, що є дочірньою компанією інвестиційної 
організації, якщо ця інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні компанії за справедливою вартістю. 
 
Крім того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня компанія інвестиційної 
організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації послуги допоміжного характеру. Всі інші 
дочірні компанії інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в 
асоційовані компанії та спільні підприємства» дозволяють інвестору, що застосовує метод пайової участі, зберегти оцінку за 
справедливою вартістю, застосовану його асоційованим або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до 
своїх власних дочірніх компаній. 
 
Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати, і повинні 
застосовуватися на ретроспективній основі. Дані поправки не мають будь-якого впливу на Банк, тому що Банк не застосовує 
виключення з вимоги про консолідацію. 
 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр. 

 
Дані поліпшення вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Вони 
включають, зокрема, такі зміни: 
 
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
 
Вибуття активів (або групи активів) зазвичай відбувається шляхом продажу або розподілу на користь власників. Поправка 
роз’яснює, що заміна одного з цих методів іншим вважається не новим планом вибуття, а продовженням попереднього плану. 
Таким чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. 
 
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 
 
Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає комісійну винагороду, може являти собою подальшу участь 
у фінансовому активі. Компанія повинна оцінити характер такої угоди і комісійної винагороди відповідно до пропонованого в 
МСФЗ (IFRS) 7 посібником по оцінці подальшої участі, щоб визначити, чи є розкриття інформації необхідним. Оцінка того, які 
договори на обслуговуванні являють собою подальшу участь, повинна проводитися на ретроспективній основі. При цьому 
компанія не зобов’язана розкривати необхідну інформацію щодо будь-якого періоду, що передував тому, в якому компанія 
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вперше застосувала цю поправку. 
 

Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») 
 
Нові прийняті і переглянуті МСФЗ 

 
У 2016 році такі нові стандарти і інтерпретації були випущені, але ще не вступили в силу на дату публікації фінансової звітності 
Банку. Банк планує застосувати ці стандарти після їх вступу в силу. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
 
У липні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала остаточну версію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка включає в себе 
всі етапи проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», а 
також всі попередні версії МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, а також обліку знецінення 
та хеджування. 
 

У частині класифікації та оцінки новий стандарт вимагає, щоб оцінка всіх фінансових активів, за винятком пайових та похідних 
інструментів, проводилася на основі комбінованого підходу виходячи з бізнес-моделі, яка використовується організацією для 
управління фінансовими активами, та характеристик фінансового активу, пов’язаних із передбаченими договором грошовими 
потоками. Замість категорій, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вводяться такі категорії фінансових інструментів: оцінювані за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток (ПіЗ), за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) та за 
амортизованою вартістю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компаніям продовжувати класифікувати (але без права подальшої 
реклассификації) фінансові інструменти, що відповідають критеріям визнання в якості оцінюваних за амортизованою вартістю 
або за справедливою вартістю через ІСД, в категорію, яка оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
якщо це дозволить усунути або значно зменшити непослідовність підходів до оцінки або визнання. Інструменти капіталу, які не 
призначені для торгівлі, можуть ставитися (без права подальшої реклассификації) в категорію оцінюється за справедливою 
вартістю через ІСД, при цьому доходи або витрати за такими інструментами в подальшому не підлягають відображенню в звіті 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід . Порядок обліку фінансових зобов’язань в цілому аналогічний вимогам МСФЗ 
(IAS) 39. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 кардинально змінює підхід до врахування знецінення кредитів. Замість підходу на основі понесених збитків 
відповідно до МСФЗ (IAS) 39 вводиться прогнозний підхід, що вимагає відображення очікуваних кредитних збитків. Банк буде 
зобов’язаний визнати оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за всіма кредитами та іншими борговими фінансовими 
активами, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, а також за зобов’язаннями щодо надання 
кредитів і договорами фінансової гарантії. Резерв повинен оцінюватися в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам, 
обумовленим ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців. У випадках коли кредитний ризик по інструменту значно 
збільшився з моменту його первісного визнання, резерв оцінюється виходячи з ймовірності дефолту протягом всього терміну 
активу. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається 
дострокове застосування до цієї дати. Ретроспективне застосування є обов’язковим, але перерахунок порівняльної інформації 
не вимагається. Вплив застосування стандарту на дату переходу (1 січня 2018 року) необхідно відобразити у складі 
нерозподіленого прибутку. Очікується, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію і оцінку фінансових активів 
Банку, але не вплине на класифікацію і оцінку його фінансових зобов’язань. Банк передбачає, що застосування вимог МСФЗ 
(IFRS) 9 з обліку знецінення вплине на його капітал. Для оцінки величини такого впливу Банку потрібно провести детальний 
аналіз, що враховує всю обґрунтовану і підтверджену інформацію, у тому числі прогнозну. 
 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
 
У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями», який вступає в силу для 

річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування до цієї дати. 
МСФЗ (IFRS) 15 визначає принципи визнання доходу і повинен застосовуватися до всіх договорів з покупцями. Однак 
процентні та комісійні доходи, які безпосередньо пов’язані з фінансовими інструментами та договорами оренди, залишаються 
поза сферою дії МСФЗ (IFRS) 15 та будуть регулюватися іншими діючими стандартами (наприклад, МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 
інструменти» і МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»). 
 
Згідно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачі товарів або послуг в розмірі відшкодування, право на 
яке організація очікує отримати в обмін на передачу цих товарів або послуг. Стандарт також містить вимоги щодо розкриття 
докладної інформації про характер, величину, терміни і невизначеності виникнення виручки і грошових потоків, які обумовлені 
договорами з покупцями. 
 
Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 15 достроково і в даний час оцінює вплив даного стандарту. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який регулює облік договорів оренди. Для 

орендодавців порядок обліку договорів оренди за новим стандартом істотно не зміниться. Однак для орендарів вводиться 
вимога визнавати більшість договорів оренди шляхом відображення на балансі зобов’язань з оренди та відповідних їм активів 
в формі права користування. Орендарі повинні використовувати єдину модель для всіх визнаних договорів оренди, але мають 
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можливість не визнавати короткострокову оренду і оренду, в якій базовий актив має низьку вартість. Порядок визнання 
прибутку або збитку за всіма визнаними договорами оренди в цілому відповідає поточному порядку визнання фінансової 
оренди, при цьому процентні і амортизаційні витрати повинні будуть визнаватися окремо в звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати за умови, що з тієї ж дати компанія почне застосовувати новий стандарт з обліку 
виручки МСФЗ (IFRS) 15. 
 
Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 достроково і в даний час оцінює вплив даного стандарту. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 

 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, що роз’яснюють порядок обліку відкладених 
податкових активів, пов’язаних з борговими інструментами, які для цілей бухгалтерського обліку оцінюються за справедливою 
вартістю, а для цілей податкового обліку – за первісною вартістю. Банк вважає, що застосування даних поправок істотно не 
вплине на його фінансову звітність. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» 
 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів», щоб поліпшити 
розкриття компаніями інформації про свою фінансову діяльність і забезпечити користувачам більш точне уявлення про позиції 
компаній по ліквідності. Згідно з новими вимогами, компанії повинні будуть розкривати інформацію про зміни в зобов’язаннях, 
обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними 
(наприклад, в результаті коливань валютних курсів). Поправки набувають чинності 1 січня 2017 року. На даний момент Банк 
оцінює вплив цих поправок. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій» 

 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», які стосуються класифікації та оцінки операцій 
з виплат на основі акцій. Поправки покликані усунути розбіжності в практиці застосування стандарту, але розглядають 
обмежене коло питань, що стосуються тільки класифікації та оцінки. У поправках уточнюються вимоги за трьома основними 
областям: 

► вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; 

► класифікація операції з виплати на основі акцій, умови якої дозволяють компанії утримати частину пайових інструментів, 
що підлягають передачі співробітнику, для виконання обов’язку зі сплати відповідного податку за цього співробітника; 

► порядок обліку у випадках, коли модифікація умов операції з виплати на основі акцій вимагає її рекласифікації з категорії 
операцій з розрахунками грошовими коштами в категорію операцій з розрахунками пайовими інструментами. 

 
Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Застосування поправок не потребує від компаній перерахунку даних за попередні періоди; ретроспективне застосування 
дозволяється за умови, що компанія прийме рішення застосовувати всі три поправки відразу і виконає деякі інші критерії. Також 
дозволяється дострокове застосування. Очікується, що ці поправки не матимуть жодного впливу на Банк. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові 
контракти» 
 
Поправки покликані усунути проблеми, що виникають у зв’язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими 
інструментами МСФЗ (IFRS) 9 до того моменту, як компанії почнуть застосовувати новий стандарт з обліку договорів 
страхування, який зараз розробляється Радою з МСФЗ замість МСФЗ (IFRS) 4. Згідно з поправками, компанії, які укладають 
договори страхування, можуть вибрати один з двох варіантів: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 або 
використання методу накладення. Тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть використовувати компанії, 
діяльність яких пов’язана переважно із страхуванням. Такі компанії можуть продовжити застосовувати МСФЗ (IAS) 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка», відклавши застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 1 січня 2021 року, але не пізніше 
цього терміну. Компенсуючий підхід передбачає обов’язкову корекцію прибутку або збитку, щоб виключити їх додаткову 
волатильність, яка може виникнути при одночасному застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 4. 
 
Тимчасове звільнення дозволяється вперше застосувати для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Компенсуючий підхід може бути обраний компанією при першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 та повинен застосовуватися 
ретроспективно щодо фінансових активів, які віднесені до певної категорії при переході на МСФЗ (IFRS) 9. Очікується, що ці 
поправки не матимуть ніякого впливу на Банк. 
 

КТМФЗ (IFRIC) 22 – Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування 
 
Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операції з метою визначення валютного курсу, використовується при 
початковому визнанні відповідного активу, витрат або доходу (або їх частини) при припиненні визнання негрошового активу або 
негрошового зобов’язання, що виникли внаслідок попередньої оплати в іноземній валюті. Відповідно до МСФЗ (IAS) 21, дата 
операції для мети визначення валютного курсу, що використовується при початковому визнанні відповідного активу, витрат або 
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доходу (або їх частини), – це дата, на яку організація спочатку приймає до обліку негрошовий актив або негрошове 
зобов’язання, що виникають у результаті передоплати відшкодування в іноземній валюті. У випадку декількох платежів або 
надходжень, здійснених на умовах передоплати, організації необхідно визначити кожну дату платежу або надходження, які 
здійснені на умовах передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується тільки у випадках, коли організація визнає негрошовий 
актив або негрошове зобов’язання, що виникли в результаті передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 не містить практичного 
керівництва для визначення об’єкта обліку в якості грошового або негрошового. У загальному випадку платіж або надходження 
відшкодування, здійснені на умовах передоплати, призводять до визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, 
однак вони можуть також призводити до виникнення грошового активу або зобов’язання. Організації може знадобиться 
застосування професійного судження при визначенні того, чи є конкретний об’єкт обліку грошовим чи негрошовим. 
 
Переведення до складу або зі складу інвестиційної нерухомості – Поправки до МСФЗ (IAS) 40 
 
Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу / зі складу інвестиційної нерухомості в частині об’єктів 
незавершеного будівництва. До виходу поправок, МСФЗ (IAS) 40 не було окремого керівництва щодо переведення до складу / 
зі складу інвестиційної нерухомості стосовно до об’єктів незавершеного будівництва. Поправка уточнює, що не було наміру 
заборонити переведення до складу інвестиційної нерухомості об’єктів інвестиційної нерухомості, які перебувають у процесі 
будівництва чи розвитку і класифікуються як запаси, у разі очевидної зміни характеру використання. МСФЗ (IAS) 40 був 
доповнений для підкріплення порядку застосування принципів переведення до складу / зі складу інвестиційної нерухомості 
відповідно до МСФЗ (IAS) 40 з уточненням, що переведення до складу / зі складу інвестиційної нерухомості може бути 
здійснений лише в разі зміни характеру використання нерухомості; і така зміна характеру використання буде вимагати оцінки 
можливості класифікації нерухомості як інвестиційної. Така зміна характеру використання повинна бути підтверджена фактами. 
 
 

5. 5. Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Банку формування суджень, оцінок та припущень, які 
впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у 
фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які 
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості 
активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом 
поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок. 
 

Зокрема, інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок та критичних суджень при застосуванні принципів облікової 
політики представлена далі. 
 

Основні оцінки облікової політики 
 

Справедлива вартість фінансових інструментів 
 

Фінансові інструменти, наявні для продажу, торгові цінні папери та похідні фінансові інструменти відображаються за їхньою 
справедливою вартістю.  
 

Банк вважає, що бухгалтерські оцінки та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів, де ринкові 
котирування недоступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності 
піддаються змінам з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок, 
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань при оцінці інструментів, а також 
специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи/витрати може бути значним. 
 
Якби керівництво використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного 
рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань при оцінці інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових 
інструментів в разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений в звітності чистий прибуток Банку.  
 

Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 
 

Керівництво оцінює зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих контрагентів, по 
індивідуальних значних кредитах, а також в сукупності по кредитах з аналогічними умовами та характеристиками ризику. 
 

Фактори, які беруться до уваги при оцінці окремих кредитів, включають історію погашення, поточний фінансовий стан 
позичальника, своєчасність погашення та заставу, якщо вона існує. Для визначення суми зменшення корисності керівництво 
проводить оцінку сум та строків майбутніх платежів з погашення основної суми заборгованості та процентів і надходження від 
реалізації застави, якщо така існує. Після цього ці грошові потоки дисконтуються із застосуванням початкового ефективного 
відсотка по позиці. Фактичні платежі з погашення основної суми заборгованості і процентів залежать від спроможності 
позичальника генерувати грошові потоки від операцій або отримати альтернативне фінансування і можуть відрізнятися від 
оцінок керівництва. 
 

Фактори, що беруться до уваги при оцінці зменшення корисності позик, що оцінюються у сукупності, включають історичний 
досвід понесення збитків від кредитування, процент простроченої заборгованості у кредитному портфелі та загальні економічні 
умови. 
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Відстрочені податкові активи 
 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо реалізувати ці тимчасові різниці, або інших джерел реалізації 
відстрочених податкових активів у наступних звітних періодах. Оцінка такої вірогідності базується на прогнозі керівництва щодо 
майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється професійними судженнями керівництва Банку. 
 

Справедлива вартість будівель та земельних ділянок 
 

Як зазначено у Примітці 4, будівлі та земельні ділянки відображені за переоціненою вартістю за вирахуванням накопичених у 
подальшому зносу та збитків від зменшення корисності. Для визначення справедливої вартості застосовувався переважно 
метод ринкового підходу. Ринковий підхід ґрунтується на аналізі результатів порівнянних продажів аналогічних будівель. 
Оцінка справедливої вартості будівель та земельних ділянок вимагає формування суджень та застосування припущень щодо 
порівнянності об’єктів майна та інших факторів. Для оцінки справедливої вартості об’єктів нерухомості керівництво залучає 
зовнішніх незалежних оцінювачів.  
 
Оцінка активів, утримуваних для продажу 
 

Як зазначено у Примітці 4, активи, утримувані для продажу, оцінюються за меншою із двох величин: балансова вартість та 
справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж. Для визначення справедливої вартості застосовувався переважно 
метод ринкового підходу. Ринковий підхід ґрунтується на аналізі результатів порівнянних продажів аналогічних об’єктів. Оцінка 
справедливої вартості об’єктів вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порівнянності об’єктів майна та 
інших факторів. Для оцінки справедливої вартості таких об’єктів керівництво залучає зовнішніх незалежних оцінювачів.  
 
 

6. 6. Інформація за сегментами 
 

Для цілей управління Банк визначив п’ять операційних сегментів, виходячи з продуктів та послуг: 

Юридичні особи: Переважно надання кредитів, обслуговування депозитів та поточних рахунків 
юридичних осіб та клієнтів-установ. 

Клієнти малого та 
середнього бізнесу (МСБ): 

Переважно обслуговування клієнтів за цільовими програмами кредитування, 
депозитів та поточних рахунків клієнтів, діяльність яких відповідає певним критеріям 
та межам.  

Фізичні особи: Переважно обслуговування депозитів фізичних осіб, надання споживчих кредитів, 
овердрафтів, обслуговування кредитних карт та здійснення грошових переказів. 

Фінансові установи: Переважно розміщення та залучення коштів від інших фінансових установ. 

Управління активами та 
інше: Фінансові та інші центральні функції. 

 
Керівництво здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень 
про розподіл ресурсів та оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності сегментів визначаються інакше, ніж у 
фінансовій звітності, як видно з таблиці нижче. Облік податків на прибуток здійснюється на груповій основі, і вони не 
розподіляються між операційними сегментами. 
 

Подана нижче інформація за сегментами відображається на основі, використовуваній особою, відповідальною за прийняття 
операційних рішень для оцінки діяльності згідно з МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Керівництво перевіряє окрему фінансову 
інформацію по кожному з сегментів, включаючи оцінку операційних результатів діяльності, активів та зобов’язань. Управління 
сегментами здійснюється, головним чином, на основі результатів їх діяльності без аналізу фінансування між сегментами та 
доходів і витрат між ними. 
 
Протягом 2016 року Банк отримав доходи від операцій з одним клієнтом у сумі 671 112 тис. грн. (2015: 574 152 тис. грн.), що є 
більше 10% від загальних доходів Банку.  
 
У таблицях нижче подано інформацію про доходи та витрати та про окремі активи та зобов’язання стосовно операційних 
сегментів Банку. 

31 грудня 2016 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 
та інше Всього 

Доходи 
      Процентний дохід 2 295 011 101 914 244 738 106 804 2 728 956 5 477 423 

Комісійні доходи 118 165 73 373 237 701 10 391 10 803 450 433 
Зміна резерву під зменшення 

корисності кредитів 509 959 (22 461) 93 073 (13 208) − 567 363 
Чисті прибутки від інвестиційних 

цінних паперів, наявних для 
продажу − − − − 82 686 82 686 

Чисті прибутки від операцій з 
іноземними валютами та 
банківськими металами − − – − 326 465 326 465 
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Результат від операцій з 
похідними фінансовими 
інструментами − − − − 207 870 207 870 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 9 255 9 255 

Інші доходи 3 729 2 548 28 188 100 102 320 136 885 

Всього доходів 2 926 864 155 374 603 700 104 087 3 468 355 7 258 380 

        
Витрати 

      Процентні витрати (2 953 905) (116 171) (1 366 949) (316 156) (394) (4 753 575) 
Комісійні витрати (2 343) − (83 592) (16 938) (4 840) (107 713) 
Збиток від первісного визнання 

фінансових активів (763 828) − (11 776) − − (775 604) 
Витрати на персонал (141 074) (76 748) (333 022) (10 881) (19 351) (581 076) 
Знос та амортизація (23 775) (11 925) (67 053) (2 304) (1 858) (106 915) 
Зміна резерву під зменшення 

корисності активів та інші 
резерви (57 736) (382) (3 418) − 26 140 (35 396) 

Інші операційні витрати  (215 139) (35 999) (357 388) (5 880) (17 409) (631 815) 

Чисті збитки від торгових цінних 
паперів − − − − (406) (406) 

Всього витрат (4 157 800) (241 225) (2 223 198) (352 159) (18 118) (6 992 500) 

Результати сегменту (1 230 936) (85 851) (1 619 498) (248 072) 3 450 237 265 880 

  
      Витрати з податку на прибуток 
    

23 115 23 115 

Прибуток за рік 
    

3 473 352 288 995 

  
      Активи сегменту 19 722 849 1 497 937 4 521 398 6 671 904 21 491 845 53 905 933 

Зобов’язання сегменту (30 582 538) (2 309 978) (13 986 339) (1 125 117) (604 055) (48 608 027) 

Інша інформація за сегментом 
      Капітальні витрати 89 053 42 197 213 452 9 590 6 302 360 594 

 

31 грудня 2015 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 
та інше Всього 

Доходи       
Процентний дохід 1 929 899 40 879 269 670 28 078 1 240 916 3 509 442 
Комісійні доходи 8 908 35 405 137 807 87 036 27 755 296 911 
Зміна резерву під зменшення 

корисності кредитів 244 995 (3 232) 118 760 85 043 − 445 566 
Прибуток від первісного визнання 

коштів Національного банку 
України − − − 85 138 − 85 138 

Чистий прибуток від інвестиційних 
цінних паперів, наявних для 
продажу − − − − 144 110 144 110 

Результат від операцій з похідними 
фінансовими інструментами − − − − 64 741 64 741 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 9 193 9 193 

Інші доходи 10 746 846 33 436 1 391 1 247 47 666 

Всього доходів 2 194 548 73 898 559 673 286 686 1 487 962 4 602 767 

        
Витрати       
Процентні витрати (961 581) (39 407) (1 083 363) (698 197) − (2 782 548) 
Комісійні витрати (20 397) − (51 875) (2 159) (2 864) (77 295) 
Чисті збитки від операцій з 

іноземними валютами та 
банківськими металами − − − − (367 442) (367 442) 

Витрати на персонал (86 100) (32 672) (267 910) (11 147) (9 994) (407 823) 
Знос та амортизація (11 874) (4 506) (36 948) (1 537) (1 378) (56 243) 
Зміна резерву під зменшення 

корисності активів та інші резерви (28 065) (10 649) (87 328) 759 (3 256) (128 539) 

Інші операційні витрати  (92 200) (31 054) (323 495) (17 942) (9 499) (474 190) 

Всього витрат (1 200 217) (118 288) (1 850 919) (730 223) (394 433) (4 294 080) 

Результати сегменту 994 331 (44 390) (1 291 246) (443 537) 1 093 529 308 687 

        

Витрати з податку на прибуток     (49 015) (49 015) 

Прибуток за рік     1 044 514 259 672 
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Активи сегменту 13 483 581 757 305 5 258 429 9 932 111 12 123 914 41 555 340 
Зобов’язання сегменту (15 753 249) (965 927) (11 180 672) (9 194 067) (168 779) (37 262 694) 
        
Інша інформація за сегментом       
Капітальні витрати 24 793 9 408 77 146 3 210 2 877 117 434 

 

7. 7. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки у Національному банку України 1 178 348 3 088 722 
Грошові кошти у касі 991 244 735 416 
Поточні рахунки в інших кредитних установах 312 540 143 842 
Строкові депозити в кредитних установах зі строком погашення до 

90 днів − 2 017 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 3 969 997 

 
Поточні рахунки у Національному банку України являють собою кошти, розміщені в Національному банку України для 
забезпечення щоденних розрахунків та інших операцій банку. Обмеження щодо користування коштами, розміщеними на 
поточних рахунках в Національному банку України, відсутні. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Банк виконував вимоги Національного банку України щодо обов’язкових резервів.  
 
Сума обов’язкового резерву, що має зберігатися на кореспондентському рахунку в Національному банку України станом на 31 
грудня 2016 року складала 925 483 тис. грн. (2015: 509 850 тис. грн.). 
 

8. 8. Кошти у кредитних установах 
 
Кошти у кредитних установах включають: 

 

31 грудня 
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 5 176 174 9 205 206 
Кошти за угодами зворотного РЕПО 807 369 65 535 
Строкові кошти зі строком погашення понад 90 днів або прострочені 753 249 784 798 

Інші кошти у кредитних установах 543 710 311 980 

 

7 280 502 10 367 519 

    

Мінус – резерв під зменшення корисності (758 575) (744 441) 

Кошти у кредитних установах 6 521 927 9 623 078 

 
Станом на 31 грудня 2016 року прострочені кошти в кредитних установах складають 735 189 тис. грн. (2015: 758 559 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти у кредитних установах у сумі 3 971 709 тис. грн. (або 54,55% від загального суми коштів у 
кредитних установах), були розміщені в двох банках, що становить значну концентрацію (2015: 8 102 920 тис. грн., в одному 
банку, що складає 78,16% загальної суми коштів у кредитних установах). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти за угодами зворотного РЕПО були забезпечені ОВДП справедливою вартістю 846 803 
тис. грн. (2015: 65 526 тис. грн.). 
 
Інші кошти у кредитних установах включають гарантійні депозити, розміщені переважно у зв’язку з клієнтськими операціями, як, 
наприклад, акредитиви, гарантії виконання зобов’язань та операції з дорожніми чеками та картками. 
 
Рух у резервах під зменшення корисності коштів у кредитних установах був таким: 
 

 

2016 
2015 

(рекласифіковано) 

На 1 січня  744 441 796 917 

Нараховано/(відновлено)  13 208 (85 043) 
Списано (9 764) – 

Курсові різниці 10 690 32 567 

На 31 грудня 758 575 744 441 

 

9. 9. Похідні фінансові інструменти 
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Банк надає кредити та залучає депозити від тих самих банків, деноміновані у різних валютах, на однакові періоди та на 
еквівалентні суми. Грошові потоки за даними інструментами є схожими до грошових потоків по валютним свопам. Банк укладає 
договори на придбання таких інструментів з метою хеджування ризиків, однак ці інструменти не відповідають критеріям обліку 
хеджування. У Примітці 5 описані основні судження зроблені керівництвом Банку при застосуванні облікової політики до таких 
фінансових інструментів. 
 
Банк здійснює операції з обміну валют, в результаті яких Банк зобов’язаний надавати одну валюту в обмін на іншу валюту 
згідно з встановленими курсами обміну валют. Банк здійснює такі операції з українськими та міжнародними банками. Строк 
поставки валюти по таких операціях переважно складає один місяць.  
 
Умовні суми у наведених нижче таблицях відображають суми до погашення та суми до отримання: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 

Умовна сума Справедлива вартість Умовна сума Справедлива вартість 

Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання 

Договори в іноземній 
валюті 

        Свопи/форварди 579 885 (571 383) 9 012 (510) 1 069 184 (1 068 346) 14 138 (13 300) 

Споти  1 711 273 (1 726 655) 408 (15 790) 4 464 513 (4 488 542) 569 (24 598) 

Всього похідні активи/ 
(зобов’язання) 

  

9 420 (16 300) 

  

14 707 (37 898) 

 

10. 10. Кредити клієнтам  
 
Кредити клієнтам включають: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Юридичні особи 21 548 018 16 114 702 
МСБ 1 137 956 463 183 

Фізичні особи 5 400 467 5 427 768 

Всього кредити клієнтам 28 086 441 22 005 653 
  

  Мінус – резерв під зменшення корисності (7 734 857) (7 976 575) 

Кредити клієнтам 20 351 584 14 029 078 

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальний обсяг заборгованості за кредитними угодами, за якими проводилась реструктуризація 
та які не знаходяться на прострочці, становив 10 382 513 тис. грн. (2015: 8 281 327 тис. грн.), з них реструктуризовані кредити 
по двом стратегічно важливим державним підприємствам, як визначено в законодавстві України, у сумі 9 330 875 тис. грн. 
(2015: 6 200 083 тис. грн.).  
 
Протягом 2016 року, за кредитами клієнтів було здійснено вилучення застави у сумі 239 818 тис. грн., які в подальшому 
обліковується як активи, утримувані для продажу (2015: 80 831 тис. грн.). 
 
Кредити, надані клієнтам, що зареєстровані на не підконтрольних українській владі територіях Луганської та Донецької 
областей, а також на тимчасово окупованій території АР Крим включають: 

 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Кредити, надані клієнтам, що зареєстровані на не підконтрольних 
українській владі територіях Луганської та Донецької областей, а 
також на тимчасово окупованій території АР Крим 1 002 782 971 144 

Резерв під зменшення корисності кредитів, наданих клієнтам, що 
зареєстровані на не підконтрольних українській владі територіях 
Луганської та Донецької областей, а також на тимчасово окупованій 
території АР Крим (1 002 782) (971 144) 

Всього кредитів, наданих клієнтам, що зареєстровані на не 
підконтрольних українській владі територіях Луганської та 
Донецької областей, а також на тимчасово окупованій території 
АР Крим − − 

 
Аналіз кредитної якості кредитів клієнтам представлений у Примітці 31. 
 
Державні субсидії у вигляді нефінансового активу від органів державної влади визнаються за чистою поточною вартістю 
майбутніх грошових потоків, пов’язаних з компенсацією процентних доходів. Збиток від первісного визнання пільгових кредитів 
представлений на нетто-основі з доходом від визнання державної субсидії в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід. 
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Подальше відображення дебіторської заборгованості за державною субсидією здійснюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективного відсотка та підлягає перевірці на предмет знецінення з подальшим визнанням доходів і 
витрат у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, якщо визнання інструменту припинено або якщо він був 
знецінений, а також в процесі амортизації. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кредитний портфель Банку включав короткострокові та довгострокові кредити, видані 
юридичним особам та фізичним особам-підприємцям на купівлю нового обладнання, сільськогосподарської техніки та 
транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь та реалізуються на території України. За даними кредитами Банк 
отримує компенсацію у розмірі 2/3 облікової ставки Національного банку України на дату укладення кредитного договору, але 
не більше 8% річних (2015:  
1/3 облікової ставки Національного банку України на дату укладення кредитного договору). 
 
Загальний обсяг заборгованості за такими кредитами станом на 31 грудня 2016 та 2015 років  
164 646 тис. грн. та 33 765 тис. грн., відповідно. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років за значними кредитами на купівлю нового обладнання, сільськогосподарської техніки 
та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, сума отриманої компенсації складає 7 793 тис. грн. та 1 381 тис. 
грн., відповідно. 

Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 
 
Рух резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: 

 

 

Юридичні 
особи МСБ Фізичні особи Всього 

На 1 січня 2016 3 845 062 165 532 3 965 981 7 976 575 

(Відновлено) / нараховано (509 959) 22 461 (93 073) (580 571) 

Списано (67 697) (302) (87 379) (155 378) 

Курсові різниці 46 978 15 613 431 640 494 231 

На 31 грудня 2016 3 314 384 203 304 4 217 169 7 734 857 

Загальна сума знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під 
зменшення корисності 3 603 742 187 724 4 293 054 8 084 520 

 
 

 
Юридичні 

особи МСБ Фізичні особи 

Всього 
(рекласифіко-

вано) 

На 1 січня 2015  4 149 958 151 577 3 013 784 7 315 319 

(Відновлено) / нараховано (244 995) 3 232 (118 760) (360 523) 

Списано (310 638) (19 760) (250 721) (581 119) 

Курсові різниці 250 737 30 483 1 321 678 1 602 898 

На 31 грудня 2015 3 845 062 165 532 3 965 981 7 976 575 

Загальна сума знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під 
зменшення корисності 6 200 447 175 305 3 999 530 10 375 282 

 

Знецінені кредити 
 
За 2016 рік процентні доходи, нараховані за кредитами, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності, 
становили 234 320 тис. грн. (2015: 188 734 тис. грн.). 
 

Застава  
 
У наступній таблиці представлено аналіз загальної суми кредитного портфелю за типами забезпечення: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Тип забезпечення 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи Всього 

Юридичні 
особи МСБ 

Фізичні 
особи Всього 

Знецінені кредити 
        Депозити − − 33 33 55 − 158 213 

Нерухомість 1 517 751 48 170 790 365 2 356 286 2 465 264 48 928 758 044 3 272 236 

Інші активи 706 567 17 956 104 537 829 060 1 257 879 19 025 112 068 1 388 972 

Без забезпечення 1 379 424 121 598 3 398 119 4 899 141 2 477 249 107 352 3 129 260 5 713 861 

Всього 
знецінених 
кредитів 3 603 742 187 724 4 293 054 8 084 520 6 200 447 175 305 3 999 530 10 375 282 
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Кредити без ознак 
зменшення 
корисності 

        Депозити 72 792 44 361 – 117 153 61 794 5 698 1 060 68 552 

Нерухомість 6 096 844 515 732 755 041 7 367 617 1 497 625 143 711 898 495 2 539 831 
Інші активи 11 536 221 355 550 92 687 11 984 458 7 349 725 128 116 197 409 7 675 250 

Без забезпечення 238 419 34 589 259 685 532 693 1 005 111 10 353 331 274 1 346 738 

Всього кредитів 
без спеціально 
виявлених 
ознак 
зменшення 
корисності 17 944 276 950 232 1 107 413 20 001 921 9 914 255 287 878 1 428 238 11 630 371 

Всього 21 548 018 1 137 956 5 400 467 28 086 441 16 114 702 463 183 5 427 768 22 005 653 

 
 

Представлені у цій таблиці суми відображають балансову вартість кредитів до вирахування суми резерву під зменшення 
корисності, а не справедливу вартість застави. Банк оцінює справедливу вартість застави під час: надання кредиту, зміни 
структури застави за кредитним договором, реалізації застави у разі неспроможності позичальника погасити кредит, а також у 
випадках та з регулярністю, передбаченою законодавством України.  
 
На 31 грудня 2016 року інші активи включають рухоме майно, товари в обігу, та інше.  
 
У наступній таблиці представлено структуру кредитів в розрізі сегментів клієнтів та валюти заборгованості: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Тип клієнтів 

В  
іноземній 
валюті 

В 
національній 

валюті Всього Знецінені 

В  
іноземній 
валюті 

В 
національній 

валюті Всього Знецінені 

          
Державні 

підприємства 2 862 261 8 077 937 10 940 198 − 3 735 950 4 007 742 7 743 692 − 
Корпоративні 

клієнти 2 791 957 7 815 863 10 607 820 3 603 742 2 921 047 5 449 963 8 371 010 6 200 447 
Мікро 109 286 224 943 334 229 93 225 1 242 47 983 49 225 3 337 
Малі та Середні 504 418 299 309 803 727 94 499 193 464 220 494 413 958 171 968 

Фізичні особи 3 828 976 1 571 491 5 400 467 4 293 054 3 604 468 1 823 300 5 427 768 3 999 530 

Всього 10 096 898 17 989 543 28 086 441 8 084 520 10 456 171 11 549 482 22 005 653 10 375 282 

 
 
У наступній таблиці представлено структуру кредитів в розрізі сегментів клієнтів та строків кредитів: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Тип клієнтів 
До одного 

року 
Понад  

один рік Всього 
До одного 

року 
Понад  

один рік Всього 

Державні підприємства 9 391 895 1 548 303 10 940 198 6 440 172 1 303 520 7 743 692 
Корпоративні клієнти 5 214 988 5 392 832 10 607 820 4 267 092 4 103 918 8 371 010 
Мікро 49 534 284 695 334 229 4 894 44 331 49 225 
Малі та Середні 152 309 651 418 803 727 116 410 297 548 413 958 

Фізичні особи 1 759 528 3 640 939 5 400 467 1 422 106 4 005 662 5 427 768 

Всього 16 568 254 11 518 187 28 086 441 12 250 674 9 754 979 22 005 653 

 
Станом на 31 грудня 2016 року Банк мав концентрацію кредитів у сумі 12 972 569 тис. грн., наданих десятьом найбільшим 
позичальникам/групам пов’язаних контрагентів Банку (46,2% від загального кредитного портфелю) (2015: 10 716 174 тис. грн., 
або 48,7%). 
 
Кредити надаються головним чином клієнтам, що здійснюють діяльність на території України у таких галузях економіки: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Фізичні особи 5 400 467 5 427 768 
Виробництво 6 330 079 4 841 628 
Транспортування газу  5 863 383 3 957 816 
Торгівля 3 180 275 2 352 786 
Сільське господарство та харчова промисловість 2 629 318 1 534 328 
Нерухомість 1 713 968 401 315 
Сфера обслуговування 1 267 792 1 007 315 
Транспорт 871 825 1 670 597 
Металургія 363 829 405 932 
Будівництво 338 957 309 326 
Фінансові послуги 91 672 93 719 

Інше 34 876 3 123 
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Всього 28 086 441 22 005 653 

 
 

11. 11. Торгові цінні папери 
 

Торгові цінні папери, включають: 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 386 454 − 

Торгові цінні папери 386 454 − 

 
 

12. 12. Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  
 

Цінні папери, наявні для продажу, включають: 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 273 712 6 351 169 
Облігації підприємств 805 879 1 169 403 
Державна іпотечна установа 905 850 750 007 
Муніципальні облігації − 59 291 

Акції підприємств 11 316 11 316 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 19 996 757 8 341 186 

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальна накопичена сума збитків від зменшення корисності, визнана стосовно інвестиційних 
цінних паперів, склала 353 900 тис. грн. (2015: 408 732 тис. грн.) (Примітка 27). Зміна у сумі накопичених збитків від зменшення 
корисності відбулася переважно за рахунок відновлення корисності облігацій підприємств. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року облігації підприємств справедливою вартістю 703 938 тис. грн. (2015: 924 800 тис. грн.) були 
передані у заставу як забезпечення довгострокових позик, отриманих від Національного банку України (Примітка 20).  
 
Станом на 31 грудня 2016 року ОВДП справедливою вартістю 291 374 тис. грн. (2015: 115 406 тис. грн.) були передані в 
заставу за довгостроковим кредитом, отриманим від однієї кредитної установи (Примітка 21).  
 
 

13. 13. Інвестиції, утримувані до погашення 
 

 
Валюта 

Термін 
погашення 

Процентна 
ставка, % 

31 грудня 
2016 

31 грудня 
2015 

Депозитні сертифікати, емітовані 
Національним банком України гривня 4 січня 2017 12,00 1 000 657 3 023 728 

 
   

1 000 657 3 023 728 

 
 

14. 14. Інвестиційна нерухомість 
 

Рух за статтями інвестиційної нерухомості був таким: 

  
31 грудня 

2016 
31 грудня  

2015 

1 січня 47 528 12 071 

Надходження від придбання активів ПАТ «АКБ «КИЇВ» − 106 124 
Переведення з / (до) категорії основних засобів 2 679 (74 567) 

Коригування справедливої вартості 607 3 900 

31 грудня 50 814 47 528 

 
До складу чистих прибутків від інвестиційної нерухомості входить орендний дохід у сумі 8 648 тис. грн. за 2016 рік (2015: 5 293 
тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року інвестиційна нерухомість балансовою вартістю 22 939 тис. грн. (2015: 28 401 тис. грн.) була 
передана в заставу як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 
 

15. 15. Основні засоби та нематеріальні активи 
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Рух основних засобів та нематеріальних активів представлений таким чином: 
 

 

Будівлі та 
земельні 
ділянки 

Меблі та 
обладнання 

Поліпшення 
орендованого 

майна 
Транспортні 

засоби 

Незавершене 
будівництво 
та об’єкти, 

що не введені 
в експлуа-

тацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2016 912 117 295 394 17 061 32 345 51 876 162 648 1 471 441 
Надходження  − 174 645 26 4 123 65 721 116 079 360 594 

Вибуття − (8 351) (2 910) (2 146) − − (13 407) 
Передачі 20 038 44 830 7 112 575 (72 555) − − 
Переоцінка 93 076 − − − − − 93 076 
Рекласифікація до категорії 

інвестиційної нерухомості (2 835) − − − − − (2 835) 

На 31 грудня 2016 1 022 396 506 518 21 289 34 897 45 042 278 727 1 908 869 

         
Накопичений знос        
На 1 січня 2016  − 238 258 15 860 20 323 − 51 505 325 946 
Нарахований знос 21 454 50 450 1 648 5 626 − 27 737 106 915 
Вибуття − (8 290) (2 683) (1 508) − − (12 481) 
Переоцінка (21 298) − − − − − (21 298) 
Рекласифікація до категорії 

інвестиційної нерухомості (156) − − − − − (156) 

На 31 грудня 2016 − 280 418 14 825 24 441 − 79 242 398 926 

         
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2016 912 117 57 136 1 201 12 022 51 876 111 143 1 145 495 

На 31 грудня 2016 1 022 396 226 100 6 464 10 456 45 042 199 485 1 509 943 

 
 

 

Будівлі та 
земельні 
ділянки 

Меблі та 
обладнання 

Поліпшення 
орендованого 

майна 
Транспортні 

засоби 

Незавершене 
будівництво 
та об’єкти, 

що не введені 
в експлуа-

тацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2015  471 780 288 937 18 493 34 087 28 017 64 990 906 304 
Надходження від придбання 

активів ПАТ «АКБ «КИЇВ» 303 156 3 933 − 5 654 16 866 1 329 610 
Надходження  − 9 967 390 − 9 419 97 658 117 434 

Вибуття − (7 443) (1 954) (7 788) − (1) (17 186) 
Передачі 2 099 − 132 392 (2 623) − − 
Переоцінка 61 030 − − − − − 61 030 
Рекласифікація з категорії 

інвестиційної нерухомості 74 052 − − − 197 − 74 249 

На 31 грудня 2015  912 117 295 394 17 061 32 345 51 876 162 648 1 471 441 

        
Накопичений знос        
На 1 січня 2015  22 977 219 273 15 253 18 816 − 44 524 320 843 

Нарахований знос 15 183 26 307 2 035 5 737 − 6 981 56 243 
Вибуття − (7 322) (1 428) (4 230) − − (12 980) 
Рекласифікація з категорії 

інвестиційної нерухомості (318) − − − − − (318) 

Переоцінка (37 842) − − − − − (37 842) 

На 31 грудня 2015  − 238 258 15 860 20 323 − 51 505 325 946 

         
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2015  448 803 69 664 3 240 15 271 28 017 20 466 585 461 

На 31 грудня 2015  912 117 57 136 1 201 12 022 51 876 111 143 1 145 495 

 

Оцінку справедливої вартості будівель та земельних ділянок було проведено станом на 31 грудня 2016 року із залученням 
незалежних оцінювачів. Для оцінки справедливої вартості будівель переважно використовувався метод аналогів продажу. 
Основні припущення стосуються стану, якості та місця розташування будівель, що порівнювались. 
 
Якби оцінка вартості будівель та земельних ділянок проводилась з використанням моделі первісної вартості, то балансова 
вартість будівель та земельних ділянок станом на 31 грудня 2016 року становила би  
850 288 тис. грн. (2015: 833 045 тис. грн.). 
 

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби балансовою вартістю 272 393 тис. грн. (2015: 519 824 тис. грн.) були передані в 
заставу, як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 
 
 

16. 16. Активи, утримувані для продажу 
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Станом на 31 грудня 2016 року активи, утримувані для продажу справедливою вартістю 1 129 309 тис. грн. (2015: 970 165 тис. 
грн.) були отримані в рахунок погашення заборгованості клієнтів Банку: 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухомість 

Житлова 
нерухомість 

Майнові 
права 

Рухоме 
майно Всього 

Вартість        
На 1 січня 2016 397 984 414 223 121 252 36 706 − 970 165 

Надходження 35 675 194 490 9 277 − 890 240 332 

Реалізація (67 132) (14 056) − − − (81 188) 

На 31 грудня 2016 366 527 594 657 130 529 36 706 890 1 129 309 

 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухомість 

Житлова 
нерухомість 

Майнові 
права 

Рухоме 
майно Всього 

Вартість        
На 1 січня 2015 371 948 426 289 71 622 36 706 − 906 565 

Надходження − 71 062 9 820 − − 80 882 

Надходження від 
придбання активів 
ПАТ «АКБ «КИЇВ» 26 036 19 417 39 810 − − 85 263 

Переоцінка − (100 285) − − − (100 285) 

Реалізація − (2 260) − − − (2 260) 

На 31 грудня 2015 397 984 414 223 121 252 36 706 − 970 165 

 
Станом на 31 грудня 2016 року активи, утримувані для продажу справедливою вартістю 59 683 тис. грн. (2015: 59 683 тис. грн.) 
були передані в заставу як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 
 
 

17. 17. Оподаткування 
 
Витрати / (відшкодування) з податку на прибуток включають: 

 

 
2016 2015 

Зміни відстрочених податків – виникнення та сторнування тимчасових 
різниць (3 202) 116 565 

Мінус: відстрочений податок, визнаний у складі іншого сукупного 
доходу (19 913) (67 550) 

(Відшкодування) / витрати з податку на прибуток (23 115) 49 015 

 
Нижче наведений розрахунок для приведення витрат/(відшкодування) з податку на прибуток, розрахованих за діючими 
ставками оподаткування, у відповідність до фактичного витрат/(відшкодування) з податку на прибуток: 

 

 
2016 2015  

Прибуток / (збиток) до оподаткування 265 880 308 687 

Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретичні витрати / (відшкодування) з податку на прибуток при 
застосуванні нормативної ставки 47 858 55 564 

  
  Витрати, які не враховуються при оподаткуванні 37 488 14 805 

Коригування податкової бази через перегляд тимчасових різниць та 
змін у законодавстві (59 500) 302 192 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (48 961) (323 546) 

(Відшкодування) / витрати з податку на прибуток (23 115) 49 015 

 

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років відстрочені податкові активи і зобов’язання та їх рух за відповідні періоди включають: 

 

Виникнення та 
сторнування тимчасових 

різниць 
 

Виникнення та 
сторнування тимчасових 

різниць 
 У звіті про 

прибутки 
та збитки 

У складі 
власного 
капіталу 2016 

У звіті про 
прибутки 
та збитки 

У складі 
власного 
капіталу 2015 

Податковий ефект 
неоподатковуваних 
тимчасових різниць 
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Похідні фінансові інструменти − − − 118 475 − − 
Нарахування та резерви 54 331 − (54 331) (239 730) − (108 662) 
Основні засоби та нематеріальні 

активи 59 889 (19 913) 26 290 (39 255) (17 925) (13 686) 
Резерви відпустки (1 866) − 1 175 3 041 − 3 041 
Податкові збитки, перенесені на 

наступні періоди (138 199) − 700 680 (124 881) − 838 879 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання), 
загальна сума (25 846) (19 913) 673 814 (282 350) (17 925) 719 572 

  
      Невизнані відстрочені податкові 

активи 48 961 − (591 253) 323 546 − (640 214) 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання) 23 115 (19 913) 82 561 41 196 (17 925) 79 358 

  
      Податковий ефект 

оподатковуваних тимчасових 
різниць 

      Оцінка інвестиційних цінних 
паперів, наявних для продажу − − − (90 211) (49 625) − 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання) − − − (90 211) (49 625) − 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання), чиста 
сума 23 115 (19 913) 82 561 (49 015) (67 550) 79 358 

 
У зв’язку із різними термінами складання та надання фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток, 
можуть виникнути не суттєві відмінності, які знайдуть відображення в обліку поточного періоду.  
 
Відповідно до норм чинного податкового законодавства України, податковий облік будується виключно за правилами 
міжнародних стандартів фінансової звітності та ведеться відповідно до норм Податкового кодексу України. Об’єктом 
оподаткування податком на прибуток – є фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансової звітності Банку 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригований на різниці, які визначені Податковим кодексом 
України. Таким чином, податковий облік здійснюється на підставі бухгалтерського обліку з послідуючими податковими 
коригуваннями з метою своєчасного та достовірного складання податкової звітності.  
 
 

18. 18. Резерв під зменшення корисності активів та інші резерви 
 

 

Інші  
активи 

Гарантії і 
договірні 

зобов’язання Всього 

На 31 грудня 2014 355 039 7 023 362 062 

Нараховано/(сторновано)  136 405 (7 866) 128 539 

Списано (125) − (125) 

Курсові різниці 18 912 3 304 22 216 

На 31 грудня 2015 (рекласифіковано) 510 231 2 461 512 692 

  
   На 31 грудня 2015 510 231 2 461 512 692 

Нараховано (22 615) 58 011 35 396 
Списано/використано* (64 751) − (64 751) 

Курсові різниці 4 056 32 4 088 

На 31 грудня 2016 426 921 60 504 487 425 

*  У листопаді 2016 року було здійснено заміну знецінених боргових цінних паперів на дебіторську заборгованість за майновими правами у 
сумі 100 001 тис. грн. (Примітка 19). 

Резерв під зменшення корисності активів зменшує балансову вартість відповідних активів. Забезпечення за позовами, 
гарантіями та договірними зобов’язаннями відображаються у складі зобов’язань.  
 
 

19. 19. Інші активи та зобов’язання 
 
Інші активи включають: 
 

 

31 грудня 
 2016 

31 грудня  
2015 

Дебіторська заборгованість за цінними паперами 283 041 556 166 
Передоплати 153 301 68 749 
Дебіторська заборгованість за майновими правами 100 001 – 
Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 52 904 23 499 



175 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитними картками 51 508 36 333 
Грошові кошти та банківські метали, які знаходяться на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та на не 
підконтрольних українській владі територіях Луганської і Донецької 
областей 48 885 45 574 

Розрахунки за платіжними картками 48 308 27 474 
Інші нараховані доходи 31 183 24 728 
Запаси 11 886 6 554 
Заборгованість працівників 2 045 2 045 
Податки до відшкодування, крім податку на прибуток 1 315 77 

Інше  7 886 864 

 

792 263 792 063 

Мінус резерв під зменшення корисності інших активів (Примітка 18) (426 921) (510 231) 

Інші активи 365 342 281 832 

 
 
Інші зобов’язання включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 291 560 26 829 
Інша кредиторська заборгованість 131 584 84 409 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами щодо купівлі-

продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів  75 458 123 357 
Нарахування за невикористаними відпустками 50 727 34 245 
Кредиторська заборгованість за операціями з пластиковими картками 26 274 338 
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23 579 21 422 
Кредиторська заборгованість за операціями з агентами та партнерами 16 978 2 495 
Кредиторська заборгованість за орендованими приміщеннями 9 300 2 674 
Кредиторська заборгованість перед центром обробки операцій з 

пластиковими картками 5 926 1 857 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 6 – 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами щодо продажу 

фінансових активів – 118 243 

Інше 38 168 20 745 

Інші зобов’язання 669 560 436 614 

 

20. 20. Кошти Національного банку України 
 
Позики, отримані від Національного банку України включають: 
 

 Термін 
погашення 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

     
Короткострокові кредити рефінансування від 

Національного банку України 
30 червня 2016 − 42 155 
29 лютого 2016 − 10 521 

Всього короткострокових позик, отриманих від 
Національного банку України 

 
− 52 676 

     
Довгострокові кредити рефінансування від 

Національного банку України 
30 червня 2017 

− 792 472 
 31 серпня 2018 199 132 189 620 
 30 квітня 2019 196 602 187 659 
 28 грудня 2017 157 661 149 702 
 28 лютого 2017 21 602 88 233 
 30 травня 2016 − 107 982 
     29 червня 2016 − 107 980 

  574 997 1 623 648 

     
Довгостроковий стабілізаційний кредит від 

Національного банку України 
30 червня 2017 

− 2 607 934 

Всього довгострокових позик, отриманих від 
Національного банку України 

 
574 997 4 231 582 

Всього позик, отриманих від Національного 
банку України 

 
574 997 4 284 258 
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Станом на 31 грудня 2016 року діюча процентна ставка становила 7,0% (2015: 7,0%). 
 
Відсоткові ставки за позиками, отриманими від Національного банку України, встановлені на рівні облікової ставки 
Національного банку України на дату отримання позик плюс 0,5% та можуть бути змінені тільки у разі зниження облікової 
ставки Національного банку України. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року облікова ставка Національного банку України становила 14,0% (2015: 22,0%). 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років нижче наведені активи були передані у заставу як забезпечення кредитів, отриманих 
від Національного банку України: 
 

 Примітки 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Облігації підприємств 12 703 938 924 800 
Будівлі та земельні ділянки – Основні засоби 15 272 393 519 824 
Будівлі – інвестиційна нерухомість 14 22 939 28 401 
Активи, утримувані для продажу 16 59 683 59 683 
Кредити клієнтам 10 − 2 367 509 
ОВДП  12 − 59 638 
Акції Банку, що належать акціонерам 23 − 3 114 593 

 
 

21. 21. Кошти кредитних установ 
 
Кошти кредитних установ включають: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Поточні рахунки 753 262 2 606 165 
Строкові депозити та кредити 301 688 2 349 915 

Інші кошти кредитних установ 50 750 35 243 

Кошти кредитних установ 1 105 700 4 991 323 

 

Станом на 31 грудня 2016 року кошти кредитних установ включають залишки у сумі 335 734 тис. грн. (30,36%), що були 
залучені від двох банків (2015: залишки у сумі 2 772 474 тис. грн. (55,55%), що були залучені від двох банків). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року довгостроковий кредит, отриманий від однієї кредитної установи був забезпечений ОВДП 
справедливою вартістю 291 374 тис. грн. (2015: 115 406 тис. грн.) (Примітка 12). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти кредитних установ включають залишки у сумі 220 114 тис. грн. (2015:  
90 159 тис. грн.), що були залучені від однієї кредитної установи, за якими виникло право вимоги дострокового повернення 
внаслідок невиконання певних вимог та ковенант. Станом на дату підписання цієї річної фінансової звітності Банк не отримував 
вимог щодо дострокового погашення цих коштів. 
 
 

22. 22. Кошти клієнтів 
 
Кошти клієнтів включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки 

  - Юридичні особи 18 580 599 8 986 194 
- Фізичні особи 3 347 815 2 834 355 

- Бюджетні організації 213 287 31 763 

  22 141 701 11 852 312 

Строкові депозити 
  - Юридичні особи 13 829 027 7 519 456 

- Фізичні особи 10 210 238 8 138 372 

 

24 039 265 15 657 828 

Кошти клієнтів 46 180 966 27 510 140 

 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти клієнтів у сумі 18 060 567 тис. грн. (39,11%) включали заборгованість перед десятьма 
найбільшими клієнтами Банку (2015: 6 194 055 тис. грн. (22,52%)). 
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Аналіз коштів клієнтів за галузями є таким: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Фізичні особи 13 558 053 10 972 727 
Транспорт 9 306 651 3 841 517 
Металургія 6 411 940 1 749 396 
Сфера обслуговування 2 451 225 1 688 946 
Енергетика 2 113 495 1 049 129 
Виробництво  1 871 145 1 552 423 
Страхування 1 756 061 1 625 347 
Фінансові послуги 1 509 595 1 146 600 
Торгівля 1 216 668 1 088 432 
Сільське господарство та харчова промисловість 802 750 537 040 
Будівництво 537 261 346 226 

Інше 4 646 122 1 912 357 

Кошти клієнтів 46 180 966 27 510 140 

 
Станом на 31 грудня 2016 року до категорії «Інше» включені кошти юридичних осіб-нерезидентів у сумі  
4 641 426 тис. грн. (2015: 1 909 148 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кредити клієнтів забезпечені коштами клієнтів на суму 117 186 тис. грн. (2015: 
68 765 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року коштами клієнтів забезпечені фінансові договірні та умовні зобов’язання на суму 1 164 122 тис. 
грн. (2015: 246 292 тис. грн.). 
 

23. 23. Власний капітал  
 

Статутний капітал 
 
Станом на 31 грудня 2016 року випущений статутний капітал складався з 13 836 522 922 простих акцій та 
477 078 привілейованих акцій (2015: 13 836 522 922 простих акцій та 477 078 привілейованих акцій) номінальною вартістю 1 
грн. кожна. Звичайні акції наділяють правами участі у загальних зборах акціонерів, отримання дивідендів та основної суми. 
Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу у окремих випадках згідно статуту та мають право на отримання 
щорічного фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених законодавством. 
 
Згідно законодавства України, Банк не здійснював нарахування та виплату дивідендів протягом 2016-2015 років.  
 
Кількість випущених і повністю сплачених акцій: 
 

 

Кількість акцій, Номінальна вартість, 

Номінальна 
вартість, 
тис. грн. 

Всього, 
 тис. грн. 

тис. тис. грн. 

 
Прості 

Привілей-
овані Прості 

Привілей-
овані 

На 31 грудня 2014  9 999 523 477 9 999 523 477 10 000 000 10 000 000 

Випущені та зареєстровані акції 3 837 000 – 3 837 000 – 3 837 000 3 837 000 

На 31 грудня 2015  13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 
  

      Випущені та зареєстровані акції – – – – – – 

На 31 грудня 2016 13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 

 

Рух за статтями інших резервів 
 

Рух за статтями інших резервів був таким: 
 

 
Резерв переоцінки 
основних засобів 

Резерв переоцінки 
інвестиційних 
цінних паперів, 

наявних для 
продажу Всього 

На 31 грудня 2014  188 534 (234 226) (45 692) 

Переоцінка основних засобів 99 582 − 99 582 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів (17 925) − (17 925) 
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(Збитки) від інвестиційних цінних паперів, наявних 
для продажу − (105 452) (105 452) 

Податок на прибуток, пов’язаний із інвестиційними 
цінними паперами, наявними для продажу − (49 625) (49 625) 

Інші коригування, пов’язані з переоцінкою − (3 738) (3 738) 

На 31 грудня 2015  270 191 (393 041) (122 850) 

Переоцінка основних засобів 110 629 − 110 629 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів (19 913) − (19 913) 

Прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних 
для продажу − 625 549 625 549 

На 31 грудня 2016 360 907 232 508 593 415 

 
 

24. 24. Результат від операцій з акціонерами  
 

Результат від передачі активів та прийняття зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» 
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 61 «Деякі питання участі держави у виведенні 
з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ»», 19 червня 2015 року АБ 
«УКРГАЗБАНК» завершив передачу активів та прийняття зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ». Передача активів, здійснювалась за 
справедливою вартістю, в свою чергу згідно законодавства України зобов’язання були передані за балансовою вартістю. 
 

В таблиці нижче наведено вартість активів та зобов’язань на дату прийняття: 

 

 
Примітки 

На дату 
прийняття 

Активи 

  Грошові кошти та їх еквіваленти 7 19 584 
Кошти у кредитних установах  8 9 133 
Кредити клієнтам 10 186 815 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 12 1 213 
Інвестиційна нерухомість 14 106 124 
Основні засоби та нематеріальні активи 15 329 610 
Активи, утримувані для продажу 16 85 263 

Інші активи 19 2 375 

Всього активи 

 

740 117 

  
 

 Зобов’язання 
 

 Кошти Національного банку України 20 782 409 
Кошти кредитних установ 21 81 
Кошти клієнтів 22 595 088 

Інші зобов’язання 19 1 783 

Всього зобов’язання 
 

1 379 361 

  
 

 Капітал 
 

 Результат від операцій з акціонерами 
 

(639 244) 
 
Ефект від первісного визнання зобов’язань за справедливою вартістю склав 12 208 тис. грн. 
 
Правлінням Національного банку України прийнято Постанову від 24 червня 2015 року № 411 «Про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «КИЇВ».  

 

Результат від первісного визнання облігацій внутрішньої державної позики, отриманих як внесок 
акціонера 
 
2 квітня 2015 року у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 115 від 18 березня 2015 року статутний капітал 
Банку було збільшено на 3 204 000 тис. грн. шляхом випуску акцій додаткової емісії Банку номінальною вартістю 3 203 998 тис. 
грн. в обмін на ОВДП.  
 
29 липня 2015 року у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 384 від 15 червня 2015 року статутний капітал 
Банку було збільшено на 633 000 тис. грн. шляхом випуску акцій додаткової емісії Банку номінальною вартістю 633 000 тис. грн. 
в обмін на ОВДП. 
 
На дату первісного визнання номінальна вартість ОВДП, отриманих як внесок акціонера, перевищувала їх справедливу 
вартість на (475 268) тис. грн. 
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25. 25. Договірні та умовні зобов’язання 
 

Юридичні аспекти 
 
В ході звичайного ведення операцій, Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво Банку вважає, що 
остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок судових процесів, не матиме суттєвого негативного впливу на 
фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку. 
 

Оподаткування 
 
Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється. 
Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко 
виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між органами фіскальної служби, уповноваженими 
організаціями, компаніями та іншими державними установами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку органів влади, 
які згідно із законодавством уповноважені застосовувати штрафні санкції, а також стягувати пеню. Ці факти створюють в 
Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. 
 

Керівництво вважає, що воно виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості у 
тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не 
застосують штрафні санкції. У цій фінансовій звітності не був створений резерв на потенційні штрафні санкції, пов’язані з 
оподаткуванням, оскільки станом на 31 грудня 2016 року керівництво Банку вважає, що його тлумачення відповідного 
законодавства, і позиція Банку стосовно податкових питань буде підтримана. 
 

Договірні та умовні зобов’язання 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років договірні та умовні фінансові зобов’язання включали: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Зобов’язання з надання кредитів* 4 185 000 2 984 256 
Гарантії 862 129 338 534 
Акредитиви 655 030 129 612 

Гарантії за векселями 233 2 257 

Всього 5 702 392 3 454 659 

* Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років зобов’язання з надання кредитів включають відкличні зобов’язання перед 
стратегічними клієнтами Банку.  

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальна сума резервів, визнана стосовно зобов’язань Банку, склала 60 504 тис. грн. (2015: 
2 461 тис. грн.) (Примітка 18). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року фінансові договірні та умовні зобов’язання забезпечені грошовими коштами на суму 1 164 122 
тис. грн. (2015: 246 292 тис. грн.). 
 
 

26. 26. Чисті комісійні доходи 
 
Чисті комісійні доходи включають:  

 
2016 2015 

Розрахункові операції 343 173 254 597 
Агентські операції на валютному ринку 44 965 20 687 
Гарантії та акредитиви 24 719 2 990 
Операції з цінними паперами 2 014 1 926 

Інше 35 562 16 711 

Комісійні доходи 450 433 296 911 

  
  Розрахункові операції (100 536) (72 639) 

Гарантії та акредитиви (6 554) (3 726) 
Агентські операції на валютному ринку (607) (930) 

Інше (16) − 

Комісійні витрати (107 713) (77 295) 

Чисті комісійні доходи 342 720 219 616 
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27. 27. Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 
 
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, визнані у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід, включають: 
 

 
2016 2015 

Прибутки від продажу інвестиційних цінних паперів, наявних для 
продажу 27 854 4 078 

Прибутки від зменшення корисності інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 54 832 140 032 

Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для 
продажу 82 686 144 110 

 
 

28. 28. Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 
 
Чисті прибутки / (збитки) від операцій з іноземними валютами та банківськими металами включають: 
 

 2016 
2015 

(рекласифіковано) 

Прибутки/(збитки) від торгових операцій 8 997 (137 602) 

Прибутки/(збитки) від курсових різниць 317 468 (229 840) 

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами та 
банківськими металами 326 465 (367 442) 

 
 

29. 29. Інші доходи 
 

 
2016 2015 

Погашення придбаних знецінених фінансових активів 60 160 22 527 
Позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу 19 062 − 
Комісія від страхових компаній та банків 14 881 4 014 
Штрафи отримані 8 382 3 386 
Дохід від набутого право власності на кошти клієнтів 6 961 1 254 
Плата за оренду сейфів  5 975 3 855 
Відшкодування витрат за комунальні послуги стосовно приміщень, 

наданих в оренду 5 422 2 111 
Повернення раніше списаних активів 2 501 12 
Дохід від дострокової виплати строкових депозитів клієнтів 2 464 2 621 
Відшкодування судових витрат 1 674 1 100 
Позитивний результат від продажу основних засобів та нематеріальних 

активів 998 2 670 
Відшкодування реєстраційних витрат  360 166 
Послуги з перевезення цінностей 10 921 

Інше 8 035 3 029 

Всього інші доходи 136 885 47 666 

 
В процесі роботи Банку мають місце випадки, коли на рахунках, що підлягають закриттю, є залишки коштів, за якими клієнт не 
звертається. Стаття «Дохід від набутого право власності на кошти клієнтів» представлена доходом, який Банк визнав за 
коштами клієнтів згідно з Цивільним кодексом України, в результаті закінчення строку набувальної давності за даними 
залишками коштів. 
 

30. 30. Витрати на персонал та інші операційні витрати 
 
Витрати на персонал та інші операційні витрати включають: 
 

 
2016 2015 

Заробітна плата та премії 487 574 312 470 
Нарахування на фонд заробітної плати 93 150 94 878 
Внески до недержавного пенсійного фонду − 66 

Інші витрати на персонал 352 409 

Витрати на персонал 581 076 407 823 
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Винагорода партнерам за залучення клієнтів 120 035 21 345 
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  89 699 68 854 
Вартість професійних послуг 76 543 47 462 
Ремонт та обслуговування основних засобів 71 253 54 470 
Послуги зв’язку  66 275 48 188 
Податки, крім податку на прибуток  49 921 27 441 
Оренда та утримання приміщень  33 053 29 706 
Супровід програмного забезпечення 24 655 12 853 
Офісні витрати 21 085 14 095 
Маркетинг та реклама 19 909 5 192 
Витрати на охорону 15 221 10 833 
Витрати на інкасацію цінностей  9 393 7 358 
Благодійна діяльність  5 946 6 152 
Витрати на відрядження 5 400 3 373 
Штрафи та пені 41 142 
Витрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 

активів 10 710 
Витрати від оцінки активів, утримуваних для продажу – 100 285 

Інше 23 376 15 731 

Інші операційні витрати 631 815 474 190 

 
 

31. 31. Управління ризиками 
 
Система управління ризиками Банку побудована таким чином, щоб забезпечити ідентифікацію, оцінку, обмеження, контроль, 
моніторинг та стрес-тестування усіх суттєвих видів ризику та оцінку спроможності Банку покрити дані ризики, зокрема 
достатність капіталу та запасу ліквідності. 
 

Структура управління ризиками 
 
Наглядова рада 
 
Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, яка містить перелік ризиків та процедури управління 
ними; встановлює граничні розміри ризиків та рівні толерантності Банку до ризиків; здійснює контроль за ефективністю 
функціонування системи управління ризиками; затверджує план відновлення діяльності Банку; визнає джерела капіталізації та 
іншого фінансування Банку; визначає кредитну політику Банку. 
 
Правління  

 
Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стратегій та принципів управління 
ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Банку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками 
колегіальним органам Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів. 
 
Кредитна рада 
 
Кредитна рада несе загальну відповідальність за моніторинг та управління кредитно–інвестиційним портфелем; реалізацію 
кредитної та інших політик Банку щодо клієнтів Банку, організація кредитування клієнтів Банку з урахуванням стратегічних та 
інших поточних планів діяльності Банку; прийняття рішень щодо здійснення Банком активних, у тому числі кредитних, операцій 
з клієнтами Банку в межах повноважень; забезпечення заходів, направлених на управління кредитними ризиками за 
операціями з клієнтами Банку. 
 

Комітет з питань управління активами та пасивами 
 

Комітет з питань управління активами та пасивами несе загальну відповідальність за встановлення внутрішніх лімітів розривів 
ліквідності, внутрішніх лімітів валютної позиції у розрізі валют та типів позиції, прийняття рішень щодо оптимізації валютної 
структури балансу, встановлення граничних сум торгового збитку, встановлення лімітів чутливості до процентного ризику, 
прийняття рішень щодо оптимізації структури активів та пасивів, моніторинг дотримання нормативів та параметрів ресурсного 
регулювання та показників ефективності ресурсної політики. 
 
Департамент ризик-менеджменту 
 

Департамент ризик-менеджменту забезпечує методологічне супроводження процесу управління фінансовими та операційними 
ризиками; готує пропозиції щодо визначення рівнів толерантності Банку до фінансових та операційних ризиків; здійснює 
незалежну поточну оцінку дотримання існуючих політик і процедур з фінансовими та операційними ризиками; забезпечує 
проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників ризиків, на які наражається Банк або які можуть надалі 
з’явитися в його діяльності.  
 
Концентрація ризиків 
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Концентрація виникає у разі якщо декілька контрагентів здійснюють однакову господарську діяльність або діяльність в одному 
географічному регіоні або мають подібні економічні характеристики, що обумовлюють їх здатність виконувати договірні 
зобов’язання, які зазнають однакового впливу змін в економічних, політичних або інших умовах. Концентрація вказує на 
відповідну чутливість результатів діяльності Банку до змін, що мають вплив на конкретну галузь чи географічний регіон. 
 
З метою уникнення надмірної концентрації ризиків внутрішні політика і процедури включають конкретні інструкції щодо 
зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Визначена концентрація ризиків контролюється та 
управляється належним чином. 

 
Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик – це ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність боржника чи контрагента виконати 
взяті на себе зобов’язання відповідно до погоджених умов. Банк здійснює управління та контроль кредитного ризику шляхом 
встановлення лімітів ризику, стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю 
ризиків, пов’язаних із такими лімітами. 
 
Банк запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення можливих змін рівня 
кредитоспроможності контрагентів, включаючи процедури моніторингу фінансового стану позичальників, моніторингу факторів 
кредитного ризику, стрес-тестування та регулярний перегляд забезпечення.  
 
Похідні фінансові інструменти 
 
Кредитний ризик, пов’язаний із похідними фінансовими інструментами, обмежується їх номінальною сумою за відповідними 
договорами.  
 
Ризики за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 
 
Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені відповідних клієнтів. Суми таких платежів 
стягуються з клієнтів на умовах акредитиву. Зазначені гарантії наражають Банк на ризики, подібні до кредитних ризиків, які 
знижуються шляхом застосування аналогічних процедур і принципів контролю. 
 

У наведеній нижче таблиці зазначені максимальні показники кредитного ризику за статтями звіту про фінансовий стан, 
включаючи похідні фінансові інструменти. Максимальний ризик представлений загальною сумою з урахуванням резерву під 
зменшення корисності, а також чистою сумою за похідними фінансовими інструментами. 
 

 Примітки 

Максимальна сума 
ризиків, 31 грудня  

2016 

Максимальна сума 
ризиків, 31 грудня 

2015 

Грошові кошти та їх еквіваленти  
(за винятком коштів у касі) 

7 
1 490 888 3 234 581 

Кошти у кредитних установах 8 6 521 927 9 623 078 

Похідні фінансові активи 9 9 420 14 707 

Кредити клієнтам 10 20 351 584 14 029 078 

Торгові цінні папери 11 386 454 − 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  12 19 985 441 8 329 870 

Інвестиції, утримувані до погашення 13 1 000 657 3 023 728 

Інші активи 19 71 137 33 249 

 
 

49 817 508 38 288 291 

  
 

  Договірні та умовні фінансові зобов’язання 25 5 641 888 3 452 198 

Сукупний кредитний ризик  55 459 396 41 740 489 

 
У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю суми, наведені вище, являють собою поточний 
кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у майбутньому в результаті змін у вартості. 
 
Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових інструментів 
наведена у відповідних примітках.  
 
Кредитна якість за категоріями фінансових активів 
 
Кредитна якість фінансових активів після вирахування резервів на покриття збитків від зменшення корисності на 31 грудня 2016 
року представлена таким чином: 
 

 

Примітки 

Не прострочені 
і такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Прострочені 
і такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Знецінені на 
індивідуальній 

основі Всього 
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Грошові кошти та їх 
еквіваленти 7 1 490 888 − − 1 490 888 

Кошти у кредитних 
установах 8 807 471 − 5 714 456 6 521 927 

Кредити клієнтам: 10 
    Юридичні особи  

 
17 487 815 104 039 641 780 18 233 634 

МСБ 
 

916 947 5 658 12 047 934 652 

Фізичні особи 
 

1 046 339 65 283 71 676 1 183 298 

Торгові цінні 
папери 11 386 454 − − 386 454 

Інвестиційні цінні 
папери, наявні 
для продажу 12 19 996 757 − − 19 996 757 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 13 1 000 657 − − 1 000 657 

Всього 
 

43 133 328 174 980 6 439 959 49 748 267 

 
 

Кредитна якість фінансових активів після вирахування резервів на покриття збитків від зменшення корисності на 31 грудня 2015 
року представлена таким чином: 

 

 

Примітки 

Не прострочені і 
такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Прострочені і 
такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Знецінені на 
індивідуальній 

основі Всього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

7 
3 234 581 − − 3 234 581 

Кошти у кредитних 
установах 

8 
65 635 − 9 557 443 9 623 078 

Кредити клієнтам: 10 
    Юридичні особи  

 
9 588 197 180 442 2 501 002 12 269 641 

МСБ 
 

276 686 7 849 13 116 297 651 

Фізичні особи 
 

1 282 728 57 801 121 257 1 461 786 

Інвестиційні цінні 
папери, наявні 
для продажу 

12 
8 212 949 − 116 921 8 329 870 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 

13 
3 023 728 − − 3 023 728 

Всього  
25 684 504 246 092 12 309 739 38 240 335 

 
Знецінені кредити включають кредити оцінені індивідуально, а також кредити, які оцінені у сукупності, та за якими визнане 
зменшення корисності. 
 
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних внутрішніх кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що 
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма напрямками 
господарської діяльності, географічними регіонами та видами продуктів. Система рейтингів підтримується фінансовими 
аналітиками Банку з урахуванням обробленої ринкової інформації для встановлення визначальних факторів оцінки ризиків, 
пов’язаних із контрагентами. Всі внутрішні рейтинги ризиків формуються спеціально для різних категорій і створюються згідно з 
рейтинговою політикою Банку. Відповідні рейтинги ризиків регулярно аналізуються.  
 
Кредитний рейтинг України, згідно з класифікацією міжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2016 року, 
відповідав рівню ССС (2015: ССС). 
 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу, а саме: облігації внутрішньої державної позики та муніципальні облігації, що не 
мають рейтингу, – були віднесені Банком до категорії нижче B-, виходячи з суверенного кредитного рейтингу України. 
 
Інші залишки грошових коштів та їх еквівалентів, коштів у кредитних установах та інвестиційних цінних паперів, наявні для 
продажу, класифікуються з урахуванням поточних кредитних рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами. 
У випадку, якщо контрагент не мав встановленого міжнародного рейтингу на звітну дату, Банк використовував рейтинги, 
встановлені національними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Інвестиційний рівень фінансових 
активів відповідає рейтингам від ААА до ВВВ. Фінансові активи з рейтингом нижче ВВВ відносяться до спекулятивного рівня. 
 
Далі представлена класифікація за кредитними рейтингами фінансових активів Банку, що мають такі рейтинги: 
 

 uaAAA – A- uaBBB – B- Нижче B- 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2016 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) − − 1 490 888 − 1 490 888 

Кошти у кредитних установах 1 053 225 4 653 806 102 814 794 6 521 927 

Похідні фінансові активи 403 12 − 9 005 9 420 

Торгові цінні папери − − 386 454 − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу − − 

19 883 935 101 506 19 985 441 

Інвестиції, утримувані до 
погашення − − 1 000 657 − 1 000 657 

 
 

 uaAAA – A- uaBBB – B- Нижче B- 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2015 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) − − 3 234 581 − 3 234 581 

Кошти у кредитних установах 8 750 394 764 515 108 169 − 9 623 078 

Похідні фінансові активи 265 11 976 2 163 304 14 707 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 94 087 59 291 8 059 570 116 922 8 329 870 

Інвестиції, утримувані до 
погашення − − 3 023 728 − 3 023 728 

 
 
Аналіз прострочених кредитів за строками виникнення прострочки наведений нижче.  
 
Прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, за строками виникнення прострочки на 31 грудня 2016 року 
представлений таким чином: 
 

 До 31 дня 
Від 31 до 
60 днів 

Від 61 до 
90 днів 

Понад 
90 днів Всього 

Кредити клієнтам 
     Юридичні особи  102 031 2 008 − − 104 039 

МСБ 3 001 353 130 2 174 5 658 

Фізичні особи 46 069 8 193 1 527 9 494 65 283 

Всього 151 101 10 554 1 657 11 668 174 980 

 
 
Прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, за строками виникнення прострочки на 31 грудня 2015 року 
представлений таким чином: 
 

 До 31 дня 
Від 31 до 
60 днів 

Від 61 до 
90 днів 

Понад 
90 днів Всього 

Кредити клієнтам 
     Юридичні особи  − − 26 285 154 157 180 442 

МСБ 3 728 399 550 3 172 7 849 

Фізичні особи 40 340 7 367 1 743 8 351 57 801 

Всього 44 068 7 766 28 578 165 680 246 092 

 
 

Більш детальна інформація стосовно резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам наведена у Примітці 10. 
 

Географічна концентрація 
 
Нижче наведено інформацію про географічну концентрацію монетарних активів та зобов’язань: 
 

 
31 грудня 2016 

 
Україна 

Країни-члени 
ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні 
банки Всього 

Активи 
    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 − − 2 482 132 

Банківські метали 14 112 − − 14 112 

Кошти у кредитних установах 839 957 5 661 925 20 045 6 521 927 

Похідні фінансові активи 9 420 − − 9 420 

Кредити клієнтам 20 351 584 − − 20 351 584 
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Торгові цінні папери 386 454 − − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 19 996 752 5 − 19 996 757 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 

Інші активи 71 137 − − 71 137 

 

45 152 205 5 661 930 20 045 50 834 180 

  
    Зобов’язання     

Кошти Національного банку України 574 997 − − 574 997 

Кошти кредитних установ 1 105 700 − − 1 105 700 

Похідні фінансові зобов’язання 16 300 − − 16 300 

Кошти клієнтів 46 180 966 − − 46 180 966 

Резерви під гарантії та зобов’язання 60 504 − − 60 504 

Інші зобов’язання 393 292 − − 393 292 

 

48 331 759 − − 48 331 759 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (3 179 554) 5 661 930 20 045 2 502 421 

 
 

 
31 грудня 2015 

 
Україна 

Країни-члени 
ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні 
банки Всього 

Активи 
    Грошові кошти та їх еквіваленти 3 969 997 − − 3 969 997 

Банківські метали 24 267 − − 24 267 

Кошти у кредитних установах 112 287 9 472 788 38 003 9 623 078 

Похідні фінансові активи 14 707 − − 14 707 

Кредити клієнтам 14 029 078 − − 14 029 078 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 8 341 182 4 − 8 341 186 

Інвестиції, утримувані до погашення 3 023 728 − − 3 023 728 

Інші активи 33 249 − − 33 249 

 

29 548 495 9 472 792 38 003 39 059 290 

  
    Зобов’язання 
    Кошти Національного банку України 4 284 258 − − 4 284 258 

Кошти кредитних установ 4 991 323 − − 4 991 323 

Похідні фінансові зобов’язання 37 898 − − 37 898 

Кошти клієнтів 27 510 140 − − 27 510 140 

Резерви під гарантії та зобов’язання 2 461 − − 2 461 

Інші зобов’язання 150 524 − − 150 524 

 

36 976 604 − − 36 976 604 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (7 428 109) 9 472 792 38 003 2 082 686 

 

 

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 
 
Ризик ліквідності – це ризик, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не 
зазнавши при цьому неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел 
фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання. З метою обмеження цього ризику керівництво використовує різні 
джерела фінансування додатково до своєї основної бази депозитів. Керівництво також здійснює щоденне управління 
ліквідністю Банку з урахуванням залишків коштів на кореспондентських рахунках та планів щодо надходжень та відтоків коштів; 
управління поточною ліквідністю строком до 1 місяця шляхом визначення потреб Банку у ліквідних коштах та визначення 
величини розриву ліквідності протягом зазначеного періоду; управління ліквідністю на строк більше 1-го місяця шляхом оцінки 
ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів та розробки заходів щодо підтримання у 
майбутньому відповідного рівня ліквідності Банку.  
 
Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від звітної дати до дати погашення згідно з відповідним 
договором. 
 
Аналіз активів та зобов’язань Банку за строками їх очікуваного відшкодування або погашення наведений у Примітці 33. 
 
У таблицях нижче подано інформацію щодо майбутніх недисконтованих грошових потоків за фінансовими зобов’язаннями 
станом на 31 грудня 2016 та 2015 років в розрізі строків, що залишились до погашення. Похідні інструменти, що погашаються 
шляхом поставки базового активу, які представлені в розрізі сум до отримання та до сплати за строками, що залишились до 
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погашення. Зобов’язання, що підлягають погашенню за вимогою, вважаються такими, що підлягають виплаті на найбільш 
ранню можливу дату. Однак Банк розраховує на те, що значна частина клієнтів не вимагатиме виплат на найбільш ранню 
можливу дату. 
 

Фінансові зобов’язання станом на 
31 грудня 2016 

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Кошти Національного банку України 56 693 166 112 450 496 − 673 301 
Кошти кредитних установ 887 648 74 410 176 682 − 1 138 740 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом поставки 
базового активу:  

     Суми до сплати за договором (1 539 904) − − − (1 539 904) 
Суми до отримання за договором 1 556 204 − − − 1 556 204 
Кошти клієнтів 38 049 633 8 400 132 615 153 2 030 47 066 948 

Інші зобов’язання 393 292 − − − 393 292 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 39 403 566 8 640 654 1 242 331 2 030 49 288 581 

  
     

       
Фінансові зобов’язання станом на 
31 грудня 2015 

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад 
5 років Всього 

Кошти Національного банку України 
2 957 786 939 090 673 301 − 4 570 177 

Кошти кредитних установ 3 404 308 1 652 894 93 295 − 5 150 497 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом поставки 
базового активу:  

     Суми до сплати за договором (3 911 839) − − − (3 911 839) 
Суми до отримання за договором 3 949 738 − − − 3 949 738 
Кошти клієнтів 22 748 084 5 068 177 325 926 2 368 28 144 555 

Інші зобов’язання 150 524 − − − 150 524 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 29 298 601 7 660 161 1 092 522 2 368 38 053 652 

 
У наведеній нижче таблиці відображено строки погашення договірних та умовних фінансових зобов’язань Банку, які 
передбачені відповідними договорами. Усі невиконані зобов’язання з надання позик включаються в той часовий період, що 
містить найбільш ранню дату, до якої клієнт може вимагати їх виконання. У випадку договорів фінансової гарантії максимальна 
сума гарантії відноситься на найбільш ранній період, у якому ця гарантія може вимагатись. 

 

 
До  

3 місяців 
Від 3 до 

12 місяців 
Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

31 грудня 2016 884 558 4 424 282 393 552 − 5 702 392 
31 грудня 2015 41 067 3 372 501 41 091 − 3 454 659 

 

Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати усі договірні та умовні зобов’язання до закінчення строку їх дії. 
 

Операційний ризик 
 
Операційний ризик – це ризик втрат, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи контролю або 
неадекватності інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності роботи. 
 
Основним органом управління операційним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить встановлення 
принципів, що забезпечать методику ефективного управління та контролю операційних ризиків. Комітет з питань управління 
операційними ризиками є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління 
операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, запровадження систем / додаткових систем внутрішнього контролю, 
розробка комплексу заходів за результатами розгляду операційних інцидентів.  
 

Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових потоків від фінансових інструментів внаслідок 
коливання ринкових змінних, як, наприклад, процентні ставки, обмінні курси валют та дохідність цінних паперів. Банк 
класифікує ринкові ризики як торгові та неторгові. Ризик за неторговими позиціями управляється та контролюється з 
використанням аналізу чутливості.  
 

Процентний ризик 
 
Процентний ризик виникає внаслідок можливості того, що коливання процентних ставок впливатиме на майбутні грошові 
потоки та справедливу вартість фінансових інструментів. Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін у 
процентних ставках при незмінному значенні всіх інших змінних звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід Банку.  
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Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід відображає вплив припустимих змін у процентних ставках на 
чистий процентний дохід Банку за один рік, виникне внаслідок розривів активів та зобов’язань за строковістю до перегляду 
процентної ставки, яка відображає строковість до перегляду базової ставки для інструментів з плаваючою (змінюваною) 
процентною ставкою та строковість до погашення для інструментів з фіксованою процентною ставкою. 
 
Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід  
(за методом розривів строковості до переоцінки) 
 

  31 грудня 2016  

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 10 093 991 2 533 067 15 114 241 15 716 095 6 290 872 49 748 266 

Зобов’язання 32 879 741 7 286 432 6 522 771 1 171 644 1 076 47 861 664 

Різниця між активами та 
зобов’язаннями  (22 785 750) (4 753 365) 8 591 470 14 544 451 6 289 796 1 886 602 

1% (218 493) (39 590) 32 247 
  

(225 836) 
-1% 218 493 39 590 (32 247) 

  
225 836 

 
 

  31 грудня 2015  

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 16 033 418 1 175 949 8 229 988 8 648 506 4 163 791 38 251 652 

Зобов’язання 21 816 917 6 597 025 7 452 936 917 101 1 742 36 785 721 

Різниця між активами та 
зобов’язаннями  (5 783 499) (5 421 076) 777 052 7 731 405 4 162 049 1 465 931 

1% (55 458) (45 151) 2 917 
  

(97 692) 
-1% 55 458 45 151 (2 917) 

  
97 692 

 
 

У попередніх періодах для розкриття чутливості до процентного ризику Банком використовувався підхід, що відображав 
переоцінку виключно на основі плаваючої процентної ставки для неторгових фінансових активів та фінансових зобов’язань.  
 
Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід  
(за методом чутливості інструментів з плаваючою ставкою) 
 

Дата 
Збільшення у 

базисних пунктах 
Вплив на чистий 
процентний дохід 

Зменшення у 
базисних пунктах 

Вплив на чистий 
процентний дохід 

31 грудня 2016 +100 (23 453) -100 29 419 
31 грудня 2015 +100 (9 246) -100 52 578 

 
 

Валютний ризик 
 
Валютний ризик – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів 
іноземних валют та цін на банківські метали. Комітет з питань управління активами та пасивами Банку встановлює ліміти за 
позиціями в іноземній валюті згідно з вимогами Національного банку України. Моніторинг позицій здійснюється на щоденній 
основі.  
 
Основні позиції активів та зобов’язань у іноземних валютах на 31 грудня 2016 року представлені таким чином: 

 

 

Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи 

     Грошові кошти та рахунки в 
Національному банку України 1 907 205 272 905 259 508 42 514 2 482 132 

Банківські метали − − − 14 112 14 112 

Кошти у кредитних установах 824 297 3 243 623 2 164 012 289 995 6 521 927 

Кредити клієнтам 14 626 038 4 473 490 1 252 056 − 20 351 584 

Торгові цінні папери 4 555 381 899   386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 8 354 784 11 641 973 − − 19 996 757 

Інвестиційні цінні папери, 
утримувані до погашення 1 000 657 − − − 1 000 657 

Інвестиційна нерухомість 50 814 − − − 50 814 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 1 509 943 − − − 1 509 943 
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Активи, утримувані для продажу 1 129 309 − − − 1 129 309 

Поточні податкові активи 4 921 − − − 4 921 

Відстрочені активи з податку на 
прибуток 82 561 − − − 82 561 

Інші активи 320 245 30 005 15 092 − 365 342 

Всього активи 29 815 329 20 043 895 3 690 668 346 621 53 896 513 

  
     Зобов’язання 
     Кошти Національного банку 

України 574 997 − − − 574 997 

Кошти кредитних установ 106 617 695 030 279 237 24 816 1 105 700 

Кошти клієнтів 23 827 610 18 851 117 3 399 834 102 405 46 180 966 

Резерви під гарантії та 
зобов’язання 2 094 − 58 410 − 60 504 

Інші зобов’язання 324 696 29 565 311 961 3 338 669 560 

Всього зобов’язання 24 836 014 19 575 712 4 049 442 130 559 48 591 727 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 4 979 315 468 183 (358 774) 216 062 

   
     Активи до отримання 674 963 988 518 624 012 3 665 2 291 158 

Активи до відправлення (577 654) (1 240 997) (261 549) (217 838) (2 298 038) 
Чиста довга/(коротка) 

невизнана позиція 97 309 (252 479) 362 463 (214 173) 

 Загальна довга/(коротка) 
визнана та невизнана позиція 5 076 624 215 704 3 689 1 889 

  

Основні позиції активів та зобов’язань у іноземних валютах на 31 грудня 2015 року представлені таким чином: 
 

 
Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи 
     Грошові кошти та рахунки в 

Національному банку України 3 465 776 267 038 221 524 15 659 3 969 997 

Банківські метали − − − 24 267 24 267 

Кошти у кредитних установах 82 267 8 878 118 524 885 137 808 9 623 078 

Кредити клієнтам 8 107 429 5 714 257 207 392 − 14 029 078 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 7 414 809 926 377 − − 8 341 186 

Інвестиційні цінні папери, 
утримувані до погашення 3 023 728 − − − 3 023 728 

Інвестиційна нерухомість 47 528 − − − 47 528 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 1 145 495 − − − 1 145 495 

Активи, утримувані для продажу 970 165 − − − 970 165 

Поточні податкові активи 4 921 − − − 4 921 

Відстрочені активи з податку на 
прибуток 79 358 − − − 79 358 

Інші активи 272 727 7 936 986 183 281 832 

Всього активи 24 614 203 15 793 726 954 787 177 917 41 540 633 

       
Зобов’язання      

Кошти Національного банку 
України 4 284 258 − − − 4 284 258 

Кошти кредитних установ 281 711 4 494 200 207 354 8 058 4 991 323 

Кошти клієнтів 16 910 148 8 914 443 1 617 252 68 297 27 510 140 

Резерви під гарантії та 
зобов’язання 2 459 2 − − 2 461 

Інші зобов’язання 380 241 48 995 6 659 719 436 614 

Всього зобов’язання 21 858 817 13 457 640 1 831 265 77 074 37 224 796 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 2 755 386 2 336 086 (876 478) 100 843  

       

Активи до отримання 2 164 633 1 423 703 1 940 322 5 039 5 533 697 

Активи до відправлення (467 891) (3 948 224) (1 053 701) (87 072) (5 556 888) 
Чиста довга/(коротка) 

невизнана позиція 1 696 742 (2 524 521) 886 621 (82 033)  
Загальна довга/(коротка) 

визнана та невизнана позиція 4 452 128 (188 435) 10 143 18 810  
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У наведених нижче таблицях зазначені валюти, зміна курсів яких може наразити Банк на значний ризик станом на 31 грудня 
2016 та 2015 років, з огляду на неторгові монетарні активи та зобов’язання та прогнозовані грошові потоки. Аналіз полягає у 
визначенні впливу можливих змін в обмінних курсах іноземних валют по відношенню до гривні, при незмінному значенні всіх 
інших змінних звіту про прибутки та збитки Банку (через наявність неторгових монетарних активів та зобов’язань, справедлива 
вартість яких є чутливою до змін обмінних курсів валют). Наведене у таблиці від’ємне значення відображає потенційне чисте 
збільшення збитку чи зменшення капіталу, а додатні значення відображають потенційне чисте зменшення збитку чи 
збільшення капіталу. 
 

Валюта 

Збільшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2016 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2016 

Збільшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2015 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2015 

Долар США 53,00% 114 323 67,00% (126 252) 
Євро 53,00% 1 955 67,00% 6 796 

 
 

Валюта 

Зменшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2016 

Вплив на 
збиток до 

оподаткування 
31 грудня  

2016 

Зменшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2015 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2015 

Долар США -13,00% (28 042) -18,00% 33 918 
Євро -15,00% (553) -18,00%  (1 826) 

 

 

32. 32. Оцінка справедливої вартості 
 
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у результаті 
передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна безпосередньо 
спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки. 
 
Справедлива вартість визначалася Банком з використанням наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних 
методів оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні 
певні судження. Для визначення справедливої вартості керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію. Оцінки, 
представлені в цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зможе отримати при фактичній реалізації 
наявного в неї пакета тих чи інших активів чи повинен буде сплатити при передачі зобов’язань. 
 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку, які оцінюються за 
справедливою вартістю на постійній основі, а також справедлива вартість будівель 
 
Банк використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї 
в розрізі моделей оцінки: 

► 1-й рівень: котирування (нескориговані) цін на активних ринках для ідентичних активів чи зобов’язань; 

► 2-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є 
спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 

► 3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є 
спостережуваними на ринку. 

 

Деякі фінансові активи та фінансові зобов’язання, а також будівлі Банку, оцінюються за справедливою вартістю на кінець 
звітного періоду. Нижче подається інформація про способи визначення справедливої вартості цих активів та зобов’язань 
(зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані): 
 

Активи/ 
зобов’язання 

Рівень ієрархії 
справедливої 

вартості Методики оцінки та ключові вхідні дані 

    
Торгові цінні 

папери 
 
Інвестиційні цінні 

папери, наявні 
для продажу 

1 Котирувані ціни пропозиції на активному ринку. 

 

2 

 

Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої 
суттєві дані є прямо або опосередковано спостереженнями на ринку. Оцінки 
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використовують одну або декілька визначених цін для звичайних операцій, 
які піддаються спостереженню на ринку, який не вважається активним. 

3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових 
даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються 
спостереженню на ринку. До даних, що не піддаються спостереженню, 
відносяться припущення щодо майбутніх фінансових показників емітента, 
його профілю ризику, а також економічні припущення щодо галузі та 
географічної юрисдикції, в якій діє емітент. 

Інвестиційна 
нерухомість 

3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості, при цьому використовується метод порівняння 
продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів використовується 
метод капіталізації доходу. Для методу порівняння продажів ціни ринкових 
продажів по зіставних об’єктах нерухомості у безпосередній близькості 
коригуються з врахуванням різниці в основних параметрах (таких як площа 
об’єкту нерухомості). Основним параметром, що використовується при 
даному методі оцінки є ціна за квадратний метр об’єкту нерухомості.  

Похідні фінансові 
інструменти 

2 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі форвардних курсів 
обміну валют (із форвардних курсів обміну валют, які піддаються 
спостереженню на кінець звітного періоду) та форвардних ставок за 
договорами, дисконтованих за ставкою, яка відображає кредитний ризик від 
різних контрагентів.  

Будівлі та 
земельні 
ділянки, активи 
утримувані для 
продажу 

3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості 
будівель та земельних ділянок та активів, утримуваних для продажу, при 
цьому використовується метод порівняння продажів, а для об’єктів, які не 
мають ринкових аналогів використовується метод капіталізації доходу. Для 
методу порівняння продажів ціни ринкових продажів по зіставних об’єктах 
нерухомості у безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці 
в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним 
параметром, що використовується при даному методі оцінки є ціна за 
квадратний метр об’єкту нерухомості.  

 
 

У таблиці нижче поданий аналіз фінансових інструментів, представлених у звітності за справедливою вартістю, у розрізі рівнів 
ієрархії джерел справедливої вартості: 
 

  31 грудня 2016 

 
Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

    Торгові цінні папери − 386 454 − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 5 19 985 440 11 312 19 996 757 

Похідні фінансові активи − 9 420 − 9 420 

Інвестиційна нерухомість − − 50 814 50 814 

Будівлі та земельні ділянки − − 1 022 396 1 022 396 

Активи, утримувані для продажу − − 1 129 309 1 129 309 

Всього 5 20 381 314 2 213 831 22 595 150 

  
    Зобов’язання, які оцінюються за  

справедливою вартістю 
 

   

Похідні фінансові зобов’язання − 16 300 − 16 300 

Всього − 16 300 − 16 300 

 
 

 31 грудня 2015 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю     

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 4 8 212 949 128 233 8 341 186 

Похідні фінансові активи − 14 707 − 14 707 

Інвестиційна нерухомість − − 47 528 47 528 

Будівлі та земельні ділянки − − 912 117 912 117 

Активи, утримувані для продажу − − 970 165 970 165 
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Всього 4 8 227 656 2 058 043 10 285 703 

      
Зобов’язання, які оцінюються за 

справедливою вартістю     

Похідні фінансові зобов’язання − 37 898 − 37 898 

Всього − 37 898 − 37 898 

 
 

Зміни у категорії фінансових інструментів 3-го рівня, оцінених за справедливою вартістю 
 

У таблиці нижче представлено узгодження визнаних на початок і кінець звітного періоду сум за фінансовими активами і 
зобов’язаннями 3-го рівня, які обліковуються за справедливою вартістю: 
 

 

На 1 січня 
2016 

Всього 
прибутки/ 
(збитки), 
визнані у 
звіті про 

прибутки та 
збитки Придбання Реалізація Погашення 

Уцінка, 
визнана у 

складі 
власного 
капіталу 

Переведення 
з 1-го та  

2-го рівнів 
На 31 грудня 

2016 

Інвестиційні 
цінні 
папери, 
наявні для 
продажу 128 233 (116 921) − − − − − 11 312 

 
 

 

На 1 січня 
2015 

Всього 
прибутки/ 
(збитки), 
визнані у 
звіті про 

прибутки та 
збитки Придбання Реалізація Погашення 

Уцінка, 
визнана у 

складі 
власного 
капіталу 

Переведення 
з 1-го та  

2-го рівнів 
На 31 грудня 

2015 

Інвестиційні 
цінні 
папери, 
наявні для 
продажу 13 228 − − − − (1 916) 116 921 128 233 

 
 
Вплив змін у ключових припущеннях на оцінки справедливої вартості фінансових інструментів 3-го рівня, оцінюваних за 
справедливою вартістю 
 

У таблиці нижче представлено вплив використання можливих альтернативних припущень на оцінки справедливої вартості 
інструментів 3-го рівня: 

 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Фінансові активи 
    

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 11 312 (11 312) 128 233 (128 233) 

 
 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, які не відображаються за справедливою 
вартістю 
 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається з використанням ринкових цін, 
методів дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій оцінки вартості і може не відображати справедливу 
вартість цих інструментів на дату затвердження цієї фінансової звітності. Такі розрахунки не відображають жодних премій або 
дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного фінансового інструмента. Оцінка 
справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, 
характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. 
 
Кошти у інших банках та кошти інших банків представлені короткостроковими депозитами та позиками. У зв’язку з 
короткостроковим характером цих фінансових інструментів та відповідними фактичними процентними ставками, 
встановленими по подібних фінансових інструментах, балансова вартість залишків коштів у інших банках приблизно дорівнює 
їхній справедливої вартості. 
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Для визначення справедливої вартості прогнозні грошові потоки дисконтуються за ринковими ставками, встановленими на 
звітну дату по аналогічних інструментах. 
 

Фінансові активи / 
фінансові 
зобов’язання 

Рівень 
ієрархії 

справедливої 
вартості Методики оцінки та ключові вихідні дані 

    
Кредити клієнтам 3 Дисконтовані потоки грошових коштів. 

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням 
ринкових даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не 
піддаються спостереженню. До даних, що не піддаються 
спостереженню, відносяться припущення щодо майбутніх фінансових 
показників контрагента, його профілю ризику, а також економічні 
припущення щодо галузі та географічної юрисдикції, в якій діє 
контрагент. До найсуттєвіших вихідних даних належала ставка 
дисконтування, яка відображає кредитний ризик контрагентів. 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 

1 Котирувані ціни пропозиції на активному ринку.  

Кошти 
Національного 
банку України 

3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням даних, 
що не піддаються спостереженню. 

Кошти клієнтів 3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням даних, 
що не піддаються спостереженню. 

 
 

 
31 грудня 2016 

 
Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається 

    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 − − 2 482 132 

Кошти у кредитних установах − − 6 521 927 6 521 927 

Кредити клієнтам − − 21 000 129 21 000 129 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 

Всього 3 482 789 − 27 522 056 31 004 845 

  
    Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається 

    Кошти Національного банку України − − 574 997 574 997 

Кошти кредитних установ − − 1 105 700 1 105 700 

Кошти клієнтів − − 46 264 609 46 264 609 

Всього − − 47 945 306 47 945 306 

 
 

 31 грудня 2015 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається     

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 969 997 − − 3 969 997 

Кошти у кредитних установах − − 9 623 078 9 623 078 

Кредити клієнтам − − 13 637 314 13 637 314 

Інвестиції, утримувані до погашення 3 023 728 − − 3 023 728 

Всього 6 993 725 − 23 260 392 30 254 117 

      
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається     

Кошти Національного банку України − − 4 270 593 4 270 593 

Кошти кредитних установ − − 5 002 007 5 002 007 

Кошти клієнтів − − 27 375 474 27 375 474 

Всього − − 36 648 074 36 648 074 
 

Нижче наводиться порівняння балансової вартості та справедливої вартості в розрізі класів фінансових інструментів Банку, що 
не обліковуються за справедливою вартістю в звіті про фінансовий стан. У таблиці не наводяться значення справедливої 
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вартості нефінансових активів та нефінансових зобов’язань. 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Фінансові активи 

    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 2 482 132 3 969 997 3 969 997 
Кошти у кредитних установах 6 521 927 6 521 927 9 623 078 9 623 078 
Кредити клієнтам 20 351 584 21 000 129 14 029 078 13 637 314 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 1 000 657 3 023 728 3 023 728 

Всього активів 30 356 300 31 004 845 30 645 881 30 254 117 

     Фінансові зобов’язання  

    Кошти Національного банку України 574 997 574 997 4 284 258 4 270 593 
Кошти кредитних установ 1 105 700 1 105 700 4 991 323 5 002 007 

Кошти клієнтів 46 180 966 46 264 609 27 510 140 27 375 474 

Всього зобов’язань 47 861 663 47 945 306 36 785 721 36 648 074 

 
 

33. 33. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 
 
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за договірними строками погашення. Інформація про 
договірні недисконтовані зобов’язання Банку стосовно погашення наведена у Примітці 31. 

 
 

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
До одного 

року 
Понад один 

рік 
Без строку 
погашення Всього 

До одного 
року 

Понад один 
рік 

Без строку 
погашення Всього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти  2 482 132 − − 2 482 132 3 969 997 − − 3 969 997 

Банківські метали 14 112 − − 14 112 24 267 − − 24 267 
Похідні фінансові 

активи 9 420 − − 9 420 14 707 − − 14 707 

Кошти у кредитних 
установах 6 521 927 − − 6 521 927 9 606 784 16 294 − 9 623 078 

Кредити клієнтам* 12 095 856 8 255 728 − 20 351 584 8 261 694 5 767 384 − 14 029 078 
Торгові цінні папери 386 454 − − 386 454 − − − − 
Інвестиційні цінні 

папери, наявні для 
продажу 6 245 517 13 751 240 − 19 996 757 1 312 567 7 028 619 − 8 341 186 

Інвестиційні цінні 
папери, утримувані 
до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 3 023 728 − − 3 023 728 

Інвестиційна 
нерухомість − − 50 814 50 814 − − 47 528 47 528 

Основні засоби та 
нематеріальні активи − − 1 509 943 1 509 943 − − 1 145 495 1 145 495 

Активи, утримувані 
для продажу 1 129 309 − − 1 129 309 970 165 − − 970 165 

Поточні активи з 
податку на прибуток − 4 921 − 4 921 − 4 921 − 4 921 

Відстрочені активи з 
податку на прибуток − 82 561 − 82 561 − 79 358 − 79 358 

Інші активи 365 342 − − 365 342 281 832 − − 281 832 

Всього 30 250 726 22 094 450 1 560 757 53 905 933 27 465 741 12 896 576 1 193 023 41 555 340 

  
        Кошти Національного 

банку України 181 621 393 376 − 574 997 3 739 641 544 617 − 4 284 258 
Кошти кредитних 

установ 885 576 220 124 − 1 105 700 4 901 164 90 159 − 4 991 323 
Похідні фінансові 

зобов’язання  16 300 − − 16 300 37 898 − − 37 898 
Кошти клієнтів  45 621 747 559 219 − 46 180 966 27 226 074 284 066 − 27 510 140 
Резерви під гарантії та 

зобов’язання 60 504 − − 60 504 2 461 − − 2 461 

Інші зобов’язання 669 560 − − 669 560 436 614 − − 436 614 

Всього 47 435 308 1 172 719 − 48 608 027 36 343 852 918 842 − 37 262 694 

Чиста сума (17 184 582) 20 921 731 1 560 757 5 297 906 (8 878 111) 11 977 734 1 193 023 4 292 646 

* Станом на 31 грудня 2016 року кредити клієнтам строком погашення «до одного року» містять залишки по прострочених кредитах на суму 439 307 тис. 
грн. (2015: 438 605 тис. грн.).  

 

Керівництво Банку вважає, що від’ємний розрив ліквідності (розрив ліквідності між фінансовими активами та фінансовими 
зобов’язаннями за строком погашення «до року» станом на 31 грудня 2016 року складає 18 331 827 тис. грн.), що виник станом 
на 31 грудня 2016 року, є контрольованим та не загрожує здатності Банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за 
власними зобов’язаннями. Так, Банк має обсяг вторинного резерву ліквідних коштів, що представлений: 

► необтяженими цінними паперами – облігаціями внутрішньої державної позики України у сумі  
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12 214 665 тис. грн., облігаціями Державної іпотечної установи у сумі 201 912 тис. грн., корпоративними цінними 
паперами в портфелі Банку у сумі 226 527 тис. грн., які характеризуються високим рівнем ліквідності та були віднесені до 
строку погашення «понад 1 рік», що можуть бути отримані шляхом продажу вказаних цінних паперів або шляхом 
залучення кредиту рефінансування від Національного банку України під заставу цих цінних паперів. Станом на 31 грудня 
2016 року справедлива вартість цінних паперів, які можуть вважатись покриттям кумулятивного розриву ліквідності за 
часовим кошиком «до 1 року», складає 12 643 104 тис. грн.;  

► стабільними залишками коштів клієнтів на поточних рахунках, що визначені за допомогою статистичного аналізу 
коливань залишків на поточних рахунках клієнтів. Станом на 31 грудня 2016 року стабільні залишки на поточних 
рахунках оцінюються в сумі 5 722 906 тис. грн. На основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі фактичний термін погашення стабільного залишку може розглядатися як «без строку погашення»; 

 
Таким чином, від’ємний розрив ліквідності, що виник станом на 31 грудня 2016 року, у сумі 18 331 827 тис. грн., на основі 
очікуваних строків реалізацій зазначених фінансових інструментів змінюється на позитивний розрив ліквідності та може 
оцінюватися в розмірі 34 183 тис. грн. 
 
 

34. 34. Операції із зв’язаними сторонами 
 
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає позики та аванси, залучає депозити та здійснює інші операції із зв’язаними 
сторонами. Сторони вважаються зв’язаними у випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону через 
одного чи кількох посередників або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. 
Умови операцій із зв’язаними сторонами встановлюються на щоденній основі і можуть бути відмінними від ринкових умов.  
 
Станом на 31 грудня 2016 року 94,94% статутного капіталу Банку було у власності держави, під контролем Міністерства 
фінансів України (2015: 94,94%). Відповідно, операції та залишки із зв’язаними сторонами представляють собою операції з 
державою, суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади (прямо та опосередковано), членами 
провідного управлінського персоналу Банку та суб’єктами господарювання, які контролюються, мають спільний контроль або 
знаходяться під їх суттєвим впливом.  
 
Суб’єкти господарювання, зв’язані з органами державної влади – суб’єкти господарювання, які контролюються, перебувають 
під спільним контролем або суттєвим впливом органів державної влади.  
 
Органи державної влади – органи державної влади, урядові агенції та подібні органи державної влади – місцеві, національні 
або міжнародні.  
 

При розгляді взаємовідносин кожної можливої зв’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їхній 
юридичній формі. Обсяги операцій, залишки за операціями зі зв’язаними сторонами на кінець періоду та відповідні суми 
доходів і витрат за період були такими: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 

Підприєм-
ства, які 

контролю- 
ються 

державою 
Інші зв’язані 

сторони 

Ключовий 
управлінь- 

кий персонал 

Підприєм- 
ства, які 

контролю- 
ються 

державою 

Інші 
зв’язані 

сторони 

Ключовий 
управлінь- 

кий персонал 

Активи 
      Поточні рахунки у 

Національному банку 
України 1 178 348 − − 3 088 722 − − 

Поточні рахунки та рахунки 
овернайт в інших кредитних 
установах 289 753 − − 132 274 − − 

Кошти у кредитних установах 102 − − 16 397 − − 
Кредити, загальна сума 10 691 593 911 14 360 7 888 113 12 825 − 
Мінус резерв під зменшення 

корисності  (212 235) (1) (147) (94 400) (711) − 
Торгові цінні папери 386 454 − − − − − 
Інвестиційні цінні папери, 

наявні для продажу 
(загальна сума) 19 890 594 − − 8 242 442 − − 

Інвестиції, утримувані до 
погашення 1 000 657 − − 3 023 728 − − 

       
Зобов’язання       

Кошти Національного банку 
України  574 997 − − 4 284 258 − − 

Кошти кредитних установ  275 2 700 − 2 977 611 − − 
Кошти клієнтів − депозити  7 305 521 57 766 74 346 3 397 802 40 284 200 
Кошти клієнтів − поточні 

рахунки 11 505 632 10 749 14 408 4 985 982 25 645 2 385 
Випущені зобов’язання та 

гарантії 9 424 202 323 3 979 3 904 026 402 − 
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Звіт про прибутки та збитки 

та інший сукупний дохід       
Процентний дохід від кредитів 1 059 303 103 513 912 015 396 − 
Процентний дохід від 

торгових цінних паперів 7 354 − − − − − 
Процентний дохід від 

інвестиційних цінних 
паперів, наявних для 
продажу 1 738 367 − − 1 042 999 − − 

Процентний дохід від 
інвестиції, утримуваних до 
погашення 838 290 − − 124 382 − − 

Процентні витрати за 
коштами Національного 
банку України 183 215 − − 389 379 − − 

Процентні витрати за 
коштами кредитних установ 80 442 42 − 215 901 − − 

Процентні витрати за 
коштами клієнтів 2 296 901 4 453 4 076 337 100 3 854 44 

Резерв під зменшення 
корисності кредитів: 
(нарахування)/ 
розформування (117 835) 711 (147) 943 400 − − 

Чисті збитки від торгових 
цінних паперів (406) − − − − − 

Чисті прибутки від 
інвестиційних цінних 
паперів, наявних 
для продажу 26 436 − − 2 562 − − 

Інші операційні витрати 89 699 − − 68 854 − − 

 

Ризик концентрації – ризик концентрації визначається Банком як ризик можливих втрат внаслідок концентрації ризику на 
конкретних інструментах, окремих операціях та галузях економіки. 
 
Специфіка діяльності Банку пов’язана зі значними обсягами операцій із державними підприємствами, внаслідок чого виникає 
значна концентрація кредитного та інвестиційного ризиків щодо окремих контрагентів та груп пов’язаних контрагентів та 
галузей економіки. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року 61% активів та 40% зобов’язань були зосереджені в операціях з державними компаніями, 
Національним банком України, державними банками та державними органами.  
 
Станом на 31 грудня 2015 року 54% активів та 42% зобов’язань було сконцентровано в операціях з державними 
підприємствами, Національним банком України, державними банками та державними органами.  
 
Банк здійснює управління ризиком концентрації у кредитному портфелі та портфелі цінних паперів шляхом встановлення 
лімітів для окремих контрагентів та груп контрагентів.  
 
Виплати ключовому управлінському персоналу включали такі статті: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Заробітна плата та премії 27 190 11 151 

Нарахування на фонд заробітної плати – 2 

Всього виплати ключовому управлінському персоналу  27 190 11 153 

 
 

35. 35. Достатність капіталу 
 
Банк визначає у складі капіталу статті, визначені нормативно-правовими актами України та Базельською Угодою як капітал 
кредитних установ. Політика Банку передбачає підтримку сталого рівня власного капіталу з метою забезпечення належної 
довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. При цьому 
враховується і вплив рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність балансу між підвищенням 
прибутковості, що є можливим в результаті підвищення співвідношення запозиченого та власного капіталу, і перевагами та 
стабільністю, які забезпечуються за рахунок стійкості фінансової позиції. 
 
Національний банк України як головний регулюючий орган встановлює вимоги до розміру капіталу Банку в цілому та здійснює 
моніторинг виконання цих вимог на основі звітності за національними стандартами. Банк та його окремі операції знаходяться 
під безпосереднім наглядом з боку національних регулюючих органів. 
 
Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, встановленими НБУ, банки повинні підтримувати показник співвідношення 
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капіталу та активів, зважених на ризик («показник адекватності капіталу за українськими нормативними вимогами»), вище 
певного встановленого мінімального показника. Станом на 31 грудня 2016 та років зазначений мінімальний рівень, становить 
10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника рівня капіталу за періоди, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 
років. 
 
Банк аналізує свою діяльність щодо виконання вимог до мінімального розміру капіталу, включаючи вимоги щодо адекватності 
капіталу, розраховані згідно з Базельською Угодою 1988 року, як визначено у документі Базельського комітету з банківського 
нагляду «Міжнародна конвергенція: виміри капіталу та стандарти капіталу» (із змінами, внесеними у квітні 1998 року) та 
Поправкою до Базельської угоди для врахування ринкових ризиків (із змінами, внесеними у листопаді 2005 року), відомою як 
Базель І. Станом на 31 грудня 2016 року та років мінімальний рівень показника достатності капіталу згідно з вимогами Базель І 
становить 8% та мінімальний рівень показника достатності капіталу першого рівня – 4%. 
 

У наступній таблиці показано склад позиції Банку по капіталу, розрахованої згідно з вимогами Базельської Угоди, станом на 31 
грудня 2016 та 2015 років: 

 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Капітал першого рівня 5 806 795 5 517 800 

Капітал другого рівня (508 889) (1 225 154) 

Всього капітал 5 297 906 4 292 646 

Активи, зважені за ризиком 34 674 864 19 117 174 

Показник достатності капіталу першого рівня 16,75% 28,86% 

Сукупний показник достатності капіталу  15,28% 22,45% 
 
Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався показника достатності капіталу, розрахованого згідно з положеннями 
Базельської угоди. 
 
 

36. 36. Події після звітної дати 
 

Після 31 грудня 2016 року, не відбулося жодних подій, які б мали вплив на дану фінансову звітність та потребували б 
розкриття. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 1 0 

2 2015 5 4 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) 
 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
23 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  X 
 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комітет з питань проведення 

конкурсу з продажу прав вимоги 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  за 

кредитними договорами та 

договорами забезпечення 

виконання зобов’язань;  

Комітет з управління ризиками 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Інші (запишіть)  
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого 

прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді 

цінних паперів товариства   
X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди   
X 

Інше (запишіть)  Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є 

державними службовцями, виконують покладені на них Статутом 

Публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду Публічного 

акціонерного товариства акціонерного банку «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 Публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«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. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 



200 

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом 

Правління та/або Ревізійної комісії Банку, та/або обіймати інші посади в Банку на 

умовах трудового договору. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  На загальних зборах акцiонерiв 

АБ «УКРГАЗБАНК», якi 

вiдбулися 28.04.2015 було обрано 

нового члена Наглядової ради. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію  

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів Ні Так Ні Ні 
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виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 
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НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

товаристві 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 
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Інше (запишіть)  Найнижча цiнова пропозицiя 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  X 
 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2016 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» розміщено за веб-адресою: 

http://www.ukrgasbank.com/upload/file/160428_kodeks_ku.pdf  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

АБ «УКРГАЗБАНК» у своїй дiяльностi неухильно дотримується Кодексу корпоративного 

управлiння. 
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Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою (цiлями) дiяльностi Банку є здiйснення банкiвської дiяльностi, спрямованої на 

отримання прибутку для власного розвитку та в iнтересах акцiонерiв. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власник iстотної участi: Код за ЄДРПОУ 00013480, Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв 

України, мiсцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2. Склад власникiв iстотної 

участi протягом 2016 року не змiнювався. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що 

могли б призвести до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Протягом 2016 року до АБ «УКРГАЗБАНК», у тому числi членiв його Наглядової ради та 

виконавчого органу, органами державної влади було застосовано такi заходи впливу:  

1. 06.05.2016 - Управлінням Пенсійного фонду України у Вишгородському районі 

Київської обл. застосовано санкцiю у виглядi штрафу на суму - 69 986,42  грн. на пiвставi Рішення 

№1/01 від 15.04.2016.  

2. 09.12.2016 - Управлiнням Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької обл. 

застосовано санкцiю у виглядi штрафу на суму - 1 286,57 грн. на пiвставi Рiшення №31 від 

30.11.2016.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Наглядовою радою Банку ухвалено Стратегію управління ризиками, визначено наступні 

цілі процесу управління ризиками в Банку: 

- досягнення виконання показників бізнес-плану з урахуванням можливих ризиків через 

забезпечення оптимального співвідношення ризиків та дохідності; 

- забезпечення стабільного розвитку Банку в рамках реалізації загальної стратегії 

розвитку Банку, визначеної Наглядовою радою; 

- здійснення Банківської діяльності та прийняття управлінських рішень з найбільш 

оптимальним співвідношенням рівня ризику та доходності на всіх рівнях управління Банку; 

- забезпечення ефективного управління капіталом Банку. 

Відповідно до Стратегії Банк застосовує наступну карту ризиків: 

1. Кредитний ризик – ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

неспроможність боржника чи контрагента виконати взяті на себе зобов’язання відповідно до 

погоджених умов 

2. Ринковий ризик - ризик виникнення збитків/втрат, який виникає під впливом 

несприятливих змін ринкових цін, зокрема через зміну курсів іноземних валют, процентних 

ставок, вартості фінансових інструментів 

2.1. Валютний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який 

виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали 

2.2. Процентний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу 
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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. 

2.3 Ціновий ризик - ризик, що виникає внаслідок несприятливих змін ціни на цінні 

папери з нефіксованою доходністю 

3. Ризик ліквідності - ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами 

джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання. Виділяють також ризик 

ліквідності ринку, який виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх позицій за 

поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат, та/або через 

нездатність керівників банку враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність 

банку залучати кошти в необхідних обсягах, за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи 

швидко і з мінімальними втратами їх вартості 

4. Операційний ризик - ризик втрат,  що  виникає  через  недоліки  корпоративного 

управління,  системи  контролю  або  неадекватності інформаційних технологій і процесів 

оброблення інформації з  точки зору керованості,  універсальності, надійності, контрольованості і 

безперервності роботи.  

5. Юридичний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 

який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових 

актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх 

тлумачення. 

6. Репутаційний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 

який виникає через несприятливе 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. 

Суб’єктами управління ризиками в Банку є: 

Наглядова рада 

Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, яка містить перелік 

ризиків та процедури управління ними; встановлює граничні розміри ризиків та рівні 

толерантності Банку до ризиків; здійснює контроль за ефективністю функціонування системи 

управління ризиками;затверджує план відновлення діяльності Банку;визнає джерела капіталізації 

та іншого фінансування Банку; визначає кредитну політику Банку. 

Правління  

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження 

стратегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Банку 

делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам Банку та 

встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів. 

Кредитна рада 

Кредитна рада несе загальну відповідальність за моніторинг та управління кредитно–

інвестиційним портфелем; реалізацію кредитної та інших політик Банку щодо клієнтів Банку, 

організація кредитування клієнтів Банку з урахуванням стратегічних та інших поточних планів 

діяльності Банку; прийняття рішень щодо здійснення Банком активних, у тому числі кредитних, 

операцій  з клієнтами Банку в межах повноважень; забезпечення заходів, направлених на 

управління кредитними ризиками за операціями з клієнтами Банку.. 

Комітет з питань управління активами та пасивами 

Комітет з питань управління активами та пасивами несе загальну відповідальність  за 

встановлення внутрішніх лімітів розривів ліквідності, внутрішніх лімітів валютної позиції у 

розрізі валют та типів позиції, прийняття рішень щодо оптимізації валютної структури балансу, 

встановлення граничних сум торгового збитку, встановлення лімітів чутливості до процентного 

ризику,  прийняття рішень щодо оптимізації структури активів та пасивів, моніторинг дотримання 

нормативів та параметрів ресурсного регулювання та показників ефективності ресурсної політики. 
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Комітет з питань управління операційними ризиками  

Комітет з питань управління операційними ризиками відповідає за впровадження системи 

ідентифікації,  оцінки, моніторингу операційних ризиків; визначення рівнів толерантності Банку 

до операційного ризику, шляхом впровадження обмежень , регламентів та процедур, забезпечення 

ефективної взаємодії підрозділів Банку на всіх рівнях управління операційними ризиками, 

забезпечення виконання вимог Національного Банку України та норм чинного законодавства 

України щодо управління операційними ризиками; формування корпоративної культури щодо 

управління операційними ризиками 

Департамент ризик-менеджменту забезпечує методологічне супроводження процесу 

управління фінансовими та операційними ризиками; готує пропозиції щодо визначення рівнів 

толерантності Банку до фінансових та операційних ризиків; здійснює незалежну поточну оцінку 

дотримання існуючих політик і процедур з фінансовими та операційними ризиками; забезпечує 

проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників ризиків, на які 

наражається Банк або які можуть надалі з'явитися в його діяльності.  

Служба внутрішнього аудиту: розробляє процедури (методологію) внутрішнього аудиту  та 

здійснюють оцінку наявності, достатності та ефективності  системи внутрішнього контролю 

(фінансовий, операційний аудит та аудит діяльності  профільних структурних підрозділів та 

установ Банку), здійснює  перевірку та оцінку ефективності функціонування системи управління 

ризиками, розробляє рекомендації щодо усунення  виявлених  порушень, щодо покращення 

системи внутрішнього контролю та стану управління  ризиками; здійснюють контроль за їх 

виконанням та впровадженням, інформує Наглядову раду та Правління Банку про результати 

здійснених перевірок, стан системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками. 

Керівники самостійних структурних підрозділів, які генерують ризик (фронт-офіс), є 

відповідальними за неухильне дотримання встановлених політик та процедур прийняття ризиків, 

належне виконання функціоналу, закріпленого за даними підрозділами відповідно до актів 

внутрішнього регулювання щодо управління ризиками, повноту та своєчасність надання 

інформації іншим учасникам процесу управління ризиками. 

Керівники самостійних структурних підрозділів, які здійснюють супровід операцій, які 

генерують ризик (бек-офіс), є відповідальними за дотримання встановлених лімітів та умов 

прийняття ризику, а також належне виконання функціоналу, закріпленого за даними підрозділами 

відповідно до актів внутрішнього регулювання щодо управління ризиками.  

 

Управління ризиками в Банку ґрунтується на наступних принципах: 

1. Ефективна система управління ризиками. Система управління ризиками будується 

виходячи з профілю бізнесу Банку, регуляторних вимог та очікувань акціонерів, Наглядової ради 

та Правління Банку. Дана система забезпечує ефективний процес ідентифікації, оцінки, 

обмеження, моніторингу та контролю ризиків. 

2. Комплексний підхід до управління ризиками. Для забезпечення належної якості 

управління ризиками, вони розглядаються комплексно. Ризики оцінюються з позиції їх впливу на 

внутрішній капітал та ліквідність Банку, рівень ризиків та ступінь їх взаємозв’язку беруться до 

уваги при прийнятті стратегічних і тактичних управлінських рішень.  

3.Оцінка ризиків. Якісний та кількісний аналіз усіх ризиків проводиться на постійній 

основі, звітування за результатами оцінки ризиків здійснюється із встановленою періодичністю, 

але не рідше одного разу на квартал, а також у разі суттєвих змін (реальних чи очікуваних) 

зовнішнього чи внутрішнього операційного середовища Банку.  

4. Незалежність функції управління ризиками. Аналіз, оцінка, моніторинг та контроль 

ризиків здійснюються департаментом ризик-менеджменту, який має ресурси та повноваження, 

достатні для виконання даних функцій.  

5. Антикризове управління та управління безперервністю діяльності Банку. Банк створює 

процедури управління ризиками на випадок кризових та непередбачуваних обставин визначаються 

окремими актами внутрішнього регулювання. 

6. Адекватність інформаційних систем та звітування щодо ризиків. Для вимірювання, 

оцінки, агрегації та звітування про розмір, структуру та якість здійснюваних Банком операцій у 
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розрізі видів ризиків, продуктів та контрагентів Банку створюються  ефективні інформаційні 

системи.  

7. Стрес-тестування. Стрес-тестування використовується Банком під час розроблення 

стратегії та бізнес-планів розвитку Банку, стратегії та політики управління ризиками, плану 

відновлення діяльності та відповідно має забезпечувати можливість визначення найгіршого 

сценарію розвитку подій, розміру можливих збитків у випадку реалізації найгіршого сценарію, 

виявлення вразливих та слабких місць у системі захисту від ризиків. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Основним напрямком роботи департаменту внутрішнього аудиту у 2016 році було 

проведення комплексних, тематичних та цільових аудиторських перевірок в головній установі, 

обласних дирекціях та відділеннях Банку. Протягом звітного періоду було проведено 26 планових 

перевірок та 1 позапланову цільову перевірку, зокрема, 14 перевірок головної установи Банку та 

13 перевірок на рівні обласних дирекцій Банку. 

В головній установі підлягали перевірці наступні напрямки банківської діяльності:  

процес повернення проблемної заборгованості за кредитами фізичних та юридичних осіб; 

управління ризиками при кредитуванні роздрібного бізнесу; організація, супроводження та 

відображення в обліку операцій з електронними платіжними засобами; організація та провадження 

роботи з власним нерухомим майном Банку; організація валютного контролю та відображення 

відповідних операцій в обліку; взаємодія Банку з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; 

нормативне врегулювання та фактичне впровадження процесу реалізації проектів з питань 

інформаційних технологій; повнота отримання ліцензій до програмного забезпечення та контролю 

дотримання ліцензійних умов в процесі його використання; організація процесу надання та 

контролю доступу до інформаційних ресурсів, дотримання парольної політики та забезпечення 

фізичної безпеки доступу до серверного та комунікаційного обладнання в Банку; ефективність 

процесу конкурсних торгів; планування та контроль виконання бюджетних показників; організація 

та здійснення фінансового моніторингу в Банку; процес розробки, актуалізації та тестування плану 

забезпечення безперервної діяльності АБ «УКРГАЗБАНК». 

Під час перевірки обласних дирекцій/відділень аудиту підлягали наступні основні 

напрямки банківської діяльності: кредитування, робота з проблемною заборгованістю, операції з 

іноземною валютою, касові, депозитні операції, ефективність роботи секторів контролю касової 

дисципліни обласних дирекцій, відкриття та обслуговування поточних рахунків та ідентифікація 

клієнтів (в т.ч. з використанням електронних платіжних засобів), перекази фізичних осіб, тарифи, 

організація та порядок надання в користування індивідуальних сейфів. Також, аудитом проведена 

позапланова цільова перевірка регіональних підрозділів Банку - ефективність роботи секторів 

контролю касової дисципліни обласних дирекцій АБ «УКРГАЗБАНК».  

Крім проведення перевірок, аудитори приймали участь у службових розслідуваннях, 

надавали консультації на запити керівництва та структурних підрозділів Банку. 

Аудиторські звіти за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього 

аудиту та результати моніторингу стану виконання аудиторських рекомендацій подавались на 

розгляд Правлінню та Аудиторському комітету Наглядової ради.  

Голові, членам Правління та головному бухгалтеру Банку щоквартально направлялась 

узагальнена інформація щодо оцінки адекватності та ефективності систем внутрішнього контролю 

та рівнів ризиків за напрямками банківської діяльності. 

Також, з метою врахування в роботі та проведення заходів спрямованих на виявлення і 

виправлення аналогічних порушень, впровадження заходів направлених на недопущення 

аналогічних порушень в подальшому, посилення системи внутрішнього контролю департаментом 

внутрішнього аудиту щоквартально надсилалась директорам обласних/регіональної дирекцій та 

керівникам структурних підрозділів головної установи Банку, до зони компетенції яких 

відносяться напрямки діяльності, за якими встановлено порушення, узагальнена інформація щодо 
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основних недоліків та порушень, виявлених в роботі регіональних підрозділів. 

Департаментом внутрішнього аудиту оцінювався рівень ризику за напрямком банківської 

діяльності (процесом), в т.ч. в розрізі категорій ризиків, а також здійснювалась оцінка 

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.  

Щодо системи внутрішнього контролю: 

На виконання вимог законодавства України та з метою забезпечення належного рівня 

контролю при проведенні банківських операцій в АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк) впроваджена 

ефективна система внутрішнього контролю. 

Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи діяльності Банку та включає: 

1) попередній контроль, який проводиться до фактичного здійснення операцій банку та 

забезпечується в частині підбору персоналу, залучення і розміщення грошових коштів, 

матеріальних ресурсів, вибору постачальників товарів, робіт та послуг, розроблення та 

запровадження нових продуктів;  

2) поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій Банку і включає 

контроль за дотриманням законодавчих актів та  актів  внутрішнього регулювання Банку щодо 

здійснення цих операцій, порядку прийняття рішень про їх здійснення, контроль за повним, 

своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку та звітності, 

контроль за збереженням майна Банку; 

3) подальший контроль, який проводиться після здійснення операцій банку та полягає в 

перевірці обґрунтованості і правильності здійснення операцій, відповідності документів 

установленим формам і вимогам щодо їх оформлення, відповідності виконуваних працівниками 

обов'язків їх посадовим інструкціям, виявленні причин порушень і недоліків та визначенні заходів 

щодо їх усунення, контролі за виконанням планових показників діяльності, визначених у стратегії 

розвитку банку, його бізнес-планах та бюджеті, перевірці повноти і достовірності даних 

фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності, сформованої банком. 

Запроваджена в Банку система внутрішнього контролю направлена на забезпечення: 

- ефективності проведення операцій Банку, захисту від потенційних помилок, порушень, 

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. 

В Банку затверджена та впроваджена Політика організації системи внутрішнього контролю, 

яка нормативно врегульовує та визначає загальні підходи підвищення рівня організації 

внутрішнього контролю в Банку та ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю, для забезпечення стабільності і безпечності діяльності Банку та захисту інтересів 

вкладників і кредиторів. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 



210 

 

Iнформацiя вiдсутня. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Iнформацiя вiдсутня. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Сума кредитів, наданих пов’язаним з Банком особам (визначеними відповідно до вимог 

ст.52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») станом на кінець 2016 року становила 

14,8 млн. грн.. Протягом 2016 року Банк дотримувався нормативу Максимального розміру 

кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9). 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Протягом 2016 року рекомендацій органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг не надходило. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Виконавцем аудиту фiнансової звiтностi банку за 2016 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до 

вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi визначено (протокольне рiшення Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 21.07.2015 №16) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» (код за 

ЄДРПОУ 33306921, мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а Київ). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» засновано в 1989 шляхом злиття американських 

аудиторських компанiй A. C. Young та Ernst & Whinney, яка стала першою мiжнародною фiрмою з 

надання професiйних послуг в Українi, коли у 1991 роцi її офiс було вiдкрито в Києвi.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Послуги з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» надавав Банку: 

- в 2009 та 2010 роках - щодо аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2009; 

- в 2015 та 2016 роках - щодо аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015; 

- в 2016 та 2017 роках - щодо аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Iншi аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором протягом 2016 року Банку не надавалися. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора - вiдсутнi.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Ротація аудиторів в АБ «УКРГАЗБАНК» протягом останніх п'яти років: 

- за 2011 рiк  - надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних та Національних стандартів фінансової звітності ПрАТ «КПМГ аудит 

«KPMG»;  
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- за 2012 рiк - надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»;  

- за 2013 рiк - надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»;  

- за 2014 рiк - надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»; 

- за 2015 рік -  надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги». 

- за 2016 рік -  надання послуг з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги». 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Протягом 2016 року до незалежного аудитора нiяких стягнень застосовано не було, факти 

подання аудитором недостовiрної звiтностi АБ «УКРГАЗБАНК» вiдсутнi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Механізм розгляду звернень споживачів фінансових послуг у АБ «УКРГАЗБАНК» 

регламентується Положенням про порядок органiзацiї роботи зі зверненнями клiєнтiв в 

Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Укргазбанк», затвердженим рішенням 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.03.2013 (протокол №9). Внесення змін до положення 

стосовно покладення на Операційний департамент функцій по розгляду звернень заплановано на 

2017 рік. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Звернення, що надходять на адресу АБ «УКРГАЗБАНК», направляються на розгляд 

заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» - куратору операційного департаменту 

Василець  Н.Є., яка направляє звернення для детального розгляду працівнику операційного 

департаменту Бузинюку Віктору Васильовичу, посадовою інструкцією якого визначено функції 

розгляду звернень клiєнтiв, органiзацiю роботи iз зверненнями та контроль терміну їх виконання. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом 2016 року розглянуто 1282 звернення споживачів фінансових послуг, з яких по 

загальних питаннях 222 звернення та по фінансових питаннях 1060 звернень. 

Характер звернень по фінансових питаннях розподілився наступним чином:  

1. По кредитних договорах/рахунках - (реструктуризація, зміна процентної ставки, штрафи 

пені, додаткові проценти, договори страхування, відмови в отриманні кредиту, тощо) – 601 

звернення. 

2. По незгоді із нарахуванням ПДФО – 3 звернення. 

3. Незадовільне обслуговування клієнтів в ході проведення фінансових операцій – 41 

звернення. 

4. По депозитних договорах/рахунках, договорах з РКО/поточних рахунках (дострокове 

зняття, незгода з процентною ставкою, тощо)-211 звернень. 

5.  По карткових рахунках /платіжних картках (несанкціоноване зняття коштів третіми 

особами, невидача коштів в банкоматах, закриття карткових рахунків, тощо) – 152 звернення. 

6. З питань збоїв у роботі програмних комплексів банку -19 звернень. 
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7.  По зникненню коштів з карткових рахунків (шахрайські дії) – 23 звернення. 

8. По незгоді з проведеними касовими операціями – 6 звернень. 

9.   З питань неналежного вигляду банківських установ – 4 звернення. 

Щодо задоволених зверненнь споживачів фінансових послуг: 

1. З питань по зникненню коштів в результат шахрайських дій – 11 звернень. 

2. З питань повернення списаної банком комісії – 31 звернення. 

3. З питань депозитних договорів – 11 звернень.   

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 у провадженні судів усіх інстанцій знаходилось 1 497 

справ за участю Банку, з них: 

 - за позовами до Банку 131 немайновий спір (визнання недійсними кредитних договорів та 

договорів забезпечення) та 27 майнових спорів щодо врегулювання договірних відносин з 

кредитування та інвестиційної діяльності; 9 справ за позовами вкладників; 

- за позовами Банку 111 немайнових спорів та 1216 майнових спорів щодо врегулювання 

договірних відносин з кредитування; 1 справа щодо відкриття рахунку в цінних паперах; 1 справа 

щодо визнання недійсними договорів про надання фінансових послуг факторингу; 1 справа про 

зобов’язання вчинити дії щодо придбання акцій. 

Також, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 задоволено позовів на користь Банку: 68 

немайнових та 402 майнових на загальну суму 853 377 947,10 грн. 
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ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
   

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток    

Кошти в інших банках 
   

Кредити та заборгованість клієнтів 
   

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
   

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 
   

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток    

Відстрочений податковий актив 
   

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 
   

Інші фінансові активи 
   

Інші активи 
   

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття    

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
   

Усього активів: 
   

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
   

Кошти клієнтів 
   

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком 
   

Інші залучені кошти 
   

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
   

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов’язаннями 
   

Інші фінансові зобов’язання 
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Інші зобов'язання 
   

Субординований борг 
   

Зобов'язання групи вибуття 
   

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
   

Усього зобов'язань: 
   

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
   

Емісійні різниці 
   

Незареєстрований статутний капітал 
   

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
   

Резерви переоцінки 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
   

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
   

Усього зобов'язань та власного капіталу 
   

 

Примітки 
Вiдповiдно до п.2.7. глави 2 розділу І Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України затвердженої Нацiональним банком України вiд 24.10.2011р. 

№373 (із змінами) Банк має право вносити зміни до форм фінансової звітності та приміток до них 

відповідно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовірною, зрозумілою 

інформацією відповідно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: 

- уведення додаткових рядків, заголовків та проміжних підсумків за операціями, розмір 

яких згідно з принципом суттєвості такий, що окреме надання інформації у фінансовій звітності 

підвищить її прозорість та якість; 

- розкриття суттєвої інформації як окремої статті фінансової звітності; 

- створення додаткових приміток; 

- об'єднання окремих статей у разі несуттєвості обсягу певних операцій із сумами, 

подібними за економічною сутністю чи функціями; 

- виключення статей фінансової звітності з нульовими показниками за поточний та 

попередній періоди. 

  

У зв'язку з чим, в Примітці наводиться форма звiту, що відповідає формі його 

представлення відповідно до даних річної фінансової звітності складеної відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  

на 31 грудня 2016 року  

(в тисячах гривень) 

 
Примітки 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Активи 
   Грошові кошти та їх еквіваленти  7 2 482 132 3 969 997 

Банківські метали  
 

14 112 24 267 
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Кошти у кредитних установах  8 6 521 927 9 623 078 
Похідні фінансові активи 9 9 420 14 707 
Кредити клієнтам 10 20 351 584 14 029 078 
Торгові цінні папери 11 386 454 − 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 12 19 996 757 8 341 186 
Інвестиції, утримувані до погашення 13 1 000 657 3 023 728 
Інвестиційна нерухомість 14 50 814 47 528 
Основні засоби та нематеріальні активи 15 1 509 943 1 145 495 
Активи, утримувані для продажу 16 1 129 309 970 165 
Поточні активи з податку на прибуток 

 
4 921 4 921 

Відстрочені активи з податку на прибуток 17 82 561 79 358 

Інші активи 19 365 342 281 832 

Всього активи 
 

53 905 933 41 555 340 

  
   Зобов’язання  

   Кошти Національного банку України 20 574 997 4 284 258 
Кошти кредитних установ 21 1 105 700 4 991 323 
Похідні фінансові зобов’язання 9 16 300 37 898 
Кошти клієнтів 22 46 180 966 27 510 140 
Резерви під гарантії та зобов’язання 18 60 504 2 461 

Інші зобов’язання 19 669 560 436 614 

Всього зобов’язання 

 

48 608 027 37 262 694 

  
   Власний капітал 

   Статутний капітал 23 13 837 000 13 837 000 
Набуті права власності на акції 

 
(518 439) (518 439) 

Результат від операцій з акціонерами 24 (1 102 304) (1 102 304) 
Додатковий сплачений капітал 

 
135 942 135 942 

Інші резерви 23 593 415 (122 850) 

Накопичений дефіцит 
 

(7 647 708) (7 936 703) 

Всього власний капітал 

 

5 297 906 4 292 646 

Всього власний капітал та зобов’язання 

 

53 905 933 41 555 340 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

Затверджено до випуску та підписано       
 

03.04.2017 року   Голова правління Кирило Шевченко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Махкамова 239-28-36   Головний бухгалтер  Наталiя Хрустальова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
   

Процентні витрати 
   

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів, коштів в інших банках 
   

Комісійні доходи 
   

Комісійні витрати 
   

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток    

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат від операцій з іноземною валютою 
   

Результат від переоцінки іноземної валюти 
   

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
   

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 
   

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів 

у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів 

у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
   

Інші операційні доходи 
   

Адміністративні та інші операційні витрати 
   

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
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Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Витрати на податок на прибуток 
   

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
   

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 
   

Прибуток/(збиток) за рік 
   

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток    

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 
   

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного 

доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток    

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи 

збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
   

Усього сукупного доходу за рік 
   

Прибуток (збиток), що належить: 
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власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
   

 

Примітки  
Вiдповiдно до п.2.7. глави 2 роздiлу I Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України затвердженої Нацiональним банком України вiд 24.10.2011р. 

№373 (із змінами) Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них 

вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю 

вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: 

- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких 

згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

пiдвищить її прозорiсть та якiсть; 

- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; 

- створення додаткових примiток; 

- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними 

за економiчною сутнiстю чи функцiями; 

- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та 

попереднiй перiоди. 

 

У зв'язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення 

вiдповiдно до даних рiчної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. 

ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 
 

Примітки 
31 грудня 

2016 

31 грудня 
2015 

(рекласифіковано) 

Процентний дохід 

  
 

Кредити клієнтам 
 

2 644 388 2 240 448 
Кошти у кредитних установах 

 
106 804 28 078 

Інвестиції, утримувані до погашення  838 290 124 382 

  3 589 482 2 392 908 
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Торгові цінні папери   7 354 − 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 
 

1 880 587 1 116 534 

  1 887 941 1 116 534 

  

5 477 423 3 509 442 

Процентні витрати 

  
 

Кошти Національного банку України 
 

(183 215) (414 819) 
Кошти клієнтів  

 
(4 435 057) (2 084 351) 

Кошти кредитних установ 
 

(135 303) (283 378) 

  

(4 753 575) (2 782 548) 

Чисті процентні доходи до зміни резерву під 
зменшення корисності кредитів 

 

723 848 726 894 

Зміна резерву під зменшення корисності кредитів 8, 10 567 363 445 566 

Чисті проценті доходи після зміни резерву під 
зменшення корисності кредитів 

 

1 291 211 1 172 460 

  
  

 
Збиток від первісного визнання фінансових активів 

 
(775 604) − 

Прибуток від первісного визнання коштів Національного 
банку України  − 85 138 

Чисті комісійні доходи 26 342 720 219 616 
Чисті збитки від торгових цінних паперів  (406) − 
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних 

для продажу 27 82 686 144 110 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними 

валютами та банківськими металами 28 326 465  (367 442) 
Результат від операцій з похідними фінансовими 

інструментами 
 

207 870 64 741 
Чисті прибутки від інвестиційної нерухомості 

 
9 255 9 193 

Інші доходи 29 136 885 47 666 

Непроцентні доходи 

 

329 871 203 022 

  
  

 
Витрати на персонал 30 (581 076) (407 823) 
Інші операційні витрати 30 (631 815) (474 190) 
Знос та амортизація 15 (106 915) (56 243) 
Зміна резерву під зменшення корисності активів та інші 

резерви 18 (35 396) (128 539) 

Непроцентні витрати 

 

(1 355 202) (1 066 795) 

  
  

 
Прибуток до оподаткування 

 

265 880 308 687 

  
  

 
Відшкодування/(витрати) з податку на прибуток 17 23 115 (49 015) 

Чистий прибуток 

 

288 995 259 672 

  

 
 

 Інший сукупний дохід 

 
 

 Статті, які в подальшому не будуть перекласифіковані у 
склад прибутків та збитків 

   

Переоцінка основних засобів  110 629 99 582 
Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою основних 

засобів 
 

(19 913) (17 925) 

 
  90 716 81 657 

Статті, які в подальшому будуть перекласифіковані у 
склад прибутків та збитків 

 
 

 Нереалізовані прибутки / (збитки) від інвестиційних цінних 
паперів, наявних для продажу 

 
597 695 (109 530) 

Реалізовані прибутки від інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 

 
27 854 4 078 

Податок на прибуток, пов’язаний із інвестиційними цінними 
паперами, наявними для продажу 

 

− (49 625) 

  

625 549 (155 077) 

Інший сукупний прибуток / (збиток), після 
оподаткування 

 

716 265 (73 420) 

Всього, сукупний прибуток 
 

1 005 260 186 252 
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 Середньозважена кількість акцій (у тисячах) 
 

13 837 000 13 837 000 
Чистий і скоригований чистий прибуток на акцію (в гривнях)   0,02 0,02 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

03.04.2017 року   Голова правління Кирило Шевченко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Махкамова 239-28-36    
Головний 

бухгалтер  
Наталiя Хрустальова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

           

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

           

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік            

інший сукупний 
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дохід 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

           

Усього 

сукупного  
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доходу: 

прибуток/(збиток) 

за рік            

інший сукупний 

дохід            

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові статті – 
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опис статей та 

вміст показників 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

           

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
           

 

Примітки  
Вiдповiдно до п.2.7. глави 2 роздiлу I Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв 

України затвердженої Нацiональним банком України вiд 24.10.2011р. №373 (із змінами) Банк має право вносити змiни до 

форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, 

зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: 

- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом 

суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; 

- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; 

- створення додаткових примiток; 

- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю 

чи функцiями; 

- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди. 

 

У зв'язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до даних 

рiчної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2016 року. 

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У КАПIТАЛI 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 

 

При- 
мітки 

Статутний 
капітал 

Набуті 
права 

власності 
на акції 

Резуль- 
тат від 

операцій з 
акціоне- 

рами 

Додат- 
ковий 

сплачений 
капітал 

Інші  
резерви 

Накопи- 
чений 

дефіцит 
Всього  
капітал 

На 31 грудня 2014 
 

10 000 000 (518 439) − 135 942 (45 692) (8 200 113) 1 371 698 
Всього сукупний прибуток 

за рік  − − − − (73 420) 259 672 186 252 
Збільшення статутного 

капіталу 23 3 837 000 − − − − − 3 837 000 



225 

 

Результат від передачі 
активів та прийняття 
зобов’язань  
ПАТ АКБ «КИЇВ» 24 − − (639 244) − − − (639 244) 

Результат від первісного 
визнання облігацій 
внутрішньої державної 
позики, отриманих як 
внесок акціонера  − − (475 268) − − − (475 268) 

Результат від первісного 
визнання прийнятих 
зобов’язань  
ПАТ АКБ «КИЇВ» за 
коштами Національного 
банку України  − − 12 208 − − − 12 208 

Інші коригування, 
пов’язані з переоцінкою  − −  − (3 738) 3 738 − 

На 31 грудня 2015  
 

13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 (122 850) (7 936 703) 4 292 646 
          
Всього сукупний прибуток 

за рік 23 − − − − 716 265 288 995 1 005 260 

На 31 грудня 2016 
 

13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 593 415 (7 647 708) 5 297 906 

 

Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

Затверджено до випуску та підписано       
 

03.04.2017 року   Голова правління Кирило Шевченко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Махкамова 239-28-36    Головний бухгалтер  Наталiя Хрустальова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
   

Процентні витрати, що сплачені 
   

Комісійні доходи, що отримані 
   

Комісійні витрати, що сплачені 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

Інші отримані операційні доходи 
   

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
   

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
   

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    
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Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням 

сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
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Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

 

Примітки  
Вiдповiдно до п.2.7. глави 2 роздiлу I Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України затвердженої Нацiональним банком України вiд 24.10.2011р. 

№373 (із змінами) Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них 

вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою 

iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: 

- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких 

згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

пiдвищить її прозорiсть та якiсть; 

- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; 

- створення додаткових примiток; 

- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, 

подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; 

- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та 

попереднiй перiоди. 

 

У зв'язку з чим, в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його 

представлення вiдповiдно до даних рiчної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. 

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (прямий метод)  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 

 
Примітки 2016 

2015 
(рекласифіковано) 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності 
   Проценти отримані 
 

4 913 303 2 798 814 
Проценти сплачені 

 
(4 685 853) (2 631 274) 

Винагороди та комісії отримані  
 

443 974 287 029 
Винагороди та комісії сплачені 

 
(107 714) (77 296) 

Чистий результат від операцій з іноземними валютами 
(реалізований)   8 996 (137 602) 

Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 
 

191 559 699 756 
Інші доходи отримані 

 
116 663 43 845 

Витрати на персонал 
 

(564 591) (412 272) 
Інші операційні витрати 

 
(592 244) (243 853) 

Торговий результат від інвестицій в цінні папери  
28 399 4 078 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін в 
операційних активах та зобов’язаннях 

 
(247 508) 331 225 

  
   Чисте зменшення/(збільшення) операційних активів 
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Банківські метали 
 

16 617 11 916 
Кошти у кредитних установах 

 
3 728 649 (8 459 925) 

Кредити клієнтам 
 

(5 677 536) (707 178) 
Інші активи 

 
99 652 (148 280) 

Чисте (зменшення)/збільшення операційних зобов’язань  
  Кошти кредитних установ 

 
(4 443 189) 2 917 553 

Кошти клієнтів 
 

16 929 152 10 947 007 
Інші зобов’язання 

 
171 359 117 644 

Податок на прибуток сплачений  
− (6 711) 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності  
10 577 196 5 003 251 

Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності 
   Придбання інвестиційних цінних паперів та інвестицій, утримуваних 

до погашення  (185 595 469) (94 884 271) 
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних 

паперів та інвестицій, утримуваних до погашення  177 346 941 93 040 876 
Придбання основних засобів та нематеріальних активів 

 
(360 697) (117 434) 

Надходження від продажу основних засобів 
 

1 637 6 009 
Надходження від інвестиційної нерухомості 

 
8 648 5 293 

Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу  100 251 2 599 

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності  
(8 498 689) (1 946 928) 

     Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності 
   Надходження від позикових коштів, отриманих від кредитних 

установ  120 894 − 
Погашення позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  (3 736 600) (1 625 198) 

Чисті грошові кошти, використані в процесі фінансової 
діяльності  (3 615 706) (1 625 198) 

     Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти 
 

49 334 225 262 

Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та їх 
еквівалентів  (1 487 865) 1 656 387 

     
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 7 3 969 997 2 313 610 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 7 2 482 132 3 969 997 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

03.04.2017 року   Голова правління Кирило Шевченко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Махкамова 239-28-36    Головний бухгалтер  Наталiя Хрустальова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
   

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
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Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної 

діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної 

діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням 

сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
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Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Затверджено до випуску та підписано       
 

03.04.2017 року   Голова правління 
 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

 
  Головний бухгалтер  

 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Примітки 

до звіту 

за 2016 рік 

№ 

з/

п 

Текст примітки 

1 

37. 1. Загальна інформація 
 

Організаційна структура та діяльність 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далi − Банк) є правонаступником 
ЗАТ «Інтергазбанк» та АТЗТ «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року 
(реєстраційний № 183). Банк є правонаступником АКБ «Народний банк» у відповідності з угодою від 15 січня 2002 року 
про умови проведення реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. 
У вересні 2009 року Банк змінив назву з Відкритого акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» на ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» згідно з вимогами українського законодавства та 
рішенням загальних зборів акціонерів від 29 травня 2009 року.  
 
Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб і надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та 
переказ коштів за кордон, проводить операції з обміну валют і надає інші банківські послуги своїм корпоративним та 
роздрібним клієнтам. Головний офіс Банку розташований у Києві. Станом на 31 грудня 2016 року мережа Банку має 245 
зареєстрованих відділень (з них 231 діючих) (2015: 245 зареєстрованих відділень (з них 179 діючих)) у різних регіонах 
України. Юридична адреса Банку: вул. Єреванська, 1, Київ, Україна. Головний офіс Банку знаходиться за адресою: вул. 
Богдана Хмельницького, 16-22, Київ, Україна.  
 
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років випущені акції Банку належали таким акціонерам: 
 

Акціонер 
31 грудня  

2016, % 
31 грудня  

2015, % 

Міністерство фінансів України 94,94 94,94 
ПАТ «Українська національна розрахункова картка» 0,73 − 
ТОВ «Інвестаналітик» − 0,40 
ТОВ «Фінансово-інвестиційний альянс» − 0,30 

Інші 4,33 4,36 

Всього 100,00 100,00 

 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кінцевою контролюючою стороною Банку була держава Україна в особі 
Міністерства фінансів України. 
 
Дана фінансова звітність була затверджена до випуску та підписана керівництвом Банку 3 квітня 2017 року. 

2 

38. 2. Операційне середовище та безперервність діяльності 
 
Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує 
демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу 
державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 

На тлі значного погіршення у 2014 і 2015 роках поточна політична та економічна ситуація в Україні залишається 
нестабільною. Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення 
існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, реформування судової 
системи тощо з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. 

Слабкість національної валюти – гривні, яка зазнала девальвації більш ніж у три рази по відношенню до долара США 
(або девальвації у 2,5 рази по відношенню до євро) з початку 2014 року, в поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних 
розрахунків, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних товарних ринках 
країни та високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні у 
найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку Міжнародного Валютного Фонду та інших міжнародних донорів 
залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних реформ. 
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При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених чинників на 
фінансовий стан і результати діяльності Банку у звітному періоді. 
 
Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких 
негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичній ситуації, 
макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та 
результати діяльності Банку у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 

 

3 

39. 3. Основа складання фінансової звітності 
 

Підтвердження відповідності 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), 
випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та пояснень, опублікованих 
Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності («МКТФЗ»).  
 

Основа оцінки 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за винятком оцінки будівель, які 
оцінюються за переоціненою вартістю, та фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю на кінець 
року, як викладено у положеннях облікової політики нижче. 
 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у результаті 
передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна 
безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої 
вартості активу або зобов’язання Банк бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, як би 
учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки. 
Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності визначається на такій основі, за 
виключенням операцій виплат на основі акцій, які входять у сферу застосування МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій», 
операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі 
справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю, такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або 
вартість під час використання згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 
 

Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 
у залежності від того, наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і 
важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким чином:  

► вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 
зобов’язання, до яких Банк може мати доступ на дату оцінки; 

► вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які можна спостерігати 
для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та 

► вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
 

Зміни в облікових оцінках 
 

В 2016 році Банком було затверджено нову методологію формування резерву під зменшення корисності за активними 
операціями відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 

Щодо розрахунку суми резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам, зміни стосувались підходів визначення 
ліквідності застави. Застосування нової методології призвело до збільшення суми резерву під зменшення корисності 
кредитів клієнтам станом на 31 грудня 2016 року на 50 514 тис. грн. 
 

Рекласифікації 
 

Починаючи з 1 січня 2016 року Банк змінив підходи щодо класифікації витрат на формування резервів під зменшення 
корисності, результатів переоцінки резервів під зменшення корисності та впливу переоцінки на деякі статті звіту про рух 
грошових коштів. Вплив змін на показники 2015 року був таким: 
 

 

Згідно з 
попереднім 

періодом Рекласифікації Рекласифіковано 

Статті звіту про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід:    

Зміна резерву під зменшення корисності кредитів (1 189 898) 1 635 464 445 566 
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Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 1 290 238 (1 657 680) (367 442) 
Зміна резерву під зменшення корисності активів та інші 

резерви (150 755) 22 216 (128 539) 
    

Статті звіту про рух грошових коштів:    
Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів    
Кошти у кредитних установах (8 315 731) (144 194) (8 459 925) 
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх 

еквіваленти 81 068 144 194 225 262 
 

Безперервність діяльності 
 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому 
здійснювати господарську діяльність Банку в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності 
Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його 
капіталу, обов’язки акціонерів виконувати свої зобов’язання у тому числі пов’язані з майновою участю, а також на основі 
історичного досвіду, який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть рефінансовані у ході звичайної господарської 
діяльності. 
 

Функціональна валюта та валюта подання 
 
Фінансова звітність представлена у тисячах гривень, якщо не зазначено інше. Гривня є валютою подання та 
функціональною валютою Банку. 

4 

40. 4. Основні положення облікової політики 
 
Принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно до всіх періодів, поданих у цій фінансовій 
звітності. 
 

Перерахунок іноземних валют 
 
Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату 
здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в 
іноземній валюті відображаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід як чистий результат від операцій 
в іноземній валюті. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що 
діяв на дату операції. 
 
Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом Національного 
банку України на дату такої операції також включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті. 
 
Офіційні обмінні курси Національного банку України, що були застосовані при складанні цієї фінансової звітності, є 
такими: 

 

Валюта 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Долар США 27,1909 24,0007 

Євро 28,4226 26,2231 
 

Фінансові активи 
 
Первісне визнання 
 
Згідно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються 

відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та 
дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, наявні для продажу. При 
первісному визнанні фінансові активи, оцінюються за справедливою вартістю включаючи витрати, безпосередньо 
пов’язані зі здійсненням операції, крім фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку, витрати по яких списуються. Під час первісного визнання фінансових активів Банк присвоює їм 
відповідну категорію і потім може перекласифікувати фінансові активи у деяких випадках, зазначених нижче. 
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Дата визнання 
 
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Банк 
бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі 
або продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством 
або прийняті на ринку. 
 

Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або договірними платежами, що не 
котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, і 
вони не класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. Такі активи 
відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки 
відображаються у складі прибутку або збитку при припиненні визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської 
заборгованості, а також у процесі амортизації. 
 
Фінансові активи, наявні для продажу 
 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, наявні для продажу та не класифіковані 
як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, інвестиції, утримувані 
до погашення, або кредити та дебіторська заборгованість. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для 
продажу, оцінюються за справедливою вартістю, і при цьому прибутки та збитки визнаються в іншому сукупному доході 
до моменту припинення визнання інвестиції або зменшення її корисності. У цьому випадку кумулятивний прибуток або 
збиток, що раніше був відображений в іншому сукупному доході, перекласифіковується до категорії прибутку або збитку. 
При цьому проценти, що визнаються за методом ефективного відсотка, відображаються у складі прибутку або збитку. 
 
Інвестиції, утримувані до погашення 
 
Непохідні фінансові активи з фіксованими або платежами, що можуть бути визначені, та фіксованим строком погашення 
класифікуються як утримувані до погашення в разі, якщо Банк має намір і здатний утримувати їх до строку погашення. 
Інвестиції, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, не включаються до цієї категорії. 
Інвестиції, утримувані до погашення, згодом обліковуються за амортизованою вартістю. Доходи і витрати відображаються 
у звіті про прибутки та збитки при знеціненні інвестицій, а також в процесі амортизації. 
 
Оцінка 
 
Після первісного визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, оцінюються за справедливою вартістю без 
вирахування затрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, 
за винятком: 

► кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотка; 

► інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотка; 

► інвестицій в дольові інструменти, які не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких 
неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання. 

 
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фінансового 
активу, відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення визнання, оцінюються за 
амортизованою вартістю.  
 
Амортизована вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – це сума, за якою фінансовий актив чи 
зобов’язання оцінюються при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація 
будь-якої визнаної різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка 
та мінус будь-яке зменшення внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати на 
здійснення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за методом 
ефективного відсотка.  
 

Прибутки та збитки, що виникають при подальшій оцінці 
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Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання 
визнається таким чином: 

► прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у складі прибутку або збитку; 

► прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається як інший сукупний дохід (за 
винятком збитків від зменшення корисності і прибутків та збитків від курсових різниць) до моменту припинення 
визнання цього активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був визнаний у власному капіталі, 
визнається у складі прибутку або збитку. Проценти, пов’язані з фінансовим активом, наявним для продажу, 
визнаються у складі прибутку або збитку і розраховуються за методом ефективного відсотка. 

 
Прибуток або збиток від фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, 
визнається у складі прибутку або збитку, коли відбувається припинення визнання фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання або зменшується його корисність, а також у процесі амортизації. 
 
Взаємозалік 
 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про фінансовий стан 
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснювати згортання або наміру провести розрахунок 
шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, кошти в Національному банку України, не обмежені для 
використання, залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України, кошти у кредитних установах зі 
строком погашення до 90 днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями, та 
високоліквідні фінансові активи з початковими строками виплат до трьох місяців, ризик зміни справедливої вартості яких є 
незначним і які використовуються Банком при управлінні короткостроковими зобов’язаннями, окрім депозитних 
сертифікатів Національного банку України.  
 

Кошти у кредитних установах 
 
У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших кредитних установах на певні 
проміжки часу. Кошти в кредитних установах первісно визнаються за справедливою вартістю. Кошти в кредитних 
установах зі встановленим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективного відсотка та обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення. 
 

Банківські метали 
 
Дорогоцінні метали відображаються за меншою з вартостей – за чистою вартістю реалізації або за вартістю придбання. 
Чиста вартість реалізації банківських металів оцінюється на основі курсів, заявлених на ринку. Результат переоцінки 
визнається у якості курсових різниць по операціям з банківськими металами у складі Чистих прибутків від операцій з 
іноземними валютами та банківськими металами Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. 
 

Договори «репо» і зворотного «репо» 
 
Договори продажу та зворотного придбання цінних паперів (договори «репо») відображаються у звітності як забезпечені 
операції фінансування. Цінні папери, реалізовані за договорами «репо», продовжують відображатись у звіті про 
фінансовий стан та переводяться до категорії цінних паперів, наданих як застава за договорами «репо», у випадку 
наявності у контрагента права на продаж або повторну заставу таких цінних паперів, що випливає з умов контракту або 
загальноприйнятої практики. Відповідні зобов’язання включаються до складу коштів інших банків або клієнтів. Придбання 
цінних паперів за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») відображається у складі коштів в інших банках або 
кредитів клієнтам, залежно від ситуації. Різниця між ціною продажу і ціною зворотного придбання розглядається як 
проценти і нараховується протягом строку дії договорів «репо» за методом ефективного відсотка.  
 
Цінні папери, передані на умовах позики контрагентам, продовжують відображатись у фінансовій звітності. Цінні папери, 
залучені на умовах позики, визнаються тільки при реалізації третім особам і відображаються у прибутку або збитку як 
результат від операцій з торговими цінними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення відображається за 
справедливою вартістю в складі зобов’язань за торговими операціями. 

Похідні фінансові інструменти  
 

У ході своєї звичайної діяльності Банк використовує різні похідні фінансові інструменти, включаючи форвардні контракти і 
свопи на валютних ринках, що укладаються переважно з українськими банками. Похідні інструменти спочатку визнаються 
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за справедливою вартістю на дату укладання контракту, після чого вони переоцінюються за справедливою вартістю. Всі 
похідні інструменти відображаються як активи, якщо їх справедлива вартість має додатне значення, та як зобов’язання, 
якщо їх справедлива вартість має від’ємне значення. 
 

Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у Результаті від операцій з похідними 
фінансовими інструментами Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Банк здійснює оцінку та розрахунок 
справедливої вартості форвардних контрактів та визнає її суттєві зміни у складі прибутку або збитку. 
 

Хоча Банк і здійснює торгові операції з похідними інструментами для цілей хеджування ризиків, ці інструменти не 
відповідають критеріям обліку хеджування. 
 

Вбудовані похідні фінансові інструменти  
 

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів або інших комбінованих угод, 
обліковуються як окремі деривативи, якщо їх характеристики та ризики за ними не знаходяться у тісному зв’язку з 
основною угодою та основна угода не відноситься до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки. 
 

Позикові кошти  
 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, причому сутність договірних 
домовленостей передбачає, що Банк має зобов’язання надати кошти чи інший фінансовий актив власнику чи виконати 
зобов’язання у спосіб, відмінний від обміну фіксованої суми коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість 
власних дольових інструментів. Такі інструменти включають кошти Національного банку України, кошти кредитних 
установ та кошти клієнтів. Після первісного визнання позикові кошти надалі відображаються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку або збитку, коли 
визнання зобов’язань припиняється, а також у процесі амортизації. 
 

Якщо Банк викуповує свої зобов’язання, вони вилучаються зі звіту про фінансовий стан, а різниця між балансовою 
вартістю зобов’язань та виплаченою винагородою відображається у складі прибутку або збитку. 
 

Оренда 
 

Операційна оренда – Банк як орендар  
 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 
власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди списуються 
за прямолінійним методом на витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат. 
 

Операційна оренда – Банк як орендодавець  
 

Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, відповідно до виду активу. 
Дохід від операційної оренди визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строку оренди 
як чисті прибутки/збитки від інвестиційної нерухомості у випадку будівель та приміщень, або як інший дохід. Сукупна 
вартість пільг, що надаються орендарям, відображається за прямолінійним методом як зменшення орендного доходу 
протягом строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку із договором операційної оренди, додаються до 
балансової вартості активу, що здається в оренду. 
 

Зменшення корисності фінансових активів 
 

Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи фінансових активів на 
кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів відбувається 
тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після 
первісного визнання активу («випадок виникнення збитків»), і такий випадок або випадки виникнення збитків мають вплив 
на очікувані майбутні грошові потоки чи групу фінансових активів, який може бути достовірно визначений. Об’єктивні 
ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих 
фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи 
фінансової реорганізації, свідчення, на підставі спостережуваної ринкової інформації, щодо поміркованого зменшення 
очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що 
корелюють зі збитками по активах, а також показники зовнішньої інформації що відбулися в технологічному, ринковому, 
економічному або правовому оточенні, в якому діє суб’єкт господарювання.  
Кошти у кредитних установах та кредити клієнтам 
 

Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності коштів у кредитних установах 
та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою вартістю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також 
індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, 
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якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) 
відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така 
група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо 
на предмет зменшення корисності і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення 
корисності, не повинні оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній основі.  
 
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку 
визначається як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків 
(за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за кредитом, які ще не були понесені). Балансова вартість активу 
знижується за рахунок використання рахунку резерву під зменшення корисності і сума збитку від зменшення корисності 
відображається у складі прибутку або збитку. Процентні доходи продовжують нараховуватись на знижену балансову 
вартість на основі процентної ставки, що використовувалася з метою дисконтування майбутніх грошових потоків для 
цілей оцінки збитку від зменшення корисності. Кредити та відповідний резерв списуються, коли перспективи подальшого 
відшкодування заборгованості відсутні, а забезпечення було реалізовано чи передано Банку. Якщо у наступному році 
сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується, і таке зниження може бути об’єктивно 
пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від 
зменшення корисності зменшується або збільшується шляхом коригування рахунку резерву.  
 
Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісним ефективним відсотком за 
фінансовим активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення 
збитків від зменшення корисності буде поточний ефективний відсоток. Обчислення поточної вартості очікуваних 
майбутніх грошових потоків забезпеченого фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в 
результаті реалізації забезпечення, за вирахуванням витрат на одержання та реалізацію забезпечення, незалежно від 
ймовірності реалізації забезпечення. 
 
З метою сукупної оцінки зменшення корисності фінансові активи розподіляються на групи на основі внутрішньої системи 
кредитних рейтингів Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь економіки, 
географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші відповідні фактори. 
 
Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній 
основі, визначаються виходячи з історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику за 
якими аналогічні характеристикам за активами групи. Збитки попередніх періодів коригуються на основі поточної 
спостережуваної ринкової інформації з метою відображення впливу існуючих умов, що не мали впливу на ті роки, за які 
наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу умов у попередніх періодах, які не існують на даний 
момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках відображають та відповідають змінам у відповідній спостережуваній 
ринковій інформації за кожен рік (наприклад, зміни у рівні безробіття, цінах на нерухомість, товарних цінах, платіжному 
статусі чи інших факторах, що свідчать про понесені збитки та їх розмір). Методи та припущення, використані для оцінки 
грошових потоків аналізуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбіжностей між оціночним збитком та 
фактичними результатами. 
 

Кредити клієнтам 
 

Основні чинники, які враховуються при оцінці зменшення корисності кредитів, включають наявність прострочених 
платежів за основним боргом або нарахованими процентами, відомості про фінансові труднощі, що виникли у 
контрагентів, а також про зниження їх кредитних рейтингів або порушення умов кредитних договорів. Банк оцінює 
зменшення корисності кредитів за індивідуально суттєвими кредитами, та кредитами, що оцінюються на колективній 
основі.  
 

Резерви за індивідуально суттєвими кредитами 
 

Банк визначає належну суму резерву для кожного кредиту, що є окремо суттєвим, на індивідуальній основі. Фактори, що 
беруться до уваги при визначенні суми резерву, включають життєздатність бізнес-плану контрагента, його спроможність 
покращити результати діяльності у разі виникнення фінансових труднощів, прогнози надходжень, наявність інших джерел 
фінансової підтримки та реалізаційну вартість застави, а також строки очікуваних грошових потоків, та інші чинники. 
Збитки від зменшення корисності оцінюються станом на кожну звітну дату.  
 

Резерви за кредитами, що оцінюються на колективній основі 
 

Резерви під збитки за кредитами, наданими клієнтам, які не є окремо суттєвими, або за кредитами, які є окремо 
суттєвими і по відношенню до яких ще немає об’єктивних індивідуальних ознак зменшення корисності, оцінюються на 
колективній основі. Резерви оцінюються станом на кожну звітну дату за кожним окремим кредитним портфелем.  
 

При оцінці резервів у сукупності враховується збиток від зменшення корисності кредитного портфеля, який є ймовірним 
навіть тоді, коли об’єктивних індивідуальних ознак зменшення корисності ще немає. Збитки від зменшення корисності 
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оцінюються з урахуванням такої інформації: історичні дані про збитки за даним кредитним портфелем, поточні економічні 
умови, наявність відповідного проміжку часу між ймовірним понесенням збитку та його ідентифікацією як збитку, що 
вимагає створення резерву на покриття збитків від зменшення корисності, оціненого на індивідуальній основі, а також 
очікувані надходження коштів і відшкодування в разі зменшення корисності.  
 

Оцінка фінансових гарантій та акредитивів і створення резерву за ними відбувається подібно до оцінки та резервування 
кредитів.  
 

Реструктуризовані кредити 
 

Банк намагається, у разі доцільності, переглядати умови кредитування – провести реструктуризацію, а не вступати в 
права володіння заставою. Реструктуризація – зміна істотних умов за первісним договором шляхом укладання додаткової 
угоди з боржником у зв’язку з фінансовими труднощами боржника (за визначенням Банку) та необхідністю створення 
сприятливих умов для виконання ним зобов’язань за активом (зміна процентної ставки; скасування (повністю або 
частково) нарахованих і несплачених боржником фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення 
платежів за заборгованістю боржника; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати 
процентів/комісій); зміна розміру комісії). 
 

Процедура обліку таких реструктуризованих кредитів є такою:  

► якщо валюту кредиту було змінено, визнання старого кредиту припиняється, і замість нього в обліку 
відображається новий кредит; 

► якщо корисність кредиту зменшилась після реструктуризації, Банк використовує первісну ставку ефективного 
відсотка для дисконтування нових грошових коштів з метою оцінки вартості відшкодування кредиту. Різницю між 
перерахованою приведеною вартістю нових грошових потоків з урахуванням забезпечення та балансовою 
вартістю до реструктуризації включається до складу відрахувань на резерви за період. 

 
Банк постійно аналізує реструктуризовані кредити для того, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості 
здійснення майбутніх платежів.  
 
Списання кредитів 

 
Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності за рішенням Правління Банку. 
Списання кредитів відбувається після того, як керівництво використало усі можливості щодо повернення сум 
заборгованості Банку та після продажу всього наявного забезпечення за кредитом. Подальше відшкодування раніше 
списаних сум визнається як інші доходи в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід в період відшкодування. 
 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 
 

На кожну звітну дату Банк визначає наявність об’єктивних ознак зменшення корисності інвестиції або групи інвестицій, 
наявних для продажу. 
 
Що стосується інвестицій у дольові інструменти, класифікованих як наявні для продажу, об’єктивні ознаки зменшення 
корисності включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. В разі 
наявності ознак зменшення корисності накопичені збитки, що визначаються як різниця між вартістю придбання та 
поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від зменшення корисності цієї інвестиції, визнаних раніше у 
складі прибутку або збитку, виключаються зі складу капіталу і визнаються у складі прибутку або збитку. Збитки від 
зменшення корисності інвестицій у дольові інструменти не сторнуються через прибуток або збиток; збільшення 
справедливої вартості цих інвестицій після зменшення корисності визнаються в іншому сукупному доході. 
 
При продажу прибуток/(збиток), раніше відображений у капіталі, буде відображений у звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід. Результат від продажу інвестицій, наявних для продажу, визнається у звіті про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід на момент вибуття та складає різницю між ціною продажу та балансовою вартістю на момент 
здійснення операції. 
Що стосується боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, зменшення корисності оцінюється на 
підставі аналогічних критеріїв, що і для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю. Майбутні 
процентні доходи нараховуються на основі балансової вартості з використанням процентної ставки, що застосовувалась 
для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення корисності. Процентні доходи 
відображуються у складі прибутку або збитку. Якщо в наступному році справедлива вартість боргового інструменту 
збільшується, і таке збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку від 
зменшення корисності у складі прибутку або збитку, збиток від зменшення корисності сторнується через прибуток або 
збиток. 
 
Нефінансові активи 
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Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну дату звітності на предмет виявлення ознак 
зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива 
вартість за вирахуванням затрат на реалізацію або вартість у використанні. При оцінці вартості у використанні грошові 
потоки, що очікуються в майбутньому, дисконтуються до їх приведеної вартості з використанням ставки дисконту до 
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві певному активу. 
Сума очікуваного відшкодування активу, який самостійно не генерує надходження грошових коштів незалежно від 
надходжень від інших активів, визначається по групі активів, що генерує грошові кошти, до якої відноситься цей актив. 
Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові 
кошти, перевищує його суму очікуваного відшкодування. 
 
Усі збитки від зменшення корисності нефінансових активів визнаються у прибутку або збитку та сторнуються тільки тоді, 
коли змінюються оцінки, використані для визначення суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності 
сторнується тільки тоді, коли балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за 
вирахуванням зносу або амортизації, якби не був визнаний збиток від зменшення корисності. 

 
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 
 
Фінансові активи 
 
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) 
відбувається у разі, якщо: 

► закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 

► Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк зберіг права на 
отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання перерахувати їх у повному 
обсязі третій стороні на умовах «транзитної угоди»; 

► Банк або (a) передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або (б) не передав і не зберіг практично 
всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом. 

 
У разі, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу, і при цьому не передав і не зберіг 
практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив продовжує 
відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в активі, оцінюється за 
меншим із значень: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути 
пред’явлена Банку до сплати. 
 
Фінансові зобов’язання 
 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку дії 
відповідного зобов’язання. 
 
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво 
відмінних умовах або в разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне зобов’язання знімається з 
обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку або 
збитку. 
 

Фінансові гарантії 
 

У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій, або в іншій формі 
кредитного страхування. Договори фінансової гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою 
вартістю за статтею «Інші зобов’язання», в розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за 
кожним договором гарантії оцінюється за більшим з двох значень: за сумою амортизованої комісії або за найкращою 
оцінкою витрат, необхідних для врегулювання будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає за гарантією. 
Збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у складі прибутку або збитку. 
Отримана комісія визнається у складі прибутку або збитку на рівномірній основі протягом строку дії договору гарантії. 
 

Оподаткування 
 
Розрахунок поточних витрат з податку на прибуток здійснюється відповідно до податкового законодавства України. 
 
Поточний податок залежить від оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого 
прибутку, відображеного у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, оскільки не включає статті доходів або 
витрат, які оподатковуються або відносяться на витрати для цілей оподаткування у інші роки, а також не включає статті, 
які ніколи не враховуються для цілей оподаткування. З врахуванням змін в податковому законодавстві України, які 
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вступили в дію з 1 січня 2015 року, оподатковуваний прибуток Банку визначається шляхом коригування фінансового 
результату, визначеного у фінансовій звітності Банку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на 
різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України. Зобов’язання Банку за поточними податками 
розраховуються з використанням ставок з податку на прибуток, які діяли протягом звітних періодів. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць за методом балансових 
зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток відображається стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між 
податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, 
коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за 
операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на обліковий прибуток, ані 
на оподатковуваний прибуток чи збиток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання в поточному році розраховуються з 
врахуванням змін податкового законодавства, які вступили в дію з 1 січня 2015 року. 
 
Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що встановлюються податковим 
законодавством України у відповідні податкові звітні періоди.  
 
Також в Україні податковим законодавством передбачено інші податки та збори. Ці податки відображаються в складі 
адміністративних та операційних витрат. 
 

Інвестиційна нерухомість 
 
Інвестиційна нерухомість, яка складається із офісних приміщень, утримується для отримання доходів від довгострокової 
оренди або збільшення вартості і не займається Банком. Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється за первісною 
вартістю, включно з витратами на здійснення операції. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість 
відображається за справедливою вартістю, яка визначається на основі ринкових даних у результаті оцінки, проведеної 
незалежними оцінювачами, за вирахуванням накопичених у подальшому збитків від знецінення. Переоцінка здійснюється 
із достатньою регулярністю для того, щоб балансова вартість не відрізнялась істотно від тієї, яка була б визначена із 
використанням справедливої вартості на звітну дату. Прибутки та збитки, які виникають у результаті змін справедливої 
вартості інвестиційної нерухомості, включаються до складу прибутку або збитку того періоду, в якому вони виникають. 
 

Основні засоби 
 
Основні засоби (окрім будівель та земельних ділянок) відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням 
накопиченої амортизації та визнаного збитку від знецінення, якщо такий є. 
 
Після первісного визнання за собівартістю будівлі та земельні ділянки відображаються за переоціненою вартістю, що 
являє собою справедливу вартість на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких 
подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка проводиться досить часто, щоб уникнути суттєвих 
розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу і його балансовою вартістю. 
 
Приріст вартості від переоцінки відображається у складі резерву переоцінки основних засобів у складі іншого сукупного 
доходу, за вирахуванням сум відновлення попереднього зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у складі 
прибутку або збитку. В цьому випадку сума збільшення вартості активу відображається у складі прибутку або збитку. 
Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у складі прибутку або збитку, за винятком 
безпосереднього заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості по тому самому активу, визнаному у 
складі резерву переоцінки основних засобів. 
 

Крім цього, накопичений знос на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням балансової вартості активу, і 
отримана сума перераховується виходячи з переоціненої суми активу. При вибутті активу відповідна сума, включена до 
резерву з переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 
 
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли актив готовий до використання. Амортизація нараховується 
прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів: 
 

 Роки 

Будівлі 50 
Меблі та обладнання 3-10 
Поліпшення орендованого майна Протягом строку дії відповідного 

договору оренди 
Транспортні засоби 5 
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Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного 
звітного року і коригуються за необхідності. 
 
Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних і адміністративних витрат у 
періоді, в якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 
 

Нематеріальні активи  
 
Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення. Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно 
визнаються за вартістю придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною 
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні 
активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної 
служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 3 роки, і аналізуються на предмет зменшення 
корисності у випадку наявності ознак можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок 
амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці 
кожного звітного року. 
 
Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або коли більше не очікується 
отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу. 
 
Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою отриманих коштів і балансовою 
вартістю активів, визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
 

Активи, утримувані для продажу 
 
Активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо існує висока ймовірність того, що їхня балансова вартість буде 
відшкодована у результаті операції продажу, а не шляхом його подальшого використання, та актив (або група вибуття) 
може бути негайно проданий у його теперішньому стані. Керівництво повинне мати твердий намір здійснити операцію 
продажу, яка, як очікується, повинна задовольняти критерії операції завершеного продажу протягом одного року від дати 
класифікації активу як утримуваного для продажу. 
 
Події чи обставини можуть подовжити період завершення продажу за межі одного року. Подовження періоду завершення 
продажу не заважає класифікувати активи як утримувані для продажу, якщо затримка була спричинена подіями чи 
обставинами, які перебувають поза контролем Банку, а також якщо є достатні свідчення того, що Банк продовжує 
виконувати план продажу активу. 
 
Активи, утримувані для продажу, оцінюються за меншою із двох величин: балансова вартість та справедлива вартість, за 
вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж, активу, утримуваного 
для продажу, є нижчою за його балансову вартість, збиток від знецінення визнається у звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід як збиток від активів, утримуваних для продажу. Будь-яке подальше збільшення справедливої 
вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається у сумі, яка не перевищує сукупний збиток від знецінення, 
який був раніше визнаний стосовно цього активу. 
 

Резерви 
 

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, для 
врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні 
вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. 
 

Величина визнаних резервів – це найкраща оцінка суми, необхідної для погашення поточних зобов’язань на кінець 
звітного періоду, з врахуванням ризиків та невизначеності, пов’язаних із зобов’язаннями. Якщо величина резервів 
розрахована з використанням оцінених грошових потоків, необхідних для погашення поточних зобов’язань, то балансова 
вартість резервів визначається як дисконтована вартість таких грошових потоків (якщо вплив зміни вартості грошей в часі 
є суттєвим).  
 
Коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язань, будуть частково або повністю 
відшкодовані третьою стороною, то визнається дебіторська заборгованість, за умови повної впевненості в отриманні 
відшкодування та можливості достовірної оцінки суми такої дебіторської заборгованості. 

 
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  
 
Банк проводить визначені відрахування до Державної пенсійної системи України, яка вимагає від роботодавця здійснення 
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поточних внесків, що розраховуються як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до періоду, 
в якому заробітна плата нараховується. Банк також має додаткові схеми пенсійного забезпечення у вигляді добровільних 
внесків до недержавного пенсійного фонду, що вимагає здійснення поточних внесків роботодавцем, які розраховуються 
як відсоток від внесків працівників до цього пенсійного фонду. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого 
відноситься відповідна заробітна плата. Банк не має програм додаткових виплат працівникам після припинення трудової 
діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань. 
 

Статутний капітал та інші резерви 
 
Прості та привілейовані акції відображаються у складі капіталу. 
 
Набуті права власності на акції – набуття права власності на акції власної емісії Банку вираховується безпосередньо з 
капіталу. Прибуток чи збиток, що виникає в результаті придбання, продажу, випуску або анулювання власних акцій Банку, 
не відображається у складі прибутку чи збитку. 
 
Сума перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій відображається як додатковий 
сплачений капітал.  
 
Інші резерви – резерви, відображені у складі капіталу (іншого сукупного доходу) в звіті про фінансовий стан Банку, 
включають резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу, який включає зміни справедливої вартості фінансових 
активів, наявних для продажу, та резерв переоцінки будівель, який включає резерв переоцінки землі та будівель. 
 
Прибуток чи збиток що виникає внаслідок операцій з акціонерами Банку визнається в складі власного капіталу як 
«Результат від операцій з акціонерами». 
 
Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язань. 
Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 
відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.  
 
Якщо внаслідок діяльності Банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного 
капіталу, то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку Банку до 
досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Банку. 
 

Звітність за сегментами 
 
Сегментна звітність Банку ґрунтується на таких операційних сегментах: фізичні особи, юридичні особи, клієнти малого та 
середнього бізнесу, фінансові установи, управління активами та інше. 
 

Умовні зобов’язання 
 
Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких зобов’язань 
надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи 
не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження 
пов’язаних із ними економічних вигод є ймовірним. 
 

Визнання доходів та витрат 
 
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути 
достовірно визначені.  
 

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективного відсотка. Метод 
ефективного відсотка – це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання 
(або групи фінансових активів або фінансових зобов’язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом 
відповідного періоду.  
 
Ефективний відсоток – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових виплат або 
надходжень протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента або, якщо доцільно, протягом коротшого 
періоду, до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. 
 
Банк включає до розрахунку ефективного відсотка всі сплачені та/або отримані комісії, збори та витрати на операцію, що 
є невід’ємною частиною доходу/витрат фінансового інструменту, а саме: 

а) комісії за ініціювання фінансового інструменту, що отримані/сплачені Банком і пов’язані зі створенням або 
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придбанням такого фінансового інструменту; 

б) комісії, що отримані/сплачені Банком за зобов’язання з кредитування під час ініціювання або придбання кредиту як 
компенсація за участь у придбанні фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде 
укладено; 

в) комісії, що отримані/сплачені Банком під час випуску боргових зобов’язань, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю. 

 
Доходи за борговими фінансовими інструментами відображаються з використанням методу ефективного відсотка, за 
виключенням фінансових активів, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 
 
При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у результаті збитку від 
знецінення, процентні доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка застосовувалася для 
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. 
 
Проценти отримані від активів, що оцінюються за справедливою вартістю, класифікуються як процентні доходи. 
 
Комісійні доходи і витрати (далі – комісії) – доходи і витрати за наданими/отриманими послугами, сума яких обчислюється 
пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є фіксованою. 
 
 Коли існує вірогідність, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору або 
надання траншу кредиту, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з 
відповідними прямими витратами та визнається як коригування ефективного відсотка за наданим кредитом. Коли 
малоймовірно, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору або надання 
траншу кредиту, плата за зобов’язання визнається у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід протягом 
періоду, який залишився до кінця виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а 
кредитний договір так і не укладається або транш кредиту не був наданий, комісійні доходи за зобов’язаннями з 
кредитування визнаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід після завершення цього строку. Комісія 
за обслуговування кредиту визнається як дохід під час надання послуги. Усі інші комісії визнаються після надання 
відповідних послуг. 
 
Інші доходи визнаються у прибутках та збитках, коли завершується відповідна операція. 
 

Зміни в обліковій політиці 
 
Банк застосував наступні переглянуті МСФЗ, які вступили в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року 
або після цієї дати: 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 – Ініціатива в сфері розкриття інформації 

 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змінюють існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки 
роз’яснюють наступне: 

► вимоги МСФЗ (IAS) 1 до визначення суттєвості; 

► окремі статті у звіті про прибутки і збитки та ІСД і в звіті про фінансовий стан можуть бути дезагреговані; 

► у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності; 

► частка ІСД асоційованих компаній та спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має 
бути викладена агреговано в рамках однієї статті з розшифровкою по статтям, які будуть чи не будуть згодом 
перекласифіковані до складу прибутку або збитку. 

 

Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті 
про фінансовий стан і звіті про прибутки і збитки та ІСД. Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Дані поправки не мали будь-якого впливу на Банк. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 – Інвестиційні організації: застосування виключення з 
вимоги про консолідацію 
 
Поправки регулюють питання, що виникли при застосуванні інвестиційними організаціями виключення, передбаченого 
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з 
вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується до материнської компанії, що є дочірньою 
компанією інвестиційної організації, якщо ця інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні компанії за справедливою 
вартістю. 
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Крім того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня компанія інвестиційної 
організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації послуги допоміжного характеру. Всі 
інші дочірні компанії інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 
«Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» дозволяють інвестору, що застосовує метод пайової участі, 
зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованим або спільним підприємством, яке є 
інвестиційною організацією, до своїх власних дочірніх компаній. 
 
Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати, і повинні 
застосовуватися на ретроспективній основі. Дані поправки не мають будь-якого впливу на Банк, тому що Банк не 
застосовує виключення з вимоги про консолідацію. 
 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр. 
 
Дані поліпшення вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Вони 
включають, зокрема, такі зміни: 
 
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
 
Вибуття активів (або групи активів) зазвичай відбувається шляхом продажу або розподілу на користь власників. Поправка 
роз’яснює, що заміна одного з цих методів іншим вважається не новим планом вибуття, а продовженням попереднього 
плану. Таким чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Дана поправка повинна застосовуватися 
перспективно. 
 
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 
 
Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає комісійну винагороду, може являти собою подальшу 
участь у фінансовому активі. Компанія повинна оцінити характер такої угоди і комісійної винагороди відповідно до 
пропонованого в МСФЗ (IFRS) 7 посібником по оцінці подальшої участі, щоб визначити, чи є розкриття інформації 
необхідним. Оцінка того, які договори на обслуговуванні являють собою подальшу участь, повинна проводитися на 
ретроспективній основі. При цьому компанія не зобов’язана розкривати необхідну інформацію щодо будь-якого періоду, 
що передував тому, в якому компанія вперше застосувала цю поправку. 
 

Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») 
 
Нові прийняті і переглянуті МСФЗ 
 
У 2016 році такі нові стандарти і інтерпретації були випущені, але ще не вступили в силу на дату публікації фінансової 
звітності Банку. Банк планує застосувати ці стандарти після їх вступу в силу. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
 
У липні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала остаточну версію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка включає в 
себе всі етапи проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», а також всі попередні версії МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, а також 
обліку знецінення та хеджування. 
 

У частині класифікації та оцінки новий стандарт вимагає, щоб оцінка всіх фінансових активів, за винятком пайових та 
похідних інструментів, проводилася на основі комбінованого підходу виходячи з бізнес-моделі, яка використовується 
організацією для управління фінансовими активами, та характеристик фінансового активу, пов’язаних із передбаченими 
договором грошовими потоками. Замість категорій, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вводяться такі категорії фінансових 
інструментів: оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток (ПіЗ), за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід (ІСД) та за амортизованою вартістю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компаніям продовжувати 
класифікувати (але без права подальшої реклассификації) фінансові інструменти, що відповідають критеріям визнання в 
якості оцінюваних за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через ІСД, в категорію, яка оцінюється за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути або значно зменшити непослідовність 
підходів до оцінки або визнання. Інструменти капіталу, які не призначені для торгівлі, можуть ставитися (без права 
подальшої реклассификації) в категорію оцінюється за справедливою вартістю через ІСД, при цьому доходи або витрати 
за такими інструментами в подальшому не підлягають відображенню в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
. Порядок обліку фінансових зобов’язань в цілому аналогічний вимогам МСФЗ (IAS) 39. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 кардинально змінює підхід до врахування знецінення кредитів. Замість підходу на основі понесених 
збитків відповідно до МСФЗ (IAS) 39 вводиться прогнозний підхід, що вимагає відображення очікуваних кредитних збитків. 
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Банк буде зобов’язаний визнати оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за всіма кредитами та іншими борговими 
фінансовими активами, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, а також за 
зобов’язаннями щодо надання кредитів і договорами фінансової гарантії. Резерв повинен оцінюватися в сумі, що 
дорівнює очікуваним кредитним збиткам, обумовленим ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців. У випадках 
коли кредитний ризик по інструменту значно збільшився з моменту його первісного визнання, резерв оцінюється виходячи 
з ймовірності дефолту протягом всього терміну активу. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Допускається дострокове застосування до цієї дати. Ретроспективне застосування є обов’язковим, але перерахунок 
порівняльної інформації не вимагається. Вплив застосування стандарту на дату переходу (1 січня 2018 року) необхідно 
відобразити у складі нерозподіленого прибутку. Очікується, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію і 
оцінку фінансових активів Банку, але не вплине на класифікацію і оцінку його фінансових зобов’язань. Банк передбачає, 
що застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 з обліку знецінення вплине на його капітал. Для оцінки величини такого впливу 
Банку потрібно провести детальний аналіз, що враховує всю обґрунтовану і підтверджену інформацію, у тому числі 
прогнозну. 
 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
 
У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями», який вступає в силу 
для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування до 
цієї дати. МСФЗ (IFRS) 15 визначає принципи визнання доходу і повинен застосовуватися до всіх договорів з покупцями. 
Однак процентні та комісійні доходи, які безпосередньо пов’язані з фінансовими інструментами та договорами оренди, 
залишаються поза сферою дії МСФЗ (IFRS) 15 та будуть регулюватися іншими діючими стандартами (наприклад, МСФЗ 
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» і МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»). 

 
Згідно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачі товарів або послуг в розмірі відшкодування, 
право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу цих товарів або послуг. Стандарт також містить вимоги 
щодо розкриття докладної інформації про характер, величину, терміни і невизначеності виникнення виручки і грошових 
потоків, які обумовлені договорами з покупцями. 
 
Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 15 достроково і в даний час оцінює вплив даного стандарту. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який регулює облік договорів 
оренди. Для орендодавців порядок обліку договорів оренди за новим стандартом істотно не зміниться. Однак для 
орендарів вводиться вимога визнавати більшість договорів оренди шляхом відображення на балансі зобов’язань з 
оренди та відповідних їм активів в формі права користування. Орендарі повинні використовувати єдину модель для всіх 
визнаних договорів оренди, але мають можливість не визнавати короткострокову оренду і оренду, в якій базовий актив 
має низьку вартість. Порядок визнання прибутку або збитку за всіма визнаними договорами оренди в цілому відповідає 
поточному порядку визнання фінансової оренди, при цьому процентні і амортизаційні витрати повинні будуть визнаватися 
окремо в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати за умови, що з тієї ж дати компанія почне застосовувати новий стандарт з обліку  
виручки МСФЗ (IFRS) 15. 
 
Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 достроково і в даний час оцінює вплив даного стандарту. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 
 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, що роз’яснюють порядок обліку відкладених 
податкових активів, пов’язаних з борговими інструментами, які для цілей бухгалтерського обліку оцінюються за 
справедливою вартістю, а для цілей податкового обліку – за первісною вартістю. Банк вважає, що застосування даних 
поправок істотно не вплине на його фінансову звітність. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» 

 
У січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів», щоб поліпшити 
розкриття компаніями інформації про свою фінансову діяльність і забезпечити користувачам більш точне уявлення про 
позиції компаній по ліквідності. Згідно з новими вимогами, компанії повинні будуть розкривати інформацію про зміни в 
зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не 
обумовлені ними (наприклад, в результаті коливань валютних курсів). Поправки набувають чинності 1 січня 2017 року. На 
даний момент Банк оцінює вплив цих поправок. 
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Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій» 
 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», які стосуються класифікації та оцінки 

операцій з виплат на основі акцій. Поправки покликані усунути розбіжності в практиці застосування стандарту, але 
розглядають обмежене коло питань, що стосуються тільки класифікації та оцінки. У поправках уточнюються вимоги за 
трьома основними областям: 

► вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; 

► класифікація операції з виплати на основі акцій, умови якої дозволяють компанії утримати частину пайових 
інструментів, що підлягають передачі співробітнику, для виконання обов’язку зі сплати відповідного податку за 
цього співробітника; 

► порядок обліку у випадках, коли модифікація умов операції з виплати на основі акцій вимагає її рекласифікації з 
категорії операцій з розрахунками грошовими коштами в категорію операцій з розрахунками пайовими 
інструментами. 

 
Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Застосування поправок не потребує від компаній перерахунку даних за попередні періоди; ретроспективне застосування 
дозволяється за умови, що компанія прийме рішення застосовувати всі три поправки відразу і виконає деякі інші критерії. 
Також дозволяється дострокове застосування. Очікується, що ці поправки не матимуть жодного впливу на Банк. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 – Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 
«Страхові контракти» 
 
Поправки покликані усунути проблеми, що виникають у зв’язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими 
інструментами МСФЗ (IFRS) 9 до того моменту, як компанії почнуть застосовувати новий стандарт з обліку договорів 
страхування, який зараз розробляється Радою з МСФЗ замість МСФЗ (IFRS) 4. Згідно з поправками, компанії, які 
укладають договори страхування, можуть вибрати один з двох варіантів: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 
(IFRS) 9 або використання методу накладення. Тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть 
використовувати компанії, діяльність яких пов’язана переважно із страхуванням. Такі компанії можуть продовжити 
застосовувати МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», відклавши застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 
1 січня 2021 року, але не пізніше цього терміну. Компенсуючий підхід передбачає обов’язкову корекцію прибутку або 
збитку, щоб виключити їх додаткову волатильність, яка може виникнути при одночасному застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 і 
МСФЗ (IFRS) 4. 
 
Тимчасове звільнення дозволяється вперше застосувати для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Компенсуючий підхід може бути обраний компанією при першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 та повинен 
застосовуватися ретроспективно щодо фінансових активів, які віднесені до певної категорії при переході на МСФЗ (IFRS) 
9. Очікується, що ці поправки не матимуть ніякого впливу на Банк. 
 

КТМФЗ (IFRIC) 22 – Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування 

 
Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операції з метою визначення валютного курсу, використовується при 
початковому визнанні відповідного активу, витрат або доходу (або їх частини) при припиненні визнання негрошового 
активу або негрошового зобов’язання, що виникли внаслідок попередньої оплати в іноземній валюті. Відповідно до МСФЗ 
(IAS) 21, дата операції для мети визначення валютного курсу, що використовується при початковому визнанні 
відповідного активу, витрат або доходу (або їх частини), – це дата, на яку організація спочатку приймає до обліку 
негрошовий актив або негрошове зобов’язання, що виникають у результаті передоплати відшкодування в іноземній 
валюті. У випадку декількох платежів або надходжень, здійснених на умовах передоплати, організації необхідно 
визначити кожну дату платежу або надходження, які здійснені на умовах передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується 
тільки у випадках, коли організація визнає негрошовий актив або негрошове зобов’язання, що виникли в результаті 
передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 не містить практичного керівництва для визначення об’єкта обліку в якості грошового або 
негрошового. У загальному випадку платіж або надходження відшкодування, здійснені на умовах передоплати, 
призводять до визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, однак вони можуть також призводити до 
виникнення грошового активу або зобов’язання. Організації може знадобиться застосування професійного судження при 
визначенні того, чи є конкретний об’єкт обліку грошовим чи негрошовим. 
 
Переведення до складу або зі складу інвестиційної нерухомості – Поправки до МСФЗ (IAS) 40 
 
Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу / зі складу інвестиційної нерухомості в частині об’єктів 
незавершеного будівництва. До виходу поправок, МСФЗ (IAS) 40 не було окремого керівництва щодо переведення до 
складу / зі складу інвестиційної нерухомості стосовно до об’єктів незавершеного будівництва. Поправка уточнює, що не 
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було наміру заборонити переведення до складу інвестиційної нерухомості об’єктів інвестиційної нерухомості, які 
перебувають у процесі будівництва чи розвитку і класифікуються як запаси, у разі очевидної зміни характеру 
використання. МСФЗ (IAS) 40 був доповнений для підкріплення порядку застосування принципів переведення до складу / 
зі складу інвестиційної нерухомості відповідно до МСФЗ (IAS) 40 з уточненням, що переведення до складу / зі складу 
інвестиційної нерухомості може бути здійснений лише в разі зміни характеру використання нерухомості; і така зміна 
характеру використання буде вимагати оцінки можливості класифікації нерухомості як інвестиційної. Така зміна характеру 
використання повинна бути підтверджена фактами. 

5 

41. 5. Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Банку формування суджень, оцінок та припущень, 
які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у 
фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які 
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової 
вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні 
керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок. 
 

Зокрема, інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок та критичних суджень при застосуванні принципів облікової 
політики представлена далі. 
 

Основні оцінки облікової політики 
 

Справедлива вартість фінансових інструментів 
 

Фінансові інструменти, наявні для продажу, торгові цінні папери та похідні фінансові інструменти відображаються за 
їхньою справедливою вартістю.  
 

Банк вважає, що бухгалтерські оцінки та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів, де ринкові 
котирування недоступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності 
піддаються змінам з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок, 
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань при оцінці інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий 
стан, а також на доходи/витрати може бути значним. 
 
Якби керівництво використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності, курсів обміну валют, 
кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань при оцінці інструментів, більша або менша зміна в оцінці 
вартості фінансових інструментів в разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений в 
звітності чистий прибуток Банку.  
 

Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості 
 

Керівництво оцінює зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих 
контрагентів, по індивідуальних значних кредитах, а також в сукупності по кредитах з аналогічними умовами та 
характеристиками ризику. 
 

Фактори, які беруться до уваги при оцінці окремих кредитів, включають історію погашення, поточний фінансовий стан 
позичальника, своєчасність погашення та заставу, якщо вона існує. Для визначення суми зменшення корисності 
керівництво проводить оцінку сум та строків майбутніх платежів з погашення основної суми заборгованості та процентів і 
надходження від реалізації застави, якщо така існує. Після цього ці грошові потоки дисконтуються із застосуванням 
початкового ефективного відсотка по позиці. Фактичні платежі з погашення основної суми заборгованості і процентів 
залежать від спроможності позичальника генерувати грошові потоки від операцій або отримати альтернативне 
фінансування і можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 
 

Фактори, що беруться до уваги при оцінці зменшення корисності позик, що оцінюються у сукупності, включають 
історичний досвід понесення збитків від кредитування, процент простроченої заборгованості у кредитному портфелі та 
загальні економічні умови. 
 

Відстрочені податкові активи 
 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо реалізувати ці тимчасові різниці, або інших джерел реалізації 
відстрочених податкових активів у наступних звітних періодах. Оцінка такої вірогідності базується на прогнозі керівництва 
щодо майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється професійними судженнями керівництва Банку. 
 

Справедлива вартість будівель та земельних ділянок 



250 

 

 

Як зазначено у Примітці 4, будівлі та земельні ділянки відображені за переоціненою вартістю за вирахуванням 
накопичених у подальшому зносу та збитків від зменшення корисності. Для визначення справедливої вартості 
застосовувався переважно метод ринкового підходу. Ринковий підхід ґрунтується на аналізі результатів порівнянних 
продажів аналогічних будівель. Оцінка справедливої вартості будівель та земельних ділянок вимагає формування 
суджень та застосування припущень щодо порівнянності об’єктів майна та інших факторів. Для оцінки справедливої 
вартості об’єктів нерухомості керівництво залучає зовнішніх незалежних оцінювачів.  
 
Оцінка активів, утримуваних для продажу 
 

Як зазначено у Примітці 4, активи, утримувані для продажу, оцінюються за меншою із двох величин: балансова вартість 
та справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж. Для визначення справедливої вартості застосовувався 
переважно метод ринкового підходу. Ринковий підхід ґрунтується на аналізі результатів порівнянних продажів аналогічних 
об’єктів. Оцінка справедливої вартості об’єктів вимагає формування суджень та застосування припущень щодо 
порівнянності об’єктів майна та інших факторів. Для оцінки справедливої вартості таких об’єктів керівництво залучає 
зовнішніх незалежних оцінювачів.  

6 

42. 6. Інформація за сегментами 
 

Для цілей управління Банк визначив п’ять операційних сегментів, виходячи з продуктів та послуг: 

Юридичні особи: Переважно надання кредитів, обслуговування депозитів та поточних рахунків 
юридичних осіб та клієнтів-установ. 

Клієнти малого та 
середнього бізнесу (МСБ): 

Переважно обслуговування клієнтів за цільовими програмами кредитування, 
депозитів та поточних рахунків клієнтів, діяльність яких відповідає певним критеріям 
та межам.  

Фізичні особи: Переважно обслуговування депозитів фізичних осіб, надання споживчих кредитів, 
овердрафтів, обслуговування кредитних карт та здійснення грошових переказів. 

Фінансові установи: Переважно розміщення та залучення коштів від інших фінансових установ. 

Управління активами та 
інше: Фінансові та інші центральні функції. 

 
Керівництво здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття 
рішень про розподіл ресурсів та оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності сегментів визначаються інакше, 
ніж у фінансовій звітності, як видно з таблиці нижче. Облік податків на прибуток здійснюється на груповій основі, і вони не 
розподіляються між операційними сегментами. 
 

Подана нижче інформація за сегментами відображається на основі, використовуваній особою, відповідальною за 
прийняття операційних рішень для оцінки діяльності згідно з МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Керівництво перевіряє 
окрему фінансову інформацію по кожному з сегментів, включаючи оцінку операційних результатів діяльності, активів та 
зобов’язань. Управління сегментами здійснюється, головним чином, на основі результатів їх діяльності без аналізу 
фінансування між сегментами та доходів і витрат між ними. 
 
Протягом 2016 року Банк отримав доходи від операцій з одним клієнтом у сумі 671 112 тис. грн. (2015: 574 152 тис. грн.), 
що є більше 10% від загальних доходів Банку.  
 
У таблицях нижче подано інформацію про доходи та витрати та про окремі активи та зобов’язання стосовно операційних 
сегментів Банку. 

31 грудня 2016 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 
та інше Всього 

Доходи 
      Процентний дохід 2 295 011 101 914 244 738 106 804 2 728 956 5 477 423 

Комісійні доходи 118 165 73 373 237 701 10 391 10 803 450 433 
Зміна резерву під зменшення 

корисності кредитів 509 959 (22 461) 93 073 (13 208) − 567 363 
Чисті прибутки від інвестиційних 

цінних паперів, наявних для 
продажу − − − − 82 686 82 686 

Чисті прибутки від операцій з 
іноземними валютами та 
банківськими металами − − – − 326 465 326 465 
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Результат від операцій з 
похідними фінансовими 
інструментами − − − − 207 870 207 870 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 9 255 9 255 

Інші доходи 3 729 2 548 28 188 100 102 320 136 885 

Всього доходів 2 926 864 155 374 603 700 104 087 3 468 355 7 258 380 

        
Витрати 

      Процентні витрати (2 953 905) (116 171) (1 366 949) (316 156) (394) (4 753 575) 
Комісійні витрати (2 343) − (83 592) (16 938) (4 840) (107 713) 
Збиток від первісного визнання 

фінансових активів (763 828) − (11 776) − − (775 604) 
Витрати на персонал (141 074) (76 748) (333 022) (10 881) (19 351) (581 076) 
Знос та амортизація (23 775) (11 925) (67 053) (2 304) (1 858) (106 915) 
Зміна резерву під зменшення 

корисності активів та інші 
резерви (57 736) (382) (3 418) − 26 140 (35 396) 

Інші операційні витрати  (215 139) (35 999) (357 388) (5 880) (17 409) (631 815) 

Чисті збитки від торгових цінних 
паперів − − − − (406) (406) 

Всього витрат (4 157 800) (241 225) (2 223 198) (352 159) (18 118) (6 992 500) 

Результати сегменту (1 230 936) (85 851) (1 619 498) (248 072) 3 450 237 265 880 

  
      Витрати з податку на прибуток 
    

23 115 23 115 

Прибуток за рік 
    

3 473 352 288 995 

  
      Активи сегменту 19 722 849 1 497 937 4 521 398 6 671 904 21 491 845 53 905 933 

Зобов’язання сегменту (30 582 538) (2 309 978) (13 986 339) (1 125 117) (604 055) (48 608 027) 

Інша інформація за сегментом 
      Капітальні витрати 89 053 42 197 213 452 9 590 6 302 360 594 

 

31 грудня 2015 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами 
та інше Всього 

Доходи       
Процентний дохід 1 929 899 40 879 269 670 28 078 1 240 916 3 509 442 
Комісійні доходи 8 908 35 405 137 807 87 036 27 755 296 911 
Зміна резерву під зменшення 

корисності кредитів 244 995 (3 232) 118 760 85 043 − 445 566 
Прибуток від первісного визнання 

коштів Національного банку 
України − − − 85 138 − 85 138 

Чистий прибуток від інвестиційних 
цінних паперів, наявних для 
продажу − − − − 144 110 144 110 

Результат від операцій з похідними 
фінансовими інструментами − − − − 64 741 64 741 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 9 193 9 193 

Інші доходи 10 746 846 33 436 1 391 1 247 47 666 

Всього доходів 2 194 548 73 898 559 673 286 686 1 487 962 4 602 767 

        
Витрати       
Процентні витрати (961 581) (39 407) (1 083 363) (698 197) − (2 782 548) 
Комісійні витрати (20 397) − (51 875) (2 159) (2 864) (77 295) 
Чисті збитки від операцій з 

іноземними валютами та 
банківськими металами − − − − (367 442) (367 442) 

Витрати на персонал (86 100) (32 672) (267 910) (11 147) (9 994) (407 823) 
Знос та амортизація (11 874) (4 506) (36 948) (1 537) (1 378) (56 243) 
Зміна резерву під зменшення 

корисності активів та інші резерви (28 065) (10 649) (87 328) 759 (3 256) (128 539) 

Інші операційні витрати  (92 200) (31 054) (323 495) (17 942) (9 499) (474 190) 

Всього витрат (1 200 217) (118 288) (1 850 919) (730 223) (394 433) (4 294 080) 
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Результати сегменту 994 331 (44 390) (1 291 246) (443 537) 1 093 529 308 687 

        

Витрати з податку на прибуток     (49 015) (49 015) 

Прибуток за рік     1 044 514 259 672 

        
Активи сегменту 13 483 581 757 305 5 258 429 9 932 111 12 123 914 41 555 340 
Зобов’язання сегменту (15 753 249) (965 927) (11 180 672) (9 194 067) (168 779) (37 262 694) 
        
Інша інформація за сегментом       
Капітальні витрати 24 793 9 408 77 146 3 210 2 877 117 434 
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43. 7. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки у Національному банку України 1 178 348 3 088 722 
Грошові кошти у касі 991 244 735 416 
Поточні рахунки в інших кредитних установах 312 540 143 842 
Строкові депозити в кредитних установах зі строком погашення до 

90 днів − 2 017 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 3 969 997 

 
Поточні рахунки у Національному банку України являють собою кошти, розміщені в Національному банку України для 
забезпечення щоденних розрахунків та інших операцій банку. Обмеження щодо користування коштами, розміщеними на 
поточних рахунках в Національному банку України, відсутні. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Банк виконував вимоги Національного банку України щодо обов’язкових резервів.  
 
Сума обов’язкового резерву, що має зберігатися на кореспондентському рахунку в Національному банку України станом 
на 31 грудня 2016 року складала 925 483 тис. грн. (2015: 509 850 тис. грн.). 
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44. 8. Кошти у кредитних установах 
 
Кошти у кредитних установах включають: 

 

31 грудня 
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 5 176 174 9 205 206 
Кошти за угодами зворотного РЕПО 807 369 65 535 
Строкові кошти зі строком погашення понад 90 днів або прострочені 753 249 784 798 

Інші кошти у кредитних установах 543 710 311 980 

 

7 280 502 10 367 519 

    

Мінус – резерв під зменшення корисності (758 575) (744 441) 

Кошти у кредитних установах 6 521 927 9 623 078 

 
Станом на 31 грудня 2016 року прострочені кошти в кредитних установах складають 735 189 тис. грн. (2015: 758 559 тис. 
грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти у кредитних установах у сумі 3 971 709 тис. грн. (або 54,55% від загального суми 
коштів у кредитних установах), були розміщені в двох банках, що становить значну концентрацію (2015: 8 102 920 тис. 
грн., в одному банку, що складає 78,16% загальної суми коштів у кредитних установах). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти за угодами зворотного РЕПО були забезпечені ОВДП справедливою вартістю 
846 803 тис. грн. (2015: 65 526 тис. грн.). 
 
Інші кошти у кредитних установах включають гарантійні депозити, розміщені переважно у зв’язку з клієнтськими 
операціями, як, наприклад, акредитиви, гарантії виконання зобов’язань та операції з дорожніми чеками та картками. 
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Рух у резервах під зменшення корисності коштів у кредитних установах був таким: 
 

 

2016 
2015 

(рекласифіковано) 

На 1 січня  744 441 796 917 

Нараховано/(відновлено)  13 208 (85 043) 
Списано (9 764) – 

Курсові різниці 10 690 32 567 

На 31 грудня 758 575 744 441 
 

9 

45. 9. Похідні фінансові інструменти 
 
Банк надає кредити та залучає депозити від тих самих банків, деноміновані у різних валютах, на однакові періоди та на 
еквівалентні суми. Грошові потоки за даними інструментами є схожими до грошових потоків по валютним свопам. Банк 
укладає договори на придбання таких інструментів з метою хеджування ризиків, однак ці інструменти не відповідають 
критеріям обліку хеджування. У Примітці 5 описані основні судження зроблені керівництвом Банку при застосуванні 
облікової політики до таких фінансових інструментів. 
 
Банк здійснює операції з обміну валют, в результаті яких Банк зобов’язаний надавати одну валюту в обмін на іншу валюту 
згідно з встановленими курсами обміну валют. Банк здійснює такі операції з українськими та міжнародними банками. 
Строк поставки валюти по таких операціях переважно складає один місяць.  
 
Умовні суми у наведених нижче таблицях відображають суми до погашення та суми до отримання: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 

Умовна сума Справедлива вартість Умовна сума Справедлива вартість 

Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання Активи 
Зобов’я- 

зання 

Договори в іноземній 
валюті 

        Свопи/форварди 579 885 (571 383) 9 012 (510) 1 069 184 (1 068 346) 14 138 (13 300) 

Споти  1 711 273 (1 726 655) 408 (15 790) 4 464 513 (4 488 542) 569 (24 598) 

Всього похідні активи/ 
(зобов’язання) 

  

9 420 (16 300) 

  

14 707 (37 898) 
 

10 

46. 10. Кредити клієнтам  
 
Кредити клієнтам включають: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Юридичні особи 21 548 018 16 114 702 
МСБ 1 137 956 463 183 

Фізичні особи 5 400 467 5 427 768 

Всього кредити клієнтам 28 086 441 22 005 653 
  

  Мінус – резерв під зменшення корисності (7 734 857) (7 976 575) 

Кредити клієнтам 20 351 584 14 029 078 

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальний обсяг заборгованості за кредитними угодами, за якими проводилась 
реструктуризація та які не знаходяться на прострочці, становив 10 382 513 тис. грн. (2015: 8 281 327 тис. грн.), з них 
реструктуризовані кредити по двом стратегічно важливим державним підприємствам, як визначено в законодавстві 
України, у сумі 9 330 875 тис. грн. (2015: 6 200 083 тис. грн.).  
 
Протягом 2016 року, за кредитами клієнтів було здійснено вилучення застави у сумі 239 818 тис. грн., які в подальшому 
обліковується як активи, утримувані для продажу (2015: 80 831 тис. грн.). 
 
Кредити, надані клієнтам, що зареєстровані на не підконтрольних українській владі територіях Луганської та Донецької 
областей, а також на тимчасово окупованій території АР Крим включають: 

 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 
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Кредити, надані клієнтам, що зареєстровані на не підконтрольних 
українській владі територіях Луганської та Донецької областей, а 
також на тимчасово окупованій території АР Крим 1 002 782 971 144 

Резерв під зменшення корисності кредитів, наданих клієнтам, що 
зареєстровані на не підконтрольних українській владі територіях 
Луганської та Донецької областей, а також на тимчасово окупованій 
території АР Крим (1 002 782) (971 144) 

Всього кредитів, наданих клієнтам, що зареєстровані на не 
підконтрольних українській владі територіях Луганської та 
Донецької областей, а також на тимчасово окупованій території 
АР Крим − − 

 
Аналіз кредитної якості кредитів клієнтам представлений у Примітці 31. 
 
Державні субсидії у вигляді нефінансового активу від органів державної влади визнаються за чистою поточною вартістю 
майбутніх грошових потоків, пов’язаних з компенсацією процентних доходів. Збиток від первісного визнання пільгових 
кредитів представлений на нетто-основі з доходом від визнання державної субсидії в звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід. 
 
Подальше відображення дебіторської заборгованості за державною субсидією здійснюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективного відсотка та підлягає перевірці на предмет знецінення з подальшим визнанням 
доходів і витрат у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, якщо визнання інструменту припинено або якщо 
він був знецінений, а також в процесі амортизації. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кредитний портфель Банку включав короткострокові та довгострокові кредити, 
видані юридичним особам та фізичним особам-підприємцям на купівлю нового обладнання, сільськогосподарської техніки 
та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь та реалізуються на території України. За даними кредитами 
Банк отримує компенсацію у розмірі 2/3 облікової ставки Національного банку України на дату укладення кредитного 
договору, але не більше 8% річних (2015:  
1/3 облікової ставки Національного банку України на дату укладення кредитного договору). 
 
Загальний обсяг заборгованості за такими кредитами станом на 31 грудня 2016 та 2015 років  
164 646 тис. грн. та 33 765 тис. грн., відповідно. 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років за значними кредитами на купівлю нового обладнання, сільськогосподарської 
техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, сума отриманої компенсації складає 7 793 тис. грн. 
та 1 381 тис. грн., відповідно. 

Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 
 
Рух резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями є таким: 

 

 

Юридичні 
особи МСБ Фізичні особи Всього 

На 1 січня 2016 3 845 062 165 532 3 965 981 7 976 575 

(Відновлено) / нараховано (509 959) 22 461 (93 073) (580 571) 

Списано (67 697) (302) (87 379) (155 378) 

Курсові різниці 46 978 15 613 431 640 494 231 

На 31 грудня 2016 3 314 384 203 304 4 217 169 7 734 857 

Загальна сума знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під 
зменшення корисності 3 603 742 187 724 4 293 054 8 084 520 

 
 

 
Юридичні 

особи МСБ Фізичні особи 

Всього 
(рекласифіко-

вано) 

На 1 січня 2015  4 149 958 151 577 3 013 784 7 315 319 

(Відновлено) / нараховано (244 995) 3 232 (118 760) (360 523) 

Списано (310 638) (19 760) (250 721) (581 119) 

Курсові різниці 250 737 30 483 1 321 678 1 602 898 

На 31 грудня 2015 3 845 062 165 532 3 965 981 7 976 575 
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Загальна сума знецінених кредитів до 
вирахування суми резерву під 
зменшення корисності 6 200 447 175 305 3 999 530 10 375 282 

 

Знецінені кредити 
 
За 2016 рік процентні доходи, нараховані за кредитами, стосовно яких був визнаний резерв під зменшення корисності, 
становили 234 320 тис. грн. (2015: 188 734 тис. грн.). 
 

Застава  
 
У наступній таблиці представлено аналіз загальної суми кредитного портфелю за типами забезпечення: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Тип забезпечення 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні 
особи Всього 

Юридичні 
особи МСБ 

Фізичні 
особи Всього 

Знецінені кредити 
        Депозити − − 33 33 55 − 158 213 

Нерухомість 1 517 751 48 170 790 365 2 356 286 2 465 264 48 928 758 044 3 272 236 

Інші активи 706 567 17 956 104 537 829 060 1 257 879 19 025 112 068 1 388 972 

Без забезпечення 1 379 424 121 598 3 398 119 4 899 141 2 477 249 107 352 3 129 260 5 713 861 

Всього 
знецінених 
кредитів 3 603 742 187 724 4 293 054 8 084 520 6 200 447 175 305 3 999 530 10 375 282 

  
        Кредити без ознак 

зменшення 
корисності 

        Депозити 72 792 44 361 – 117 153 61 794 5 698 1 060 68 552 
Нерухомість 6 096 844 515 732 755 041 7 367 617 1 497 625 143 711 898 495 2 539 831 
Інші активи 11 536 221 355 550 92 687 11 984 458 7 349 725 128 116 197 409 7 675 250 

Без забезпечення 238 419 34 589 259 685 532 693 1 005 111 10 353 331 274 1 346 738 

Всього кредитів 
без спеціально 
виявлених 
ознак 
зменшення 
корисності 17 944 276 950 232 1 107 413 20 001 921 9 914 255 287 878 1 428 238 11 630 371 

Всього 21 548 018 1 137 956 5 400 467 28 086 441 16 114 702 463 183 5 427 768 22 005 653 

 
 

Представлені у цій таблиці суми відображають балансову вартість кредитів до вирахування суми резерву під зменшення 
корисності, а не справедливу вартість застави. Банк оцінює справедливу вартість застави під час: надання кредиту, зміни 
структури застави за кредитним договором, реалізації застави у разі неспроможності позичальника погасити кредит, а 
також у випадках та з регулярністю, передбаченою законодавством України.  
 
На 31 грудня 2016 року інші активи включають рухоме майно, товари в обігу, та інше.  
 
У наступній таблиці представлено структуру кредитів в розрізі сегментів клієнтів та валюти заборгованості: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Тип клієнтів 

В  
іноземній 
валюті 

В 
національній 

валюті Всього Знецінені 

В  
іноземній 
валюті 

В 
національній 

валюті Всього Знецінені 

          
Державні 

підприємства 2 862 261 8 077 937 10 940 198 − 3 735 950 4 007 742 7 743 692 − 
Корпоративні 

клієнти 2 791 957 7 815 863 10 607 820 3 603 742 2 921 047 5 449 963 8 371 010 6 200 447 
Мікро 109 286 224 943 334 229 93 225 1 242 47 983 49 225 3 337 
Малі та Середні 504 418 299 309 803 727 94 499 193 464 220 494 413 958 171 968 

Фізичні особи 3 828 976 1 571 491 5 400 467 4 293 054 3 604 468 1 823 300 5 427 768 3 999 530 

Всього 10 096 898 17 989 543 28 086 441 8 084 520 10 456 171 11 549 482 22 005 653 10 375 282 

 
 
У наступній таблиці представлено структуру кредитів в розрізі сегментів клієнтів та строків кредитів: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 
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Тип клієнтів 
До одного 

року 
Понад  

один рік Всього 
До одного 

року 
Понад  

один рік Всього 

Державні підприємства 9 391 895 1 548 303 10 940 198 6 440 172 1 303 520 7 743 692 
Корпоративні клієнти 5 214 988 5 392 832 10 607 820 4 267 092 4 103 918 8 371 010 
Мікро 49 534 284 695 334 229 4 894 44 331 49 225 
Малі та Середні 152 309 651 418 803 727 116 410 297 548 413 958 

Фізичні особи 1 759 528 3 640 939 5 400 467 1 422 106 4 005 662 5 427 768 

Всього 16 568 254 11 518 187 28 086 441 12 250 674 9 754 979 22 005 653 

 
Станом на 31 грудня 2016 року Банк мав концентрацію кредитів у сумі 12 972 569 тис. грн., наданих десятьом найбільшим 
позичальникам/групам пов’язаних контрагентів Банку (46,2% від загального кредитного портфелю) (2015: 10 716 174 тис. 
грн., або 48,7%). 
 
Кредити надаються головним чином клієнтам, що здійснюють діяльність на території України у таких галузях економіки: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Фізичні особи 5 400 467 5 427 768 
Виробництво 6 330 079 4 841 628 
Транспортування газу  5 863 383 3 957 816 
Торгівля 3 180 275 2 352 786 
Сільське господарство та харчова промисловість 2 629 318 1 534 328 
Нерухомість 1 713 968 401 315 
Сфера обслуговування 1 267 792 1 007 315 
Транспорт 871 825 1 670 597 
Металургія 363 829 405 932 
Будівництво 338 957 309 326 
Фінансові послуги 91 672 93 719 

Інше 34 876 3 123 

Всього 28 086 441 22 005 653 
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47. 11. Торгові цінні папери 
 

Торгові цінні папери, включають: 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 386 454 − 

Торгові цінні папери 386 454 − 
 

12 

48. 12. Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу  
 

Цінні папери, наявні для продажу, включають: 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 273 712 6 351 169 
Облігації підприємств 805 879 1 169 403 
Державна іпотечна установа 905 850 750 007 
Муніципальні облігації − 59 291 

Акції підприємств 11 316 11 316 

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 19 996 757 8 341 186 

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальна накопичена сума збитків від зменшення корисності, визнана стосовно 
інвестиційних цінних паперів, склала 353 900 тис. грн. (2015: 408 732 тис. грн.) (Примітка 27). Зміна у сумі накопичених 
збитків від зменшення корисності відбулася переважно за рахунок відновлення корисності облігацій підприємств. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року облігації підприємств справедливою вартістю 703 938 тис. грн. (2015: 924 800 тис. грн.) 
були передані у заставу як забезпечення довгострокових позик, отриманих від Національного банку України (Примітка 
20).  
 
Станом на 31 грудня 2016 року ОВДП справедливою вартістю 291 374 тис. грн. (2015: 115 406 тис. грн.) були передані в 
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заставу за довгостроковим кредитом, отриманим від однієї кредитної установи (Примітка 21).  

 

13 

49. 13. Інвестиції, утримувані до погашення 
 

 
Валюта 

Термін 
погашення 

Процентна 
ставка, % 

31 грудня 
2016 

31 грудня 
2015 

Депозитні сертифікати, емітовані 
Національним банком України гривня 4 січня 2017 12,00 1 000 657 3 023 728 

 
   

1 000 657 3 023 728 
 

14 

50. 14. Інвестиційна нерухомість 
 

Рух за статтями інвестиційної нерухомості був таким: 

  
31 грудня 

2016 
31 грудня  

2015 

1 січня 47 528 12 071 

Надходження від придбання активів ПАТ «АКБ «КИЇВ» − 106 124 
Переведення з / (до) категорії основних засобів 2 679 (74 567) 

Коригування справедливої вартості 607 3 900 

31 грудня 50 814 47 528 

 
До складу чистих прибутків від інвестиційної нерухомості входить орендний дохід у сумі 8 648 тис. грн. за 2016 рік (2015: 
5 293 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року інвестиційна нерухомість балансовою вартістю 22 939 тис. грн. (2015: 28 401 тис. грн.) 
була передана в заставу як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 

15 

51. 15. Основні засоби та нематеріальні активи 
 
Рух основних засобів та нематеріальних активів представлений таким чином: 
 

 

Будівлі та 
земельні 
ділянки 

Меблі та 
обладнання 

Поліпшення 
орендованого 

майна 
Транспортні 

засоби 

Незавершене 
будівництво 
та об’єкти, 

що не введені 
в експлуа-

тацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2016 912 117 295 394 17 061 32 345 51 876 162 648 1 471 441 
Надходження  − 174 645 26 4 123 65 721 116 079 360 594 
Вибуття − (8 351) (2 910) (2 146) − − (13 407) 
Передачі 20 038 44 830 7 112 575 (72 555) − − 
Переоцінка 93 076 − − − − − 93 076 
Рекласифікація до категорії 

інвестиційної нерухомості (2 835) − − − − − (2 835) 

На 31 грудня 2016 1 022 396 506 518 21 289 34 897 45 042 278 727 1 908 869 

         
Накопичений знос        
На 1 січня 2016  − 238 258 15 860 20 323 − 51 505 325 946 
Нарахований знос 21 454 50 450 1 648 5 626 − 27 737 106 915 
Вибуття − (8 290) (2 683) (1 508) − − (12 481) 
Переоцінка (21 298) − − − − − (21 298) 

Рекласифікація до категорії 
інвестиційної нерухомості (156) − − − − − (156) 

На 31 грудня 2016 − 280 418 14 825 24 441 − 79 242 398 926 

         
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2016 912 117 57 136 1 201 12 022 51 876 111 143 1 145 495 

На 31 грудня 2016 1 022 396 226 100 6 464 10 456 45 042 199 485 1 509 943 
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Будівлі та 
земельні 
ділянки 

Меблі та 
обладнання 

Поліпшення 
орендованого 

майна 
Транспортні 

засоби 

Незавершене 
будівництво 
та об’єкти, 

що не введені 
в експлуа-

тацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2015  471 780 288 937 18 493 34 087 28 017 64 990 906 304 
Надходження від придбання 

активів ПАТ «АКБ «КИЇВ» 303 156 3 933 − 5 654 16 866 1 329 610 
Надходження  − 9 967 390 − 9 419 97 658 117 434 
Вибуття − (7 443) (1 954) (7 788) − (1) (17 186) 
Передачі 2 099 − 132 392 (2 623) − − 
Переоцінка 61 030 − − − − − 61 030 
Рекласифікація з категорії 

інвестиційної нерухомості 74 052 − − − 197 − 74 249 

На 31 грудня 2015  912 117 295 394 17 061 32 345 51 876 162 648 1 471 441 

        
Накопичений знос        
На 1 січня 2015  22 977 219 273 15 253 18 816 − 44 524 320 843 
Нарахований знос 15 183 26 307 2 035 5 737 − 6 981 56 243 
Вибуття − (7 322) (1 428) (4 230) − − (12 980) 
Рекласифікація з категорії 

інвестиційної нерухомості (318) − − − − − (318) 

Переоцінка (37 842) − − − − − (37 842) 

На 31 грудня 2015  − 238 258 15 860 20 323 − 51 505 325 946 

         
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2015  448 803 69 664 3 240 15 271 28 017 20 466 585 461 

На 31 грудня 2015  912 117 57 136 1 201 12 022 51 876 111 143 1 145 495 

 

Оцінку справедливої вартості будівель та земельних ділянок було проведено станом на 31 грудня 2016 року із 
залученням незалежних оцінювачів. Для оцінки справедливої вартості будівель переважно використовувався метод 
аналогів продажу. Основні припущення стосуються стану, якості та місця розташування будівель, що порівнювались. 
 
Якби оцінка вартості будівель та земельних ділянок проводилась з використанням моделі первісної вартості, то 
балансова вартість будівель та земельних ділянок станом на 31 грудня 2016 року становила би  
850 288 тис. грн. (2015: 833 045 тис. грн.). 
 

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби балансовою вартістю 272 393 тис. грн. (2015: 519 824 тис. грн.) були 
передані в заставу, як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 
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52. 16. Активи, утримувані для продажу 
 

Станом на 31 грудня 2016 року активи, утримувані для продажу справедливою вартістю 1 129 309 тис. грн. (2015: 970 165 
тис. грн.) були отримані в рахунок погашення заборгованості клієнтів Банку: 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухомість 

Житлова 
нерухомість 

Майнові 
права 

Рухоме 
майно Всього 

Вартість        
На 1 січня 2016 397 984 414 223 121 252 36 706 − 970 165 

Надходження 35 675 194 490 9 277 − 890 240 332 

Реалізація (67 132) (14 056) − − − (81 188) 

На 31 грудня 2016 366 527 594 657 130 529 36 706 890 1 129 309 

 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухомість 

Житлова 
нерухомість 

Майнові 
права 

Рухоме 
майно Всього 

Вартість        
На 1 січня 2015 371 948 426 289 71 622 36 706 − 906 565 

Надходження − 71 062 9 820 − − 80 882 

Надходження від 
придбання активів 
ПАТ «АКБ «КИЇВ» 26 036 19 417 39 810 − − 85 263 

Переоцінка − (100 285) − − − (100 285) 

Реалізація − (2 260) − − − (2 260) 
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На 31 грудня 2015 397 984 414 223 121 252 36 706 − 970 165 

 
Станом на 31 грудня 2016 року активи, утримувані для продажу справедливою вартістю 59 683 тис. грн. (2015: 59 683 тис. 
грн.) були передані в заставу як забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 20). 
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53. 17. Оподаткування 
 
Витрати / (відшкодування) з податку на прибуток включають: 

 

 
2016 2015 

Зміни відстрочених податків – виникнення та сторнування тимчасових 
різниць (3 202) 116 565 

Мінус: відстрочений податок, визнаний у складі іншого сукупного 
доходу (19 913) (67 550) 

(Відшкодування) / витрати з податку на прибуток (23 115) 49 015 

 
Нижче наведений розрахунок для приведення витрат/(відшкодування) з податку на прибуток, розрахованих за діючими 
ставками оподаткування, у відповідність до фактичного витрат/(відшкодування) з податку на прибуток: 

 

 
2016 2015  

Прибуток / (збиток) до оподаткування 265 880 308 687 

Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретичні витрати / (відшкодування) з податку на прибуток при 
застосуванні нормативної ставки 47 858 55 564 

  
  Витрати, які не враховуються при оподаткуванні 37 488 14 805 

Коригування податкової бази через перегляд тимчасових різниць та 
змін у законодавстві (59 500) 302 192 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (48 961) (323 546) 

(Відшкодування) / витрати з податку на прибуток (23 115) 49 015 

 

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років відстрочені податкові активи і зобов’язання та їх рух за відповідні періоди 
включають: 

 

Виникнення та 
сторнування тимчасових 

різниць 
 

Виникнення та 
сторнування тимчасових 

різниць 
 У звіті про 

прибутки 
та збитки 

У складі 
власного 
капіталу 2016 

У звіті про 
прибутки 
та збитки 

У складі 
власного 
капіталу 2015 

Податковий ефект 
неоподатковуваних 
тимчасових різниць 

      

Похідні фінансові інструменти − − − 118 475 − − 
Нарахування та резерви 54 331 − (54 331) (239 730) − (108 662) 
Основні засоби та нематеріальні 

активи 59 889 (19 913) 26 290 (39 255) (17 925) (13 686) 
Резерви відпустки (1 866) − 1 175 3 041 − 3 041 
Податкові збитки, перенесені на 

наступні періоди (138 199) − 700 680 (124 881) − 838 879 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання), 
загальна сума (25 846) (19 913) 673 814 (282 350) (17 925) 719 572 

  
      Невизнані відстрочені податкові 

активи 48 961 − (591 253) 323 546 − (640 214) 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання) 23 115 (19 913) 82 561 41 196 (17 925) 79 358 

  
      Податковий ефект 

оподатковуваних тимчасових 
різниць 

      Оцінка інвестиційних цінних 
паперів, наявних для продажу − − − (90 211) (49 625) − 
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Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання) − − − (90 211) (49 625) − 

Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання), чиста 
сума 23 115 (19 913) 82 561 (49 015) (67 550) 79 358 

 
У зв’язку із різними термінами складання та надання фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток, 
можуть виникнути не суттєві відмінності, які знайдуть відображення в обліку поточного періоду.  
 
Відповідно до норм чинного податкового законодавства України, податковий облік будується виключно за правилами 
міжнародних стандартів фінансової звітності та ведеться відповідно до норм Податкового кодексу України. Об’єктом 
оподаткування податком на прибуток – є фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансової звітності 
Банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, скоригований на різниці, які визначені Податковим 
кодексом України. Таким чином, податковий облік здійснюється на підставі бухгалтерського обліку з послідуючими 
податковими коригуваннями з метою своєчасного та достовірного складання податкової звітності.  

18 

54. 18. Резерв під зменшення корисності активів та інші резерви 
 

 

Інші  
активи 

Гарантії і 
договірні 

зобов’язання Всього 

На 31 грудня 2014 355 039 7 023 362 062 

Нараховано/(сторновано)  136 405 (7 866) 128 539 

Списано (125) − (125) 

Курсові різниці 18 912 3 304 22 216 

На 31 грудня 2015 (рекласифіковано) 510 231 2 461 512 692 

  
   На 31 грудня 2015 510 231 2 461 512 692 

Нараховано (22 615) 58 011 35 396 
Списано/використано* (64 751) − (64 751) 

Курсові різниці 4 056 32 4 088 

На 31 грудня 2016 426 921 60 504 487 425 

*  У листопаді 2016 року було здійснено заміну знецінених боргових цінних паперів на дебіторську заборгованість за майновими 
правами у сумі 100 001 тис. грн. (Примітка 19). 

Резерв під зменшення корисності активів зменшує балансову вартість відповідних активів. Забезпечення за позовами, 
гарантіями та договірними зобов’язаннями відображаються у складі зобов’язань.  

19 

55. 19. Інші активи та зобов’язання 
 
Інші активи включають: 
 

 

31 грудня 
 2016 

31 грудня  
2015 

Дебіторська заборгованість за цінними паперами 283 041 556 166 
Передоплати 153 301 68 749 
Дебіторська заборгованість за майновими правами 100 001 – 
Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 52 904 23 499 
Дебіторська заборгованість за операціями з кредитними картками 51 508 36 333 
Грошові кошти та банківські метали, які знаходяться на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та на не 
підконтрольних українській владі територіях Луганської і Донецької 
областей 48 885 45 574 

Розрахунки за платіжними картками 48 308 27 474 
Інші нараховані доходи 31 183 24 728 
Запаси 11 886 6 554 
Заборгованість працівників 2 045 2 045 
Податки до відшкодування, крім податку на прибуток 1 315 77 

Інше  7 886 864 

 

792 263 792 063 

Мінус резерв під зменшення корисності інших активів (Примітка 18) (426 921) (510 231) 
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Інші активи 365 342 281 832 

 
 
Інші зобов’язання включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 291 560 26 829 
Інша кредиторська заборгованість 131 584 84 409 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами щодо купівлі-

продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів  75 458 123 357 
Нарахування за невикористаними відпустками 50 727 34 245 
Кредиторська заборгованість за операціями з пластиковими картками 26 274 338 
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23 579 21 422 
Кредиторська заборгованість за операціями з агентами та партнерами 16 978 2 495 
Кредиторська заборгованість за орендованими приміщеннями 9 300 2 674 
Кредиторська заборгованість перед центром обробки операцій з 

пластиковими картками 5 926 1 857 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 6 – 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами щодо продажу 

фінансових активів – 118 243 

Інше 38 168 20 745 

Інші зобов’язання 669 560 436 614 
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56. 20. Кошти Національного банку України 
 
Позики, отримані від Національного банку України включають: 
 

 Термін 
погашення 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

     
Короткострокові кредити рефінансування від 

Національного банку України 
30 червня 2016 − 42 155 
29 лютого 2016 − 10 521 

Всього короткострокових позик, отриманих від 
Національного банку України 

 
− 52 676 

     
Довгострокові кредити рефінансування від 

Національного банку України 
30 червня 2017 

− 792 472 
 31 серпня 2018 199 132 189 620 
 30 квітня 2019 196 602 187 659 
 28 грудня 2017 157 661 149 702 
 28 лютого 2017 21 602 88 233 
 30 травня 2016 − 107 982 
     29 червня 2016 − 107 980 

  574 997 1 623 648 

     
Довгостроковий стабілізаційний кредит від 

Національного банку України 
30 червня 2017 

− 2 607 934 

Всього довгострокових позик, отриманих від 
Національного банку України 

 
574 997 4 231 582 

Всього позик, отриманих від Національного 
банку України 

 
574 997 4 284 258 

 
Станом на 31 грудня 2016 року діюча процентна ставка становила 7,0% (2015: 7,0%). 
 
Відсоткові ставки за позиками, отриманими від Національного банку України, встановлені на рівні облікової ставки 
Національного банку України на дату отримання позик плюс 0,5% та можуть бути змінені тільки у разі зниження облікової 
ставки Національного банку України. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року облікова ставка Національного банку України становила 14,0% (2015: 22,0%). 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років нижче наведені активи були передані у заставу як забезпечення кредитів, 



262 

 

отриманих від Національного банку України: 
 

 Примітки 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Облігації підприємств 12 703 938 924 800 
Будівлі та земельні ділянки – Основні засоби 15 272 393 519 824 
Будівлі – інвестиційна нерухомість 14 22 939 28 401 
Активи, утримувані для продажу 16 59 683 59 683 
Кредити клієнтам 10 − 2 367 509 
ОВДП  12 − 59 638 
Акції Банку, що належать акціонерам 23 − 3 114 593 
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57. 21. Кошти кредитних установ 
 
Кошти кредитних установ включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки 753 262 2 606 165 
Строкові депозити та кредити 301 688 2 349 915 

Інші кошти кредитних установ 50 750 35 243 

Кошти кредитних установ 1 105 700 4 991 323 

 

Станом на 31 грудня 2016 року кошти кредитних установ включають залишки у сумі 335 734 тис. грн. (30,36%), що були 
залучені від двох банків (2015: залишки у сумі 2 772 474 тис. грн. (55,55%), що були залучені від двох банків). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року довгостроковий кредит, отриманий від однієї кредитної установи був забезпечений ОВДП 
справедливою вартістю 291 374 тис. грн. (2015: 115 406 тис. грн.) (Примітка 12). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти кредитних установ включають залишки у сумі 220 114 тис. грн. (2015:  
90 159 тис. грн.), що були залучені від однієї кредитної установи, за якими виникло право вимоги дострокового 
повернення внаслідок невиконання певних вимог та ковенант. Станом на дату підписання цієї річної фінансової звітності 
Банк не отримував вимог щодо дострокового погашення цих коштів. 
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58. 22. Кошти клієнтів 
 
Кошти клієнтів включають: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Поточні рахунки 

  - Юридичні особи 18 580 599 8 986 194 
- Фізичні особи 3 347 815 2 834 355 

- Бюджетні організації 213 287 31 763 

  22 141 701 11 852 312 

Строкові депозити 
  - Юридичні особи 13 829 027 7 519 456 

- Фізичні особи 10 210 238 8 138 372 

 

24 039 265 15 657 828 

Кошти клієнтів 46 180 966 27 510 140 

 
Станом на 31 грудня 2016 року кошти клієнтів у сумі 18 060 567 тис. грн. (39,11%) включали заборгованість перед 
десятьма найбільшими клієнтами Банку (2015: 6 194 055 тис. грн. (22,52%)). 
 
Аналіз коштів клієнтів за галузями є таким: 
 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Фізичні особи 13 558 053 10 972 727 
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Транспорт 9 306 651 3 841 517 
Металургія 6 411 940 1 749 396 
Сфера обслуговування 2 451 225 1 688 946 
Енергетика 2 113 495 1 049 129 
Виробництво  1 871 145 1 552 423 
Страхування 1 756 061 1 625 347 
Фінансові послуги 1 509 595 1 146 600 
Торгівля 1 216 668 1 088 432 
Сільське господарство та харчова промисловість 802 750 537 040 
Будівництво 537 261 346 226 

Інше 4 646 122 1 912 357 

Кошти клієнтів 46 180 966 27 510 140 

 
Станом на 31 грудня 2016 року до категорії «Інше» включені кошти юридичних осіб-нерезидентів у сумі  
4 641 426 тис. грн. (2015: 1 909 148 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року кредити клієнтів забезпечені коштами клієнтів на суму 117 186 тис. грн. (2015: 
68 765 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року коштами клієнтів забезпечені фінансові договірні та умовні зобов’язання на суму 1 164 122 
тис. грн. (2015: 246 292 тис. грн.). 
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59. 23. Власний капітал  
 

Статутний капітал 
 
Станом на 31 грудня 2016 року випущений статутний капітал складався з 13 836 522 922 простих акцій та 
477 078 привілейованих акцій (2015: 13 836 522 922 простих акцій та 477 078 привілейованих акцій) номінальною вартістю 
1 грн. кожна. Звичайні акції наділяють правами участі у загальних зборах акціонерів, отримання дивідендів та основної 
суми. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу у окремих випадках згідно статуту та мають право на 
отримання щорічного фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених законодавством. 
 
Згідно законодавства України, Банк не здійснював нарахування та виплату дивідендів протягом 2016-2015 років.  
 
Кількість випущених і повністю сплачених акцій: 
 

 

Кількість акцій, Номінальна вартість, 

Номінальна 
вартість, 
тис. грн. 

Всього, 
 тис. грн. 

тис. тис. грн. 

 
Прості 

Привілей-
овані Прості 

Привілей-
овані 

На 31 грудня 2014  9 999 523 477 9 999 523 477 10 000 000 10 000 000 

Випущені та зареєстровані акції 3 837 000 – 3 837 000 – 3 837 000 3 837 000 

На 31 грудня 2015  13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 
  

      Випущені та зареєстровані акції – – – – – – 

На 31 грудня 2016 13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 

 

Рух за статтями інших резервів 
 

Рух за статтями інших резервів був таким: 
 

 
Резерв переоцінки 
основних засобів 

Резерв переоцінки 
інвестиційних 
цінних паперів, 

наявних для 
продажу Всього 

На 31 грудня 2014  188 534 (234 226) (45 692) 

Переоцінка основних засобів 99 582 − 99 582 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів (17 925) − (17 925) 

(Збитки) від інвестиційних цінних паперів, наявних 
для продажу − (105 452) (105 452) 
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Податок на прибуток, пов’язаний із інвестиційними 
цінними паперами, наявними для продажу − (49 625) (49 625) 

Інші коригування, пов’язані з переоцінкою − (3 738) (3 738) 

На 31 грудня 2015  270 191 (393 041) (122 850) 

Переоцінка основних засобів 110 629 − 110 629 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів (19 913) − (19 913) 

Прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних 
для продажу − 625 549 625 549 

На 31 грудня 2016 360 907 232 508 593 415 
 

24 

60. 24. Результат від операцій з акціонерами  
 

Результат від передачі активів та прийняття зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» 
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 61 «Деякі питання участі держави у 
виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ»», 19 червня 2015 року 
АБ «УКРГАЗБАНК» завершив передачу активів та прийняття зобов’язань ПАТ «АКБ «КИЇВ». Передача активів, 
здійснювалась за справедливою вартістю, в свою чергу згідно законодавства України зобов’язання були передані за 
балансовою вартістю. 
 

В таблиці нижче наведено вартість активів та зобов’язань на дату прийняття: 

 

 
Примітки 

На дату 
прийняття 

Активи 

  Грошові кошти та їх еквіваленти 7 19 584 
Кошти у кредитних установах  8 9 133 
Кредити клієнтам 10 186 815 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 12 1 213 
Інвестиційна нерухомість 14 106 124 
Основні засоби та нематеріальні активи 15 329 610 
Активи, утримувані для продажу 16 85 263 

Інші активи 19 2 375 

Всього активи 

 

740 117 

  
 

 Зобов’язання 
 

 Кошти Національного банку України 20 782 409 
Кошти кредитних установ 21 81 
Кошти клієнтів 22 595 088 

Інші зобов’язання 19 1 783 

Всього зобов’язання 
 

1 379 361 

  
 

 Капітал 
 

 Результат від операцій з акціонерами 
 

(639 244) 
 
Ефект від первісного визнання зобов’язань за справедливою вартістю склав 12 208 тис. грн. 
 
Правлінням Національного банку України прийнято Постанову від 24 червня 2015 року № 411 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «КИЇВ».  
 

Результат від первісного визнання облігацій внутрішньої державної позики, отриманих як внесок 
акціонера 
 
2 квітня 2015 року у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 115 від 18 березня 2015 року статутний 
капітал Банку було збільшено на 3 204 000 тис. грн. шляхом випуску акцій додаткової емісії Банку номінальною вартістю 
3 203 998 тис. грн. в обмін на ОВДП.  
 
29 липня 2015 року у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 384 від 15 червня 2015 року статутний 
капітал Банку було збільшено на 633 000 тис. грн. шляхом випуску акцій додаткової емісії Банку номінальною вартістю 



265 

 

633 000 тис. грн. в обмін на ОВДП. 
 
На дату первісного визнання номінальна вартість ОВДП, отриманих як внесок акціонера, перевищувала їх справедливу 
вартість на (475 268) тис. грн. 

25 

61. 25. Договірні та умовні зобов’язання 
 

Юридичні аспекти 
 
В ході звичайного ведення операцій, Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво Банку 
вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок судових процесів, не матиме суттєвого 
негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку. 
 

Оподаткування 
 
Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, яке часто 
змінюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, а в деяких випадках є 
суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між органами фіскальної служби, 
уповноваженими організаціями, компаніями та іншими державними установами. Податкові декларації підлягають 
перевірці з боку органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати штрафні санкції, а також 
стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш 
розвиненими системами оподаткування. 
 

Керівництво вважає, що воно виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості 
у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не 
застосують штрафні санкції. У цій фінансовій звітності не був створений резерв на потенційні штрафні санкції, пов’язані з 
оподаткуванням, оскільки станом на 31 грудня 2016 року керівництво Банку вважає, що його тлумачення відповідного 
законодавства, і позиція Банку стосовно податкових питань буде підтримана. 
 

Договірні та умовні зобов’язання 
 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років договірні та умовні фінансові зобов’язання включали: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Зобов’язання з надання кредитів* 4 185 000 2 984 256 
Гарантії 862 129 338 534 
Акредитиви 655 030 129 612 

Гарантії за векселями 233 2 257 

Всього 5 702 392 3 454 659 

* Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років зобов’язання з надання кредитів включають відкличні зобов’язання перед 
стратегічними клієнтами Банку.  

 
Станом на 31 грудня 2016 року загальна сума резервів, визнана стосовно зобов’язань Банку, склала 60 504 тис. грн. 
(2015: 2 461 тис. грн.) (Примітка 18). 
 
Станом на 31 грудня 2016 року фінансові договірні та умовні зобов’язання забезпечені грошовими коштами на суму 
1 164 122 тис. грн. (2015: 246 292 тис. грн.). 

26 

62. 26. Чисті комісійні доходи 
 
Чисті комісійні доходи включають:  

 
2016 2015 

Розрахункові операції 343 173 254 597 
Агентські операції на валютному ринку 44 965 20 687 
Гарантії та акредитиви 24 719 2 990 
Операції з цінними паперами 2 014 1 926 

Інше 35 562 16 711 

Комісійні доходи 450 433 296 911 
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Розрахункові операції (100 536) (72 639) 
Гарантії та акредитиви (6 554) (3 726) 
Агентські операції на валютному ринку (607) (930) 

Інше (16) − 

Комісійні витрати (107 713) (77 295) 

Чисті комісійні доходи 342 720 219 616 
 

27 

63. 27. Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 
 
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, визнані у звіті про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід, включають: 
 

 

2016 2015 

Прибутки від продажу інвестиційних цінних паперів, наявних для 
продажу 27 854 4 078 

Прибутки від зменшення корисності інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 54 832 140 032 

Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для 
продажу 82 686 144 110 

 

28 

64. 28. Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 
 
Чисті прибутки / (збитки) від операцій з іноземними валютами та банківськими металами включають: 
 

 2016 
2015 

(рекласифіковано) 

Прибутки/(збитки) від торгових операцій 8 997 (137 602) 

Прибутки/(збитки) від курсових різниць 317 468 (229 840) 

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами та 
банківськими металами 326 465 (367 442) 

 

29 

65. 29. Інші доходи 
 

 
2016 2015 

Погашення придбаних знецінених фінансових активів 60 160 22 527 
Позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу 19 062 − 
Комісія від страхових компаній та банків 14 881 4 014 
Штрафи отримані 8 382 3 386 
Дохід від набутого право власності на кошти клієнтів 6 961 1 254 
Плата за оренду сейфів  5 975 3 855 
Відшкодування витрат за комунальні послуги стосовно приміщень, 

наданих в оренду 5 422 2 111 
Повернення раніше списаних активів 2 501 12 
Дохід від дострокової виплати строкових депозитів клієнтів 2 464 2 621 
Відшкодування судових витрат 1 674 1 100 
Позитивний результат від продажу основних засобів та нематеріальних 

активів 998 2 670 
Відшкодування реєстраційних витрат  360 166 
Послуги з перевезення цінностей 10 921 

Інше 8 035 3 029 

Всього інші доходи 136 885 47 666 

 
В процесі роботи Банку мають місце випадки, коли на рахунках, що підлягають закриттю, є залишки коштів, за якими 
клієнт не звертається. Стаття «Дохід від набутого право власності на кошти клієнтів» представлена доходом, який Банк 
визнав за коштами клієнтів згідно з Цивільним кодексом України, в результаті закінчення строку набувальної давності за 
даними залишками коштів. 

30 

66. 30. Витрати на персонал та інші операційні витрати 
 
Витрати на персонал та інші операційні витрати включають: 
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2016 2015 

Заробітна плата та премії 487 574 312 470 
Нарахування на фонд заробітної плати 93 150 94 878 
Внески до недержавного пенсійного фонду − 66 

Інші витрати на персонал 352 409 

Витрати на персонал 581 076 407 823 

  
  Винагорода партнерам за залучення клієнтів 120 035 21 345 

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  89 699 68 854 
Вартість професійних послуг 76 543 47 462 
Ремонт та обслуговування основних засобів 71 253 54 470 
Послуги зв’язку  66 275 48 188 
Податки, крім податку на прибуток  49 921 27 441 
Оренда та утримання приміщень  33 053 29 706 
Супровід програмного забезпечення 24 655 12 853 
Офісні витрати 21 085 14 095 
Маркетинг та реклама 19 909 5 192 
Витрати на охорону 15 221 10 833 
Витрати на інкасацію цінностей  9 393 7 358 
Благодійна діяльність  5 946 6 152 
Витрати на відрядження 5 400 3 373 
Штрафи та пені 41 142 
Витрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 

активів 10 710 
Витрати від оцінки активів, утримуваних для продажу – 100 285 

Інше 23 376 15 731 

Інші операційні витрати 631 815 474 190 
 

31 

67. 31. Управління ризиками 
 
Система управління ризиками Банку побудована таким чином, щоб забезпечити ідентифікацію, оцінку, обмеження, 
контроль, моніторинг та стрес-тестування усіх суттєвих видів ризику та оцінку спроможності Банку покрити дані ризики, 
зокрема достатність капіталу та запасу ліквідності. 
 

Структура управління ризиками 
 
Наглядова рада 
 
Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, яка містить перелік ризиків та процедури 
управління ними; встановлює граничні розміри ризиків та рівні толерантності Банку до ризиків; здійснює контроль за 
ефективністю функціонування системи управління ризиками; затверджує план відновлення діяльності Банку; визнає 
джерела капіталізації та іншого фінансування Банку; визначає кредитну політику Банку. 
 
Правління  
 
Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стратегій та принципів управління 
ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Банку делегує повноваження щодо оперативного управління 
ризиками колегіальним органам Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів. 
 
Кредитна рада 
 

Кредитна рада несе загальну відповідальність за моніторинг та управління кредитно–інвестиційним портфелем; 
реалізацію кредитної та інших політик Банку щодо клієнтів Банку, організація кредитування клієнтів Банку з урахуванням 
стратегічних та інших поточних планів діяльності Банку; прийняття рішень щодо здійснення Банком активних, у тому числі 
кредитних, операцій з клієнтами Банку в межах повноважень; забезпечення заходів, направлених на управління 
кредитними ризиками за операціями з клієнтами Банку. 
 

Комітет з питань управління активами та пасивами 
 
Комітет з питань управління активами та пасивами несе загальну відповідальність за встановлення внутрішніх лімітів 
розривів ліквідності, внутрішніх лімітів валютної позиції у розрізі валют та типів позиції, прийняття рішень щодо 
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оптимізації валютної структури балансу, встановлення граничних сум торгового збитку, встановлення лімітів чутливості 
до процентного ризику, прийняття рішень щодо оптимізації структури активів та пасивів, моніторинг дотримання 
нормативів та параметрів ресурсного регулювання та показників ефективності ресурсної політики. 
 
Департамент ризик-менеджменту 
 
Департамент ризик-менеджменту забезпечує методологічне супроводження процесу управління фінансовими та 
операційними ризиками; готує пропозиції щодо визначення рівнів толерантності Банку до фінансових та операційних 
ризиків; здійснює незалежну поточну оцінку дотримання існуючих політик і процедур з фінансовими та операційними 
ризиками; забезпечує проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників ризиків, на які наражається 
Банк або які можуть надалі з’явитися в його діяльності.  
 
Концентрація ризиків 
 
Концентрація виникає у разі якщо декілька контрагентів здійснюють однакову господарську діяльність або діяльність в 
одному географічному регіоні або мають подібні економічні характеристики, що обумовлюють їх здатність виконувати 
договірні зобов’язання, які зазнають однакового впливу змін в економічних, політичних або інших умовах. Концентрація 
вказує на відповідну чутливість результатів діяльності Банку до змін, що мають вплив на конкретну галузь чи 
географічний регіон. 
 
З метою уникнення надмірної концентрації ризиків внутрішні політика і процедури включають конкретні інструкції щодо 
зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Визначена концентрація ризиків контролюється та 
управляється належним чином. 

 
Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик – це ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність боржника чи контрагента 
виконати взяті на себе зобов’язання відповідно до погоджених умов. Банк здійснює управління та контроль кредитного 
ризику шляхом встановлення лімітів ризику, стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а 
також шляхом контролю ризиків, пов’язаних із такими лімітами. 
 
Банк запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення можливих змін рівня 
кредитоспроможності контрагентів, включаючи процедури моніторингу фінансового стану позичальників, моніторингу 
факторів кредитного ризику, стрес-тестування та регулярний перегляд забезпечення.  
 
Похідні фінансові інструменти 

 
Кредитний ризик, пов’язаний із похідними фінансовими інструментами, обмежується їх номінальною сумою за 
відповідними договорами.  
 
Ризики за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 
 
Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені відповідних клієнтів. Суми таких 
платежів стягуються з клієнтів на умовах акредитиву. Зазначені гарантії наражають Банк на ризики, подібні до кредитних 
ризиків, які знижуються шляхом застосування аналогічних процедур і принципів контролю. 
 

У наведеній нижче таблиці зазначені максимальні показники кредитного ризику за статтями звіту про фінансовий стан, 
включаючи похідні фінансові інструменти. Максимальний ризик представлений загальною сумою з урахуванням резерву 
під зменшення корисності, а також чистою сумою за похідними фінансовими інструментами. 
 

 
Приміт

ки 

Максимальна сума ризиків, 
31 грудня  

2016 

Максимальна сума ризиків, 
31 грудня 

2015 

Грошові кошти та їх еквіваленти  
(за винятком коштів у касі) 

7 
1 490 888 3 234 581 

Кошти у кредитних установах 8 6 521 927 9 623 078 

Похідні фінансові активи 9 9 420 14 707 

Кредити клієнтам 10 20 351 584 14 029 078 

Торгові цінні папери 11 386 454 − 
Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу  

12 
19 985 441 8 329 870 

Інвестиції, утримувані до погашення 13 1 000 657 3 023 728 
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Інші активи 19 71 137 33 249 

 
 

49 817 508 38 288 291 

  
 

  Договірні та умовні фінансові 
зобов’язання 

25 5 641 888 3 452 198 

Сукупний кредитний ризик  55 459 396 41 740 489 

 
У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю суми, наведені вище, являють собою поточний 
кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у майбутньому в результаті змін у вартості. 
 
Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових інструментів 
наведена у відповідних примітках.  
 
Кредитна якість за категоріями фінансових активів 

 
Кредитна якість фінансових активів після вирахування резервів на покриття збитків від зменшення корисності на 31 
грудня 2016 року представлена таким чином: 
 

 
Примітки 

Не прострочені 
і такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Прострочені 
і такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Знецінені на 
індивідуальній 

основі Всього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 7 1 490 888 − − 1 490 888 

Кошти у кредитних 
установах 8 807 471 − 5 714 456 6 521 927 

Кредити клієнтам: 10 
    Юридичні особи  

 
17 487 815 104 039 641 780 18 233 634 

МСБ 
 

916 947 5 658 12 047 934 652 

Фізичні особи 
 

1 046 339 65 283 71 676 1 183 298 

Торгові цінні 
папери 11 386 454 − − 386 454 

Інвестиційні цінні 
папери, наявні 
для продажу 12 19 996 757 − − 19 996 757 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 13 1 000 657 − − 1 000 657 

Всього 
 

43 133 328 174 980 6 439 959 49 748 267 

 
 

Кредитна якість фінансових активів після вирахування резервів на покриття збитків від зменшення корисності на 31 
грудня 2015 року представлена таким чином: 

 

 
Примітки 

Не прострочені і 
такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Прострочені і 
такі, що їх 

корисність не 
зменшилась 

Знецінені на 
індивідуальній 

основі Всього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

7 
3 234 581 − − 3 234 581 

Кошти у кредитних 
установах 

8 
65 635 − 9 557 443 9 623 078 

Кредити клієнтам: 10 
    Юридичні особи  

 
9 588 197 180 442 2 501 002 12 269 641 

МСБ 
 

276 686 7 849 13 116 297 651 

Фізичні особи 
 

1 282 728 57 801 121 257 1 461 786 

Інвестиційні цінні 
папери, наявні 
для продажу 

12 
8 212 949 − 116 921 8 329 870 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 

13 
3 023 728 − − 3 023 728 
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Всього  
25 684 504 246 092 12 309 739 38 240 335 

 
Знецінені кредити включають кредити оцінені індивідуально, а також кредити, які оцінені у сукупності, та за якими визнане 
зменшення корисності. 
 
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних внутрішніх кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що 
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма напрямками 
господарської діяльності, географічними регіонами та видами продуктів. Система рейтингів підтримується фінансовими 
аналітиками Банку з урахуванням обробленої ринкової інформації для встановлення визначальних факторів оцінки 
ризиків, пов’язаних із контрагентами. Всі внутрішні рейтинги ризиків формуються спеціально для різних категорій і 
створюються згідно з рейтинговою політикою Банку. Відповідні рейтинги ризиків регулярно аналізуються.  
 
Кредитний рейтинг України, згідно з класифікацією міжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2016 року, 
відповідав рівню ССС (2015: ССС). 
 
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу, а саме: облігації внутрішньої державної позики та муніципальні облігації, 
що не мають рейтингу, – були віднесені Банком до категорії нижче B-, виходячи з суверенного кредитного рейтингу 
України. 
 
Інші залишки грошових коштів та їх еквівалентів, коштів у кредитних установах та інвестиційних цінних паперів, наявні для 
продажу, класифікуються з урахуванням поточних кредитних рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими 
агентствами. У випадку, якщо контрагент не мав встановленого міжнародного рейтингу на звітну дату, Банк 
використовував рейтинги, встановлені національними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. 
Інвестиційний рівень фінансових активів відповідає рейтингам від ААА до ВВВ. Фінансові активи з рейтингом нижче ВВВ 
відносяться до спекулятивного рівня. 
 
Далі представлена класифікація за кредитними рейтингами фінансових активів Банку, що мають такі рейтинги: 
 

 uaAAA – A- uaBBB – B- Нижче B- 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2016 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) − − 1 490 888 − 1 490 888 

Кошти у кредитних установах 1 053 225 4 653 806 102 814 794 6 521 927 

Похідні фінансові активи 403 12 − 9 005 9 420 

Торгові цінні папери − − 386 454 − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу − − 

19 883 935 101 506 19 985 441 

Інвестиції, утримувані до 
погашення − − 1 000 657 − 1 000 657 

 
 

 uaAAA – A- uaBBB – B- Нижче B- 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2015 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) − − 3 234 581 − 3 234 581 

Кошти у кредитних установах 8 750 394 764 515 108 169 − 9 623 078 

Похідні фінансові активи 265 11 976 2 163 304 14 707 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 94 087 59 291 8 059 570 116 922 8 329 870 

Інвестиції, утримувані до 
погашення − − 3 023 728 − 3 023 728 

 
 
Аналіз прострочених кредитів за строками виникнення прострочки наведений нижче.  
 
Прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, за строками виникнення прострочки на 31 грудня 2016 року 
представлений таким чином: 
 

 До 31 дня 
Від 31 до 
60 днів 

Від 61 до 
90 днів 

Понад 
90 днів Всього 

Кредити клієнтам 
     Юридичні особи  102 031 2 008 − − 104 039 
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МСБ 3 001 353 130 2 174 5 658 

Фізичні особи 46 069 8 193 1 527 9 494 65 283 

Всього 151 101 10 554 1 657 11 668 174 980 

 
 
Прострочені кредити, корисність яких не зменшилась, за строками виникнення прострочки на 31 грудня 2015 року 
представлений таким чином: 
 

 До 31 дня 
Від 31 до 
60 днів 

Від 61 до 
90 днів 

Понад 
90 днів Всього 

Кредити клієнтам 
     Юридичні особи  − − 26 285 154 157 180 442 

МСБ 3 728 399 550 3 172 7 849 

Фізичні особи 40 340 7 367 1 743 8 351 57 801 

Всього 44 068 7 766 28 578 165 680 246 092 

 
 

Більш детальна інформація стосовно резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам наведена у Примітці 10. 
 

Географічна концентрація 
 
Нижче наведено інформацію про географічну концентрацію монетарних активів та зобов’язань: 
 

 
31 грудня 2016 

 

Україна 
Країни-члени 

ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні 
банки Всього 

Активи 
    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 − − 2 482 132 

Банківські метали 14 112 − − 14 112 

Кошти у кредитних установах 839 957 5 661 925 20 045 6 521 927 

Похідні фінансові активи 9 420 − − 9 420 

Кредити клієнтам 20 351 584 − − 20 351 584 

Торгові цінні папери 386 454 − − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 19 996 752 5 − 19 996 757 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 

Інші активи 71 137 − − 71 137 

 

45 152 205 5 661 930 20 045 50 834 180 

  
    Зобов’язання     

Кошти Національного банку України 574 997 − − 574 997 

Кошти кредитних установ 1 105 700 − − 1 105 700 

Похідні фінансові зобов’язання 16 300 − − 16 300 

Кошти клієнтів 46 180 966 − − 46 180 966 

Резерви під гарантії та зобов’язання 60 504 − − 60 504 

Інші зобов’язання 393 292 − − 393 292 

 

48 331 759 − − 48 331 759 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (3 179 554) 5 661 930 20 045 2 502 421 

 
 

 
31 грудня 2015 

 
Україна 

Країни-члени 
ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні 
банки Всього 

Активи 
    Грошові кошти та їх еквіваленти 3 969 997 − − 3 969 997 

Банківські метали 24 267 − − 24 267 
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Кошти у кредитних установах 112 287 9 472 788 38 003 9 623 078 

Похідні фінансові активи 14 707 − − 14 707 

Кредити клієнтам 14 029 078 − − 14 029 078 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 8 341 182 4 − 8 341 186 

Інвестиції, утримувані до погашення 3 023 728 − − 3 023 728 

Інші активи 33 249 − − 33 249 

 

29 548 495 9 472 792 38 003 39 059 290 

  
    Зобов’язання 
    Кошти Національного банку України 4 284 258 − − 4 284 258 

Кошти кредитних установ 4 991 323 − − 4 991 323 

Похідні фінансові зобов’язання 37 898 − − 37 898 

Кошти клієнтів 27 510 140 − − 27 510 140 

Резерви під гарантії та зобов’язання 2 461 − − 2 461 

Інші зобов’язання 150 524 − − 150 524 

 

36 976 604 − − 36 976 604 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (7 428 109) 9 472 792 38 003 2 082 686 

 

 

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 
 
Ризик ліквідності – це ризик, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не 
зазнавши при цьому неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами 
джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання. З метою обмеження цього ризику керівництво 
використовує різні джерела фінансування додатково до своєї основної бази депозитів. Керівництво також здійснює 
щоденне управління ліквідністю Банку з урахуванням залишків коштів на кореспондентських рахунках та планів щодо 
надходжень та відтоків коштів; управління поточною ліквідністю строком до 1 місяця шляхом визначення потреб Банку у 
ліквідних коштах та визначення величини розриву ліквідності протягом зазначеного періоду; управління ліквідністю на 
строк більше 1-го місяця шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів та 
розробки заходів щодо підтримання у майбутньому відповідного рівня ліквідності Банку.  
 
Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від звітної дати до дати погашення згідно з відповідним 
договором. 
 
Аналіз активів та зобов’язань Банку за строками їх очікуваного відшкодування або погашення наведений у Примітці 33. 
 
У таблицях нижче подано інформацію щодо майбутніх недисконтованих грошових потоків за фінансовими 
зобов’язаннями станом на 31 грудня 2016 та 2015 років в розрізі строків, що залишились до погашення. Похідні 
інструменти, що погашаються шляхом поставки базового активу, які представлені в розрізі сум до отримання та до сплати 
за строками, що залишились до погашення. Зобов’язання, що підлягають погашенню за вимогою, вважаються такими, що 
підлягають виплаті на найбільш ранню можливу дату. Однак Банк розраховує на те, що значна частина клієнтів не 
вимагатиме виплат на найбільш ранню можливу дату. 
 

Фінансові зобов’язання станом на 
31 грудня 2016 

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Кошти Національного банку України 56 693 166 112 450 496 − 673 301 
Кошти кредитних установ 887 648 74 410 176 682 − 1 138 740 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом поставки 
базового активу:  

     Суми до сплати за договором (1 539 904) − − − (1 539 904) 
Суми до отримання за договором 1 556 204 − − − 1 556 204 
Кошти клієнтів 38 049 633 8 400 132 615 153 2 030 47 066 948 

Інші зобов’язання 393 292 − − − 393 292 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 39 403 566 8 640 654 1 242 331 2 030 49 288 581 

  
     

       
Фінансові зобов’язання станом на 
31 грудня 2015 

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад 
5 років Всього 

Кошти Національного банку України 
2 957 786 939 090 673 301 − 4 570 177 
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Кошти кредитних установ 3 404 308 1 652 894 93 295 − 5 150 497 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом поставки 
базового активу:  

     Суми до сплати за договором (3 911 839) − − − (3 911 839) 
Суми до отримання за договором 3 949 738 − − − 3 949 738 
Кошти клієнтів 22 748 084 5 068 177 325 926 2 368 28 144 555 

Інші зобов’язання 150 524 − − − 150 524 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 29 298 601 7 660 161 1 092 522 2 368 38 053 652 

 
У наведеній нижче таблиці відображено строки погашення договірних та умовних фінансових зобов’язань Банку, які 
передбачені відповідними договорами. Усі невиконані зобов’язання з надання позик включаються в той часовий період, 
що містить найбільш ранню дату, до якої клієнт може вимагати їх виконання. У випадку договорів фінансової гарантії 
максимальна сума гарантії відноситься на найбільш ранній період, у якому ця гарантія може вимагатись. 

 

 
До  

3 місяців 
Від 3 до 

12 місяців 
Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

31 грудня 2016 884 558 4 424 282 393 552 − 5 702 392 
31 грудня 2015 41 067 3 372 501 41 091 − 3 454 659 

 

Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати усі договірні та умовні зобов’язання до закінчення строку їх дії. 
 

Операційний ризик 
 
Операційний ризик – це ризик втрат, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи контролю або 
неадекватності інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності роботи. 
 
Основним органом управління операційним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить встановлення 
принципів, що забезпечать методику ефективного управління та контролю операційних ризиків. Комітет з питань 
управління операційними ризиками є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики 
управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, запровадження систем / додаткових систем 
внутрішнього контролю, розробка комплексу заходів за результатами розгляду операційних інцидентів.  
 

Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових потоків від фінансових інструментів 
внаслідок коливання ринкових змінних, як, наприклад, процентні ставки, обмінні курси валют та дохідність цінних паперів. 
Банк класифікує ринкові ризики як торгові та неторгові. Ризик за неторговими позиціями управляється та контролюється з 
використанням аналізу чутливості.  
 

Процентний ризик 
 
Процентний ризик виникає внаслідок можливості того, що коливання процентних ставок впливатиме на майбутні грошові 
потоки та справедливу вартість фінансових інструментів. Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих 
змін у процентних ставках при незмінному значенні всіх інших змінних звіту про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід Банку.  
 

Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід відображає вплив припустимих змін у процентних ставках 
на чистий процентний дохід Банку за один рік, виникне внаслідок розривів активів та зобов’язань за строковістю до 
перегляду процентної ставки, яка відображає строковість до перегляду базової ставки для інструментів з плаваючою 
(змінюваною) процентною ставкою та строковість до погашення для інструментів з фіксованою процентною ставкою. 
 
Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід  
(за методом розривів строковості до переоцінки) 
 

  31 грудня 2016  

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 10 093 991 2 533 067 15 114 241 15 716 095 6 290 872 49 748 266 

Зобов’язання 32 879 741 7 286 432 6 522 771 1 171 644 1 076 47 861 664 



274 

 

Різниця між активами та 
зобов’язаннями  (22 785 750) (4 753 365) 8 591 470 14 544 451 6 289 796 1 886 602 

1% (218 493) (39 590) 32 247 
  

(225 836) 
-1% 218 493 39 590 (32 247) 

  
225 836 

 
 

  31 грудня 2015  

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 16 033 418 1 175 949 8 229 988 8 648 506 4 163 791 38 251 652 

Зобов’язання 21 816 917 6 597 025 7 452 936 917 101 1 742 36 785 721 

Різниця між активами та 
зобов’язаннями  (5 783 499) (5 421 076) 777 052 7 731 405 4 162 049 1 465 931 

1% (55 458) (45 151) 2 917 
  

(97 692) 
-1% 55 458 45 151 (2 917) 

  
97 692 

 
 

У попередніх періодах для розкриття чутливості до процентного ризику Банком використовувався підхід, що відображав 
переоцінку виключно на основі плаваючої процентної ставки для неторгових фінансових активів та фінансових 
зобов’язань.  
 
Чутливість звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід  
(за методом чутливості інструментів з плаваючою ставкою) 
 

Дата 
Збільшення у 

базисних пунктах 
Вплив на чистий 
процентний дохід 

Зменшення у 
базисних пунктах 

Вплив на чистий 
процентний дохід 

31 грудня 2016 +100 (23 453) -100 29 419 
31 грудня 2015 +100 (9 246) -100 52 578 

 
 

Валютний ризик 
 
Валютний ризик – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання 
курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Комітет з питань управління активами та пасивами Банку встановлює 
ліміти за позиціями в іноземній валюті згідно з вимогами Національного банку України. Моніторинг позицій здійснюється 
на щоденній основі.  
 
Основні позиції активів та зобов’язань у іноземних валютах на 31 грудня 2016 року представлені таким чином: 

 

 
Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи 

     Грошові кошти та рахунки в 
Національному банку України 1 907 205 272 905 259 508 42 514 2 482 132 

Банківські метали − − − 14 112 14 112 

Кошти у кредитних установах 824 297 3 243 623 2 164 012 289 995 6 521 927 

Кредити клієнтам 14 626 038 4 473 490 1 252 056 − 20 351 584 

Торгові цінні папери 4 555 381 899   386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 8 354 784 11 641 973 − − 19 996 757 

Інвестиційні цінні папери, 
утримувані до погашення 1 000 657 − − − 1 000 657 

Інвестиційна нерухомість 50 814 − − − 50 814 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 1 509 943 − − − 1 509 943 

Активи, утримувані для продажу 1 129 309 − − − 1 129 309 

Поточні податкові активи 4 921 − − − 4 921 

Відстрочені активи з податку на 
прибуток 82 561 − − − 82 561 

Інші активи 320 245 30 005 15 092 − 365 342 

Всього активи 29 815 329 20 043 895 3 690 668 346 621 53 896 513 
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Зобов’язання 
     Кошти Національного банку 

України 574 997 − − − 574 997 

Кошти кредитних установ 106 617 695 030 279 237 24 816 1 105 700 

Кошти клієнтів 23 827 610 18 851 117 3 399 834 102 405 46 180 966 

Резерви під гарантії та 
зобов’язання 2 094 − 58 410 − 60 504 

Інші зобов’язання 324 696 29 565 311 961 3 338 669 560 

Всього зобов’язання 24 836 014 19 575 712 4 049 442 130 559 48 591 727 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 4 979 315 468 183 (358 774) 216 062 

   
     Активи до отримання 674 963 988 518 624 012 3 665 2 291 158 

Активи до відправлення (577 654) (1 240 997) (261 549) (217 838) (2 298 038) 
Чиста довга/(коротка) 

невизнана позиція 97 309 (252 479) 362 463 (214 173) 

 Загальна довга/(коротка) 
визнана та невизнана позиція 5 076 624 215 704 3 689 1 889 

  

Основні позиції активів та зобов’язань у іноземних валютах на 31 грудня 2015 року представлені таким чином: 
 

 
Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи 
     Грошові кошти та рахунки в 

Національному банку України 3 465 776 267 038 221 524 15 659 3 969 997 

Банківські метали − − − 24 267 24 267 

Кошти у кредитних установах 82 267 8 878 118 524 885 137 808 9 623 078 

Кредити клієнтам 8 107 429 5 714 257 207 392 − 14 029 078 

Інвестиційні цінні папери, наявні 
для продажу 7 414 809 926 377 − − 8 341 186 

Інвестиційні цінні папери, 
утримувані до погашення 3 023 728 − − − 3 023 728 

Інвестиційна нерухомість 47 528 − − − 47 528 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 1 145 495 − − − 1 145 495 

Активи, утримувані для продажу 970 165 − − − 970 165 

Поточні податкові активи 4 921 − − − 4 921 

Відстрочені активи з податку на 
прибуток 79 358 − − − 79 358 

Інші активи 272 727 7 936 986 183 281 832 

Всього активи 24 614 203 15 793 726 954 787 177 917 41 540 633 

       
Зобов’язання      

Кошти Національного банку 
України 4 284 258 − − − 4 284 258 

Кошти кредитних установ 281 711 4 494 200 207 354 8 058 4 991 323 

Кошти клієнтів 16 910 148 8 914 443 1 617 252 68 297 27 510 140 

Резерви під гарантії та 
зобов’язання 2 459 2 − − 2 461 

Інші зобов’язання 380 241 48 995 6 659 719 436 614 

Всього зобов’язання 21 858 817 13 457 640 1 831 265 77 074 37 224 796 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 2 755 386 2 336 086 (876 478) 100 843  

       

Активи до отримання 2 164 633 1 423 703 1 940 322 5 039 5 533 697 

Активи до відправлення (467 891) (3 948 224) (1 053 701) (87 072) (5 556 888) 
Чиста довга/(коротка) 

невизнана позиція 1 696 742 (2 524 521) 886 621 (82 033)  
Загальна довга/(коротка) 

визнана та невизнана позиція 4 452 128 (188 435) 10 143 18 810  

 
У наведених нижче таблицях зазначені валюти, зміна курсів яких може наразити Банк на значний ризик станом на 31 
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грудня 2016 та 2015 років, з огляду на неторгові монетарні активи та зобов’язання та прогнозовані грошові потоки. Аналіз 
полягає у визначенні впливу можливих змін в обмінних курсах іноземних валют по відношенню до гривні, при незмінному 
значенні всіх інших змінних звіту про прибутки та збитки Банку (через наявність неторгових монетарних активів та 
зобов’язань, справедлива вартість яких є чутливою до змін обмінних курсів валют). Наведене у таблиці від’ємне значення 
відображає потенційне чисте збільшення збитку чи зменшення капіталу, а додатні значення відображають потенційне 
чисте зменшення збитку чи збільшення капіталу. 
 

Валюта 

Збільшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2016 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2016 

Збільшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2015 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2015 

Долар США 53,00% 114 323 67,00% (126 252) 
Євро 53,00% 1 955 67,00% 6 796 

 
 

Валюта 

Зменшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2016 

Вплив на 
збиток до 

оподаткування 
31 грудня  

2016 

Зменшення 
валютного курсу, 

% 
31 грудня  

2015 

Вплив на збиток 
до оподаткування 

31 грудня  
2015 

Долар США -13,00% (28 042) -18,00% 33 918 
Євро -15,00% (553) -18,00%  (1 826) 

 

32 

68. 32. Оцінка справедливої вартості 
 
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у результаті 
передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна 
безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки. 
 
Справедлива вартість визначалася Банком з використанням наявної ринкової інформації, якщо така існує, та відповідних 
методів оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості 
необхідні певні судження. Для визначення справедливої вартості керівництво застосувало всю наявну ринкову 
інформацію. Оцінки, представлені в цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зможе отримати при 
фактичній реалізації наявного в неї пакета тих чи інших активів чи повинен буде сплатити при передачі зобов’язань. 
 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку, які оцінюються за 
справедливою вартістю на постійній основі, а також справедлива вартість будівель 
 
Банк використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації 
про неї в розрізі моделей оцінки: 

► 1-й рівень: котирування (нескориговані) цін на активних ринках для ідентичних активів чи зобов’язань; 

► 2-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є 
спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 

► 3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є 
спостережуваними на ринку. 

 

Деякі фінансові активи та фінансові зобов’язання, а також будівлі Банку, оцінюються за справедливою вартістю на кінець 
звітного періоду. Нижче подається інформація про способи визначення справедливої вартості цих активів та зобов’язань 
(зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані): 
 

Активи/ 
зобов’язання 

Рівень ієрархії 
справедливої 

вартості Методики оцінки та ключові вхідні дані 

    
Торгові цінні 

папери 
 
Інвестиційні цінні 

1 Котирувані ціни пропозиції на активному ринку. 

 

2 

 

Дисконтовані потоки грошових коштів.  
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папери, наявні 
для продажу 

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої 
суттєві дані є прямо або опосередковано спостереженнями на ринку. Оцінки 
використовують одну або декілька визначених цін для звичайних операцій, 
які піддаються спостереженню на ринку, який не вважається активним. 

3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових 
даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються 
спостереженню на ринку. До даних, що не піддаються спостереженню, 
відносяться припущення щодо майбутніх фінансових показників емітента, 
його профілю ризику, а також економічні припущення щодо галузі та 
географічної юрисдикції, в якій діє емітент. 

Інвестиційна 
нерухомість 

3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості, при цьому використовується метод порівняння 
продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів використовується 
метод капіталізації доходу. Для методу порівняння продажів ціни ринкових 
продажів по зіставних об’єктах нерухомості у безпосередній близькості 
коригуються з врахуванням різниці в основних параметрах (таких як площа 
об’єкту нерухомості). Основним параметром, що використовується при 
даному методі оцінки є ціна за квадратний метр об’єкту нерухомості.  

Похідні фінансові 
інструменти 

2 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі форвардних курсів 
обміну валют (із форвардних курсів обміну валют, які піддаються 
спостереженню на кінець звітного періоду) та форвардних ставок за 
договорами, дисконтованих за ставкою, яка відображає кредитний ризик від 
різних контрагентів.  

Будівлі та 
земельні 
ділянки, активи 
утримувані для 
продажу 

3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості 
будівель та земельних ділянок та активів, утримуваних для продажу, при 
цьому використовується метод порівняння продажів, а для об’єктів, які не 
мають ринкових аналогів використовується метод капіталізації доходу. Для 
методу порівняння продажів ціни ринкових продажів по зіставних об’єктах 
нерухомості у безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці 
в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним 
параметром, що використовується при даному методі оцінки є ціна за 
квадратний метр об’єкту нерухомості.  

 
 

У таблиці нижче поданий аналіз фінансових інструментів, представлених у звітності за справедливою вартістю, у розрізі 
рівнів ієрархії джерел справедливої вартості: 
 

  31 грудня 2016 

 
Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю 

    Торгові цінні папери − 386 454 − 386 454 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 5 19 985 440 11 312 19 996 757 

Похідні фінансові активи − 9 420 − 9 420 

Інвестиційна нерухомість − − 50 814 50 814 

Будівлі та земельні ділянки − − 1 022 396 1 022 396 

Активи, утримувані для продажу − − 1 129 309 1 129 309 

Всього 5 20 381 314 2 213 831 22 595 150 

  
    Зобов’язання, які оцінюються за  

справедливою вартістю 
 

   

Похідні фінансові зобов’язання − 16 300 − 16 300 

Всього − 16 300 − 16 300 

 
 

 31 грудня 2015 
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 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю     

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 4 8 212 949 128 233 8 341 186 

Похідні фінансові активи − 14 707 − 14 707 

Інвестиційна нерухомість − − 47 528 47 528 

Будівлі та земельні ділянки − − 912 117 912 117 

Активи, утримувані для продажу − − 970 165 970 165 

Всього 4 8 227 656 2 058 043 10 285 703 

      
Зобов’язання, які оцінюються за 

справедливою вартістю     

Похідні фінансові зобов’язання − 37 898 − 37 898 

Всього − 37 898 − 37 898 

 
 

Зміни у категорії фінансових інструментів 3-го рівня, оцінених за справедливою вартістю 
 

У таблиці нижче представлено узгодження визнаних на початок і кінець звітного періоду сум за фінансовими активами і 
зобов’язаннями 3-го рівня, які обліковуються за справедливою вартістю: 
 

 

На 1 січня 
2016 

Всього 
прибутки/ 
(збитки), 
визнані у 
звіті про 

прибутки та 
збитки Придбання Реалізація Погашення 

Уцінка, 
визнана у 

складі 
власного 
капіталу 

Переведення 
з 1-го та  

2-го рівнів 
На 31 грудня 

2016 

Інвестиційні 
цінні 
папери, 
наявні для 
продажу 128 233 (116 921) − − − − − 11 312 

 
 

 

На 1 січня 
2015 

Всього 
прибутки/ 
(збитки), 
визнані у 
звіті про 

прибутки та 
збитки Придбання Реалізація Погашення 

Уцінка, 
визнана у 

складі 
власного 
капіталу 

Переведення 
з 1-го та  

2-го рівнів 
На 31 грудня 

2015 

Інвестиційні 
цінні 
папери, 
наявні для 
продажу 13 228 − − − − (1 916) 116 921 128 233 

 
 
Вплив змін у ключових припущеннях на оцінки справедливої вартості фінансових інструментів 3-го рівня, оцінюваних 
за справедливою вартістю 
 

У таблиці нижче представлено вплив використання можливих альтернативних припущень на оцінки справедливої 
вартості інструментів 3-го рівня: 

 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Фінансові активи 
    

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 11 312 (11 312) 128 233 (128 233) 
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Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, які не відображаються за справедливою 
вартістю 
 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається з використанням ринкових цін, 
методів дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій оцінки вартості і може не відображати 
справедливу вартість цих інструментів на дату затвердження цієї фінансової звітності. Такі розрахунки не відображають 
жодних премій або дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного 
фінансового інструмента. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому 
грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. 
 
Кошти у інших банках та кошти інших банків представлені короткостроковими депозитами та позиками. У зв’язку з 
короткостроковим характером цих фінансових інструментів та відповідними фактичними процентними ставками, 
встановленими по подібних фінансових інструментах, балансова вартість залишків коштів у інших банках приблизно 
дорівнює їхній справедливої вартості. 
 

Для визначення справедливої вартості прогнозні грошові потоки дисконтуються за ринковими ставками, встановленими 
на звітну дату по аналогічних інструментах. 
 

Фінансові активи / 
фінансові 
зобов’язання 

Рівень 
ієрархії 

справедливої 
вартості Методики оцінки та ключові вихідні дані 

    
Кредити клієнтам 3 Дисконтовані потоки грошових коштів. 

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням 
ринкових даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не 
піддаються спостереженню. До даних, що не піддаються 
спостереженню, відносяться припущення щодо майбутніх фінансових 
показників контрагента, його профілю ризику, а також економічні 
припущення щодо галузі та географічної юрисдикції, в якій діє 
контрагент. До найсуттєвіших вихідних даних належала ставка 
дисконтування, яка відображає кредитний ризик контрагентів. 

Інвестиції, 
утримувані до 
погашення 

1 Котирувані ціни пропозиції на активному ринку.  

Кошти 
Національного 
банку України 

3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням даних, 
що не піддаються спостереженню. 

Кошти клієнтів 3 Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням даних, 
що не піддаються спостереженню. 

 
 

 
31 грудня 2016 

 
Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається 

    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 − − 2 482 132 

Кошти у кредитних установах − − 6 521 927 6 521 927 

Кредити клієнтам − − 21 000 129 21 000 129 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 

Всього 3 482 789 − 27 522 056 31 004 845 

  
    Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається 

    Кошти Національного банку України − − 574 997 574 997 

Кошти кредитних установ − − 1 105 700 1 105 700 

Кошти клієнтів − − 46 264 609 46 264 609 

Всього − − 47 945 306 47 945 306 
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 31 грудня 2015 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається     

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 969 997 − − 3 969 997 

Кошти у кредитних установах − − 9 623 078 9 623 078 

Кредити клієнтам − − 13 637 314 13 637 314 

Інвестиції, утримувані до погашення 3 023 728 − − 3 023 728 

Всього 6 993 725 − 23 260 392 30 254 117 

      
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається     

Кошти Національного банку України − − 4 270 593 4 270 593 

Кошти кредитних установ − − 5 002 007 5 002 007 

Кошти клієнтів − − 27 375 474 27 375 474 

Всього − − 36 648 074 36 648 074 
 

Нижче наводиться порівняння балансової вартості та справедливої вартості в розрізі класів фінансових інструментів 
Банку, що не обліковуються за справедливою вартістю в звіті про фінансовий стан. У таблиці не наводяться значення 
справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов’язань. 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Фінансові активи 

    Грошові кошти та їх еквіваленти 2 482 132 2 482 132 3 969 997 3 969 997 
Кошти у кредитних установах 6 521 927 6 521 927 9 623 078 9 623 078 
Кредити клієнтам 20 351 584 21 000 129 14 029 078 13 637 314 

Інвестиції, утримувані до погашення 1 000 657 1 000 657 3 023 728 3 023 728 

Всього активів 30 356 300 31 004 845 30 645 881 30 254 117 

     Фінансові зобов’язання  

    Кошти Національного банку України 574 997 574 997 4 284 258 4 270 593 
Кошти кредитних установ 1 105 700 1 105 700 4 991 323 5 002 007 

Кошти клієнтів 46 180 966 46 264 609 27 510 140 27 375 474 

Всього зобов’язань 47 861 663 47 945 306 36 785 721 36 648 074 
 

33 

69. 33. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 
 
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за договірними строками погашення. Інформація 
про договірні недисконтовані зобов’язання Банку стосовно погашення наведена у Примітці 31. 

 
 

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 
До одного 

року 
Понад один 

рік 
Без строку 
погашення Всього 

До одного 
року 

Понад один 
рік 

Без строку 
погашення Всього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти  2 482 132 − − 2 482 132 3 969 997 − − 3 969 997 

Банківські метали 14 112 − − 14 112 24 267 − − 24 267 

Похідні фінансові 
активи 9 420 − − 9 420 14 707 − − 14 707 

Кошти у кредитних 
установах 6 521 927 − − 6 521 927 9 606 784 16 294 − 9 623 078 

Кредити клієнтам* 12 095 856 8 255 728 − 20 351 584 8 261 694 5 767 384 − 14 029 078 
Торгові цінні папери 386 454 − − 386 454 − − − − 
Інвестиційні цінні 

папери, наявні для 
продажу 6 245 517 13 751 240 − 19 996 757 1 312 567 7 028 619 − 8 341 186 

Інвестиційні цінні 
папери, утримувані 
до погашення 1 000 657 − − 1 000 657 3 023 728 − − 3 023 728 

Інвестиційна 
нерухомість − − 50 814 50 814 − − 47 528 47 528 

Основні засоби та 
нематеріальні активи − − 1 509 943 1 509 943 − − 1 145 495 1 145 495 

Активи, утримувані 
для продажу 1 129 309 − − 1 129 309 970 165 − − 970 165 
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Поточні активи з 
податку на прибуток − 4 921 − 4 921 − 4 921 − 4 921 

Відстрочені активи з 
податку на прибуток − 82 561 − 82 561 − 79 358 − 79 358 

Інші активи 365 342 − − 365 342 281 832 − − 281 832 

Всього 30 250 726 22 094 450 1 560 757 53 905 933 27 465 741 12 896 576 1 193 023 41 555 340 

  
        Кошти Національного 

банку України 181 621 393 376 − 574 997 3 739 641 544 617 − 4 284 258 
Кошти кредитних 

установ 885 576 220 124 − 1 105 700 4 901 164 90 159 − 4 991 323 
Похідні фінансові 

зобов’язання  16 300 − − 16 300 37 898 − − 37 898 
Кошти клієнтів  45 621 747 559 219 − 46 180 966 27 226 074 284 066 − 27 510 140 
Резерви під гарантії та 

зобов’язання 60 504 − − 60 504 2 461 − − 2 461 

Інші зобов’язання 669 560 − − 669 560 436 614 − − 436 614 

Всього 47 435 308 1 172 719 − 48 608 027 36 343 852 918 842 − 37 262 694 

Чиста сума (17 184 582) 20 921 731 1 560 757 5 297 906 (8 878 111) 11 977 734 1 193 023 4 292 646 

* Станом на 31 грудня 2016 року кредити клієнтам строком погашення «до одного року» містять залишки по прострочених кредитах на суму 
439 307 тис. грн. (2015: 438 605 тис. грн.).  

 

Керівництво Банку вважає, що від’ємний розрив ліквідності (розрив ліквідності між фінансовими активами та фінансовими 
зобов’язаннями за строком погашення «до року» станом на 31 грудня 2016 року складає 18 331 827 тис. грн.), що виник 
станом на 31 грудня 2016 року, є контрольованим та не загрожує здатності Банку своєчасно та в повному обсязі 
розраховуватись за власними зобов’язаннями. Так, Банк має обсяг вторинного резерву ліквідних коштів, що 
представлений: 

► необтяженими цінними паперами – облігаціями внутрішньої державної позики України у сумі  
12 214 665 тис. грн., облігаціями Державної іпотечної установи у сумі 201 912 тис. грн., корпоративними цінними 
паперами в портфелі Банку у сумі 226 527 тис. грн., які характеризуються високим рівнем ліквідності та були 
віднесені до строку погашення «понад 1 рік», що можуть бути отримані шляхом продажу вказаних цінних паперів 
або шляхом залучення кредиту рефінансування від Національного банку України під заставу цих цінних паперів. 
Станом на 31 грудня 2016 року справедлива вартість цінних паперів, які можуть вважатись покриттям 
кумулятивного розриву ліквідності за часовим кошиком «до 1 року», складає 12 643 104 тис. грн.;  

► стабільними залишками коштів клієнтів на поточних рахунках, що визначені за допомогою статистичного аналізу 
коливань залишків на поточних рахунках клієнтів. Станом на 31 грудня 2016 року стабільні залишки на поточних 
рахунках оцінюються в сумі 5 722 906 тис. грн. На основі припущення щодо здатності продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі фактичний термін погашення стабільного залишку може розглядатися як «без 
строку погашення»; 

 
Таким чином, від’ємний розрив ліквідності, що виник станом на 31 грудня 2016 року, у сумі 18 331 827 тис. грн., на основі 
очікуваних строків реалізацій зазначених фінансових інструментів змінюється на позитивний розрив ліквідності та може 
оцінюватися в розмірі 34 183 тис. грн. 

34 

70. 34. Операції із зв’язаними сторонами 
 
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає позики та аванси, залучає депозити та здійснює інші операції із зв’язаними 
сторонами. Сторони вважаються зв’язаними у випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону 
через одного чи кількох посередників або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та 
операційних рішень. Умови операцій із зв’язаними сторонами встановлюються на щоденній основі і можуть бути 
відмінними від ринкових умов.  
 
Станом на 31 грудня 2016 року 94,94% статутного капіталу Банку було у власності держави, під контролем Міністерства 
фінансів України (2015: 94,94%). Відповідно, операції та залишки із зв’язаними сторонами представляють собою операції 
з державою, суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади (прямо та опосередковано), членами 
провідного управлінського персоналу Банку та суб’єктами господарювання, які контролюються, мають спільний контроль 
або знаходяться під їх суттєвим впливом.  
 
Суб’єкти господарювання, зв’язані з органами державної влади – суб’єкти господарювання, які контролюються, 
перебувають під спільним контролем або суттєвим впливом органів державної влади.  
 
Органи державної влади – органи державної влади, урядові агенції та подібні органи державної влади – місцеві, 
національні або міжнародні.  
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При розгляді взаємовідносин кожної можливої зв’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки 
їхній юридичній формі. Обсяги операцій, залишки за операціями зі зв’язаними сторонами на кінець періоду та відповідні 
суми доходів і витрат за період були такими: 
 

 
31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 

Підприєм-
ства, які 

контролю- 
ються 

державою 
Інші зв’язані 

сторони 

Ключовий 
управлінь- 

кий персонал 

Підприєм- 
ства, які 

контролю- 
ються 

державою 

Інші 
зв’язані 

сторони 

Ключовий 
управлінь- 

кий персонал 

Активи 
      Поточні рахунки у 

Національному банку 
України 1 178 348 − − 3 088 722 − − 

Поточні рахунки та рахунки 
овернайт в інших кредитних 
установах 289 753 − − 132 274 − − 

Кошти у кредитних установах 102 − − 16 397 − − 
Кредити, загальна сума 10 691 593 911 14 360 7 888 113 12 825 − 
Мінус резерв під зменшення 

корисності  (212 235) (1) (147) (94 400) (711) − 
Торгові цінні папери 386 454 − − − − − 
Інвестиційні цінні папери, 

наявні для продажу 
(загальна сума) 19 890 594 − − 8 242 442 − − 

Інвестиції, утримувані до 
погашення 1 000 657 − − 3 023 728 − − 

       
Зобов’язання       

Кошти Національного банку 
України  574 997 − − 4 284 258 − − 

Кошти кредитних установ  275 2 700 − 2 977 611 − − 
Кошти клієнтів − депозити  7 305 521 57 766 74 346 3 397 802 40 284 200 
Кошти клієнтів − поточні 

рахунки 11 505 632 10 749 14 408 4 985 982 25 645 2 385 
Випущені зобов’язання та 

гарантії 9 424 202 323 3 979 3 904 026 402 − 
       
Звіт про прибутки та збитки 

та інший сукупний дохід       
Процентний дохід від кредитів 1 059 303 103 513 912 015 396 − 
Процентний дохід від торгових 

цінних паперів 7 354 − − − − − 
Процентний дохід від 

інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 1 738 367 − − 1 042 999 − − 

Процентний дохід від 
інвестиції, утримуваних до 
погашення 838 290 − − 124 382 − − 

Процентні витрати за коштами 
Національного банку України 183 215 − − 389 379 − − 

Процентні витрати за коштами 
кредитних установ 80 442 42 − 215 901 − − 

Процентні витрати за коштами 
клієнтів 2 296 901 4 453 4 076 337 100 3 854 44 

Резерв під зменшення 
корисності кредитів: 
(нарахування)/ 
розформування (117 835) 711 (147) 943 400 − − 

Чисті збитки від торгових 
цінних паперів (406) − − − − − 

Чисті прибутки від 
інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 26 436 − − 2 562 − − 

Інші операційні витрати 89 699 − − 68 854 − − 

 

Ризик концентрації – ризик концентрації визначається Банком як ризик можливих втрат внаслідок концентрації ризику на 
конкретних інструментах, окремих операціях та галузях економіки. 
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Специфіка діяльності Банку пов’язана зі значними обсягами операцій із державними підприємствами, внаслідок чого 
виникає значна концентрація кредитного та інвестиційного ризиків щодо окремих контрагентів та груп пов’язаних 
контрагентів та галузей економіки. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року 61% активів та 40% зобов’язань були зосереджені в операціях з державними компаніями, 
Національним банком України, державними банками та державними органами.  
 
Станом на 31 грудня 2015 року 54% активів та 42% зобов’язань було сконцентровано в операціях з державними 
підприємствами, Національним банком України, державними банками та державними органами.  
 
Банк здійснює управління ризиком концентрації у кредитному портфелі та портфелі цінних паперів шляхом встановлення 
лімітів для окремих контрагентів та груп контрагентів.  
 
Виплати ключовому управлінському персоналу включали такі статті: 
 

 
31 грудня  

2016 
31 грудня  

2015 

Заробітна плата та премії 27 190 11 151 

Нарахування на фонд заробітної плати – 2 

Всього виплати ключовому управлінському персоналу  27 190 11 153 
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71. 35. Достатність капіталу 
 
Банк визначає у складі капіталу статті, визначені нормативно-правовими актами України та Базельською Угодою як 
капітал кредитних установ. Політика Банку передбачає підтримку сталого рівня власного капіталу з метою забезпечення 
належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. 
При цьому враховується і вплив рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність балансу 
між підвищенням прибутковості, що є можливим в результаті підвищення співвідношення запозиченого та власного 
капіталу, і перевагами та стабільністю, які забезпечуються за рахунок стійкості фінансової позиції. 
 
Національний банк України як головний регулюючий орган встановлює вимоги до розміру капіталу Банку в цілому та 
здійснює моніторинг виконання цих вимог на основі звітності за національними стандартами. Банк та його окремі операції 
знаходяться під безпосереднім наглядом з боку національних регулюючих органів. 
 
Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, встановленими НБУ, банки повинні підтримувати показник співвідношення 
капіталу та активів, зважених на ризик («показник адекватності капіталу за українськими нормативними вимогами»), вище 
певного встановленого мінімального показника. Станом на 31 грудня 2016 та років зазначений мінімальний рівень, 
становить 10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника рівня капіталу за періоди, що закінчилися 31 
грудня 2016 та 2015 років. 
 
Банк аналізує свою діяльність щодо виконання вимог до мінімального розміру капіталу, включаючи вимоги щодо 
адекватності капіталу, розраховані згідно з Базельською Угодою 1988 року, як визначено у документі Базельського 
комітету з банківського нагляду «Міжнародна конвергенція: виміри капіталу та стандарти капіталу» (із змінами, внесеними 
у квітні 1998 року) та Поправкою до Базельської угоди для врахування ринкових ризиків (із змінами, внесеними у 
листопаді 2005 року), відомою як Базель І. Станом на 31 грудня 2016 року та років мінімальний рівень показника 
достатності капіталу згідно з вимогами Базель І становить 8% та мінімальний рівень показника достатності капіталу 
першого рівня – 4%. 
 

У наступній таблиці показано склад позиції Банку по капіталу, розрахованої згідно з вимогами Базельської Угоди, станом 
на 31 грудня 2016 та 2015 років: 

 

 

31 грудня  
2016 

31 грудня  
2015 

Капітал першого рівня 5 806 795 5 517 800 

Капітал другого рівня (508 889) (1 225 154) 

Всього капітал 5 297 906 4 292 646 

Активи, зважені за ризиком 34 674 864 19 117 174 

Показник достатності капіталу першого рівня 16,75% 28,86% 
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Сукупний показник достатності капіталу  15,28% 22,45% 
 
Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався показника достатності капіталу, розрахованого згідно з положеннями 
Базельської угоди. 

36 

72. 36. Події після звітної дати 
 
Після 31 грудня 2016 року, не відбулося жодних подій, які б мали вплив на дану фінансову звітність та потребували б 
розкриття. 

 


