
Титульний аркуш 
14.07.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1042 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 

2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 

Перший заступник Голови 

Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»  
  

Кравець Андрiй Миколайович 

(посада) (підпис) 
(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік  

 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
23697280 

4. Місцезнаходження 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-11-04 

6. Адреса електронної пошти ndudnyk@ukrgasbank.com  

  

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну 

інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 

 Рішення Наглядової ради №27 

від 24.06.2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру 

осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, 

особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). 

 Державна установа «Агентство з 

розвитку інфраструктури 

фондового ринку України», 

21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру 

осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, 

особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо 

емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку безпосередньо). 

 Державна установа «Агентство з 

розвитку інфраструктури 

фондового ринку України», 

21676262, Україна, 

DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 

розміщено на 

власному 

веб-сайті 

учасника 

фондового ринку 

 https://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/annual_info_emitent/      

(URL-адреса сторінки) 

14.07.2020 
(дата) 

mailto:ndudnyk@ukrgasbank.com
https://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/annual_info_emitent/
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. X 

5. Інформація про рейтингове агентство. X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
X 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення; 
X 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 
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інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 

 

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 емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента. 
 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 
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23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. 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 осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 

29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

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

виникала протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. 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 станом на кінець звітного року. 
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38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.   

46. Примітки. 

1. Інформація про судові справи емітента – відсутня. Станом на 01.01.2020 відсутні судові 

справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів АБ 

«УКРГАЗБАНК». Станом на 01.01.2020 відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у 

звітному році на суму 1 або більше відсотків активів АБ «УКРГАЗБАНК». 

2. Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у 

звітному періоді – відсутня. Протягом 2019 року органами державної влади штрафні санкції 

ненакладались. 

3. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – відсутня. Протягом 2019 року 

зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувались. 

4. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість 

прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій – відсутня. 

Протягом 2019 року зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувались. 

5. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, оскільки власник істотної участі 

Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України не є суб’єктом господарювання. 

6. Iнформацiя про облiгацiї емiтента – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року 

не здiйснював випуск облiгацiй. Станом на кiнець дня 31.12.2019 року випуски облiгацiй, якi 

знаходяться в обiгу, або зобов’язання за якими не виконанi, або виконанi неналежним чином, 

вiдсутнi. 

7. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) 

– вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не здiйснював випуски iнших цiнних паперiв. 

Станом на кiнець дня 31.12.2019 випуски інших цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi 

знаходяться в обiгу, вiдсутнi. 

8. Iнформацiя про похiднi цiннi папери – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 

року не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Станом на кiнець дня 31.12.2019 випуски 

похiдних цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi знаходяться в обiгу, вiдсутнi. 

9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цінних паперів – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не здiйснював випуск боргових цінних паперів. Станом на 

кiнець дня 31.12.2019 випуски боргових цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi знаходяться в 

обiгу, вiдсутнi. 

10. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду– 

вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не викупав і не продавав раніше викуплені 

акції. 

11. Інформація щодо звіту про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
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об'єкта) житлового будівництва) – відсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не 

здiйснював випуск цільових облігацій. 

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента – відсутня. Станом на кiнець дня 31.12.2019 року випуски цінних паперів (крім 

акцій), якi знаходяться в обiгу вiдсутнi.  

13. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу такого емітента – відсутня. У власності працівників АБ 

«УКРГАЗБАНК» акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента, 

відсутні. Працівники АБ «УКРГАЗБАНК» володіють акціями АБ «УКРГАЗБАНК» у розмірі 

менше 0,1 відсотка розміру статутного капіталу кожен. 

14. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів – відсутня. Протягом 2019 року уповноваженими державними органами 

обмеження щодо обігу цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» не накладались. Отримання від АБ 

«УКРГАЗБАНК» або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

не потребує, оскільки, АБ «УКРГАЗБАНК» є публічним акціонерним товариством. 

15. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами – відсутня. За 

результатами дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році рішення про виплату дивідендів 

загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалось. Протягом 2019 року  

дивіденди не виплачувались. 

16. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента – відсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» 

здiйснює банкiвську дiяльнiсть, вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття 

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

2826) у таблиці «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» зазначаються розрахунок 

вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - 

товариствами з обмеженою відповідальністю, крім тих, що здійснюють банківську, страхову 

діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування. 

17. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 

iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – відсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» здiйснює 

банкiвську дiяльнiсть, вiдповiдно до глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

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

таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та 

«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» заповнюються емітентами, які займаються 

видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 

18. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів – відсутня. Протягом 2019 року не приймалися рiшення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинiв. 

19. Інформація вчинення значних правочинів – відсутня. Протягом 2019 року не приймалися 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Протягом 2019 року не вчинялися 

значні правочини у зв`язку з тим, що раніше не приймались рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 

20. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – 

відсутня. Протягом 2019 року не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заінтересованість. Протягом 2019 року не вчинялися значні правочини, 

щодо яких є заiнтересованiсть у зв`язку з тим, що раніше не приймались рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заiнтересованiсть. 

21. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – відсутня. Протягом 

2019 року не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть. 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). – відсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не здiйснював випуск боргових цінних паперів. Станом на 
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кiнець дня 31.12.2019 випуски боргових цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК», якi знаходяться в 

обiгу, вiдсутнi. 

23. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента – вiдсутня. Акціонери не повідомляли АБ 

«УКРГАЗБАНК» про укладення ними таких договорів. 

24. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом – вiдсутня. Особи, які здійснюють контроль над АБ 

«УКРГАЗБАНК», не повідомляли АБ «УКРГАЗБАНК» про укладення ними таких договорів.  

25. Інформація про випуски іпотечних облігацій – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 

2019 року не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

26. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття – вiдсутня. АБ 

«УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

27. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» 

протягом 2019 року не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. 

28. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – вiдсутня. АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 

2019 року не здiйснював випуск iпотечних активiв. 

29. 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 2019 року не створював ФОН. 

 

Обґрунтування змiн в персональному складi посадових осiб АБ «УКРГАЗБАНК», що 

вiдбулись протягом 2019 року: 

1. Наглядова рада: 

1.1. Припинення повноважень: повноваження Голови Наглядової ради Давди Ш.Д. та 

членів Наглядової ради Шевальова А.В., Багірова Т.М., Коняса С.Р., Блащука Ю.О. та Волчко 

О.Ю. припинені на підставі рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 

19.04.2019 (протокол №1). 

1.2. Обрання: вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 

19.04.2019 (протокол №1) до складу Наглядової ради обрано таких осіб: 

1.2.1. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової 

ради; 

1.2.2. Шевальов Артем Валентинович – член Наглядової ради (представник акціонера – 

Держави Україна); 

1.2.3. Гелетій Юрій Ігорович – член Наглядової ради (представник акціонера – Держави 

Україна); 

1.2.4. Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради; 

1.2.5. Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman) — незалежний член Наглядової 

ради;  

1.2.6. Волчко Оксана Юліанівна — незалежний член Наглядової ради; 

1.2.7. Блащук Юрій Олександрович — незалежний член Наглядової ради. 

2. Правління: 

2.1. Припинення повноважень: Повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» 

Василець Наталiї Євгенiвни припинено 11.11.2019 у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, 

визначеного рiшенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.11.2014 (протокол №13), та 

закiнченням строку контракту вiд 12.11.2014, укладеного мiж АБ «УКРГАЗБАНК» та Василець 

Н.Є. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.11.2014 (протокол №13). 

2.2. Обрання: Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 04.11.2019 

(протокол №22) Василець Наталію Євгенівну обрано з 12.11.2019 членом Правління АБ 

«УКРГАЗБАНК». 



8 

 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

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. 940948 

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) 

3 836 

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

64.19 Iншi види грошового посередництва 

10. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) IBAN 

UA843000010000032000106201026 

3) поточний рахунок 

- 

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

у іноземній валюті 

- 

5) IBAN 

- 

6) поточний рахунок 

- 

  



9 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 

ліцензії  

Дата 

видачі 

Орган державної 

влади, що видав 

ліцензію 

Дата закінчення 

строку дії ліцензії 

(за наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська Лiцензiя 123 06.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Безстрокова 

Опис Строк дiї банкiвської лiцензiї - необмежений. 

На пiдставi банкiвської лiцензiї, Банк має право надавати 

наступнi банкiвськi послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів 

від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;  

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків 

клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного 

зберігання (ескроу);  

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на 

поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на  

власних умовах та на власний ризик.  

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних 

операцiй 

123 06.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Безстрокова 

Опис У зв’язку із введенням в дію 07.02.2019 Закону України «Про 

валюту і валютні операції» генеральні ліцензії на здійснення валютних 

операцій банків втратили чинність. 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 

повернута до Нацiонального банку України 08.02.2019. 

На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних 

операцiй та додатку до неї, Банк мав право здiйснювати наступнi 

валютнi операцiї: 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, 

продаж, обмін, прийняття та інкасо), що здійснюються в касах і 

пунктах обміну іноземної валюти банків; 

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, 

обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які 

працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 

юридичними особами-резидентами; 

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в 

іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і 

нерезидентів) в іноземній валюті; 

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у 

грошовій одиниці України; 

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених 

банках України в іноземній валюті та здійснення операції за ними; 

- відкриття кореспондентських рахунків у банках 

(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному 

ринку України; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних 

ринках; 
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- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за 

винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками 

(купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну 

іноземної валюти банків і агентів]; 

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

- залучення та розміщення банківських металів на валютному 

ринку України; 

- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних 

ринках; 

- торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; 

- валютні операції на валютному ринку України, які належать 

до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу 

другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 

банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, 

затвердженого постановою правління національного банку України 

від 15.08.2011 № 281; 

- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до 

фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не 

зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого 

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків 

генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 

281.  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку – 

депозитарна дiяльнiсть 

(Депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи) 

Лiцензiя АЕ 

№ 263236 
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 iнститутiв 

спiльного iнвестування) 

Лiцензiя 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) 

Лiцензiя АЕ 

№ 263238 
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 

ринку цiнних паперiв - 

Дiяльнiсть з управлiння 

iпотечним покриттям 

Лiцензiя АД 

№ 034432 
18.06.2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 
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Опис Cтрок дiї лiцензiї з 18.06.2012 року – необмежений.  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами 

(Брокерська дiяльнiсть) 

Лiцензiя АЕ 

№ 294713 
14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 14.02.2015 року – необмежений.  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами 

(Дилерська дiяльнiсть) 

Лiцензiя АЕ 

№ 294714 
14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 14.02.2015 року – необмежений.  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку – 

дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами 

(Андеррайтинг) 

Лiцензiя АЕ 

№ 294715 
14.02.2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Cтрок дiї лiцензiї з 14.02.2015 року – необмежений.  
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) найменування 

Закрите акціонерне товариство «Розрахункова палата «Київської універсальної біржі» 

2) організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

23511393 

4) місцезнаходження 

03035, Україна, м.Київ, вул. Кудряшова, 1 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє 15% акцій від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Сервіс» 

2) організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

32295045 

4) місцезнаходження 

08158, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Малютянка, вул. Перемоги, буд. 1 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє часткою в розмірі 10% від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) найменування 

Приватне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» 

2) організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

38040228 

4) місцезнаходження 

01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє 9,7143% акцій від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) найменування 

Приватне акціонерне товариство «ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ» 

2) організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 
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3) ідентифікаційний код юридичної особи 

23738116 

4) місцезнаходження 

04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє 9% акцій від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Верховина-еліт» 

2) організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

32730039 

4) місцезнаходження 

90033, Україна, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми, будинок 1 «А» 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє часткою в розмірі 9% від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) найменування 

Приватне акціонерне товариство «Українська Міжбанківська Валютна Біржа» 

2) організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

22877057 

4) місцезнаходження 

04070, Україна, м. Київ, вул. Межигірська,1 

5) опис 

АБ «УКРГАЗБАНК» володіє 5% акцій від статутного капіталу товариства. 

Права, що належать АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно управління - відповідно до статуту товариства. 
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13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)  

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 

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

tshestak@ukrgasbank.com 

Опис Шестак Т.М. обіймає посаду корпоративного секретаря АБ 

«УКРГАЗБАНК» з 10.11.2014. 

Попередній досвід роботи корпоративним секретарем – відсутній. 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Попереднє місце роботи – начальник відділу контрактно – договірних 

відносин та супроводження Юридичного управління ПАТ «АЛЬПАРІ 

БАНК». 

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 03.11.2014 

(протокол №12) припинено повноваження попереднього корпоративного 

секретаря Крисевича С.О. 

Положенням про Корпоративного секретаря ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» визначено, зокрема, що корпоративний секретар є 

посадовою особою Банку, а також функціональні обов’язки корпоративного 

секретаря. 

  

mailto:tshestak@ukrgasbank.com
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14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

оновлення рейтингової 

оцінки емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Рейтингове агентство 

«Експерт-Рейтинг» 

Уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення рейтингової 

оцінки емітента  

20.12.2019 

uaAА+ 

Опис  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Рейтингове агентство 

«ІВІ-Рейтинг» 

Уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення рейтингової 

оцінки емітента  

21.12.2019 

uaАА- 

Опис  
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15. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента  

 

1) найменування відділення № 220/01 
2) місцезнаходження вул. Івана Бевза, 34, м. Вінниця, Вiнницька область,  
 21009, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 221/01 
2) місцезнаходження вул. Київська, 6-а, м. Могилів-Подільський, Вiнницька  
 область, 24000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 223/01 
2) місцезнаходження вул. Р. Скалецького, 4, м. Вінниця, Вiнницька область,  
 21018, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 225/01 
2) місцезнаходження пл. Соборна 7 б, м. Могилів-Подільський, Вiнницька  
 область, 24000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 231/01 
2) місцезнаходження вул. Незалежності, 67, м. Калинівка, Вiнницька  

  область, 22403, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 232/01 
2) місцезнаходження вул. Костянтина Василенка, 21, м. Вінниця, Вiнницька  
 область, 21027, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 233/01 
2) місцезнаходження вул. Ботанічна, 24, м. Вінниця, Вiнницька область,  
 21027, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 235/01 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 7, смт Крижопіль, Вiнницька область,  
 24634, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 238/01 
2) місцезнаходження вул. Соборності, 6, м. Хмільник, Вiнницька область,  
 22000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 240/01 
2) місцезнаходження вул. Тиверська, 79-а, смт Тиврів, Вiнницька область,  
 23300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 244/01 
2) місцезнаходження вул. Грушевського, 68, м. Козятин, Вiнницька область,  
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 22100, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 245/01 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 64/57, м. Гнівань, Тиврівський р-н,  
 Вiнницька область, 23310, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 144/01 
2) місцезнаходження вул. Миколаєнка, 21, м. Бершадь, Вiнницька область,  
 24400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 146/01 
2) місцезнаходження вул. Гімназійна, 10а, м. Немирів, Вiнницька область,  
 22800, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 260/01 
2) місцезнаходження вул. 1 Травня, 77, м. Гайсин, Гайсинський район,  
 Вiнницька область, 23700, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 217/01 
2) місцезнаходження вул. Брацлавська, 85, м. Вінниця, Вiнницька область,  
 21001, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 102/02 
2) місцезнаходження вул. Шопена, 1, м. Луцьк, Волинська область, 43025,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 120/02 
2) місцезнаходження вул. Олени Пчілки, 7, м. Ковель, Волинська область,  
 45000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 114/02 
2) місцезнаходження вул. Ковельська, 73, м. Володимир-Волинський,  
 Волинська область, 44700, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 73/02 
2) місцезнаходження проспект Перемоги, 5, м. Луцьк, Волинська область,  
 43005, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 107/02 
2) місцезнаходження вул. Левінцова, 58, м.Устилуг, Володимир-Волинський  
 р-н, Волинська область, 44731, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 109/02 
2) місцезнаходження вул. Прикордонників, 41, с. Старовойтово,  
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 Любомльський р-н, Волинська область, 44332,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 119/02 
2) місцезнаходження с/рада Млинівська, с. Доманове, Ратнівський р-н,  
 Волинська область, 44110, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 175/03 
2) місцезнаходження вул. Челюскіна, 12, м. Дніпро, Днiпропетровська  
 область, 49000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 176/03 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 107/3, м. Павлоград, Днiпропетровська  
 область, 51400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 177/03 
2) місцезнаходження пр-т Тараса Шевченка, 20, м. Кам’янське,  
 Днiпропетровська область, 51900, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 180/03 
2) місцезнаходження вул. Заводська, 53, м. Павлоград, Днiпропетровська  
 область, 51400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 181/03 
2) місцезнаходження вул. Нижньодніпровська, 1-б, смт Слобожанське,  
 Дніпровський р-н, Днiпропетровська область, 52005,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 183/03 
2) місцезнаходження пр-т Миру, 8, прим.19, м. Кривий Ріг, 

  Днiпропетровська область, 50007, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 185/03 
2) місцезнаходження просп. Трубників, 7, м. Нікополь, Днiпропетровська  
 область, 53219, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 189/03 
2) місцезнаходження пр-т Гагаріна, 102, м. Дніпро, Днiпропетровська  
 область, 49107, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 190/03 
2) місцезнаходження вул. Заводська, 1, м. Жовті Води, Днiпропетровська  
 область, 52200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1) найменування відділення № 195/03 
2) місцезнаходження вул. Дружби, 3А, смт. Слобожанське,  
 Днiпропетровська область, 52005, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 373/03 
2) місцезнаходження вул. Волгоградська, 9, м. Кривий Ріг,  

  Днiпропетровська область, 49066, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 372/03 
2) місцезнаходження вул. Титова, 11, м. Дніпро, Днiпропетровська область,  
 49055, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 400/03 
2) місцезнаходження просп. Слобожанський, 66 прим.39, м. Дніпро,  
 Днiпропетровська область, 49051, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 313/04 
2) місцезнаходження вул. Архітектора Нільсена, 32, м. Маріуполь, Донецька  
 область, 87515, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 315/04 
2) місцезнаходження вул. Василя Стуса, 74, м. Краматорськ, Донецька  
 область, 84300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 320/04 
2) місцезнаходження вул. Шевченка, 11, м. Слов’янськ, Донецька область,  
 84122, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 376/04 
2) місцезнаходження вул. Пушкіна, 7, м. Курахове, Мар’їнський р-н.,  
 Донецька область, 85612, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 23/05 
2) місцезнаходження вул. Київська, 74, м. Житомир, Житомирська область,  
 10030, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 18/05 
2) місцезнаходження вул. Грушевського, 11, м. Коростень, Житомирська  
 область, 11500, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 22/05 
2) місцезнаходження вул. Соборний майдан, 4, м. Радомишль, Житомирська  
 область, 12201, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1) найменування відділення № 42/05 
2) місцезнаходження вул. Житомирська, 23-А, м. Бердичів, Житомирська  
 область, 13300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 239/05 
2) місцезнаходження автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через  
 Овруч), 19 км, с/рада Руднянська, Овруцький р-н,  
 Житомирська область, 11110, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 319/05 
2) місцезнаходження вул. Велика Бердичівська, 16, м. Житомир,  
 Житомирська область, 10008, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 322/05 
2) місцезнаходження вул. Замкова, 7, м. Новоград-Волинський,  
 Житомирська область, 11701, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 280/06 
2) місцезнаходження вул. Швабська, 70, м. Ужгород, Закарпатська область,  
 88018, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 281/06 
2) місцезнаходження вул. Східна, 3, с. Великі Лази, Ужгородський р-н,  
 Закарпатська область, 88000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 282/06 
2) місцезнаходження вул. Миру 3, приміщення 10, м. Мукачеве,  
 Закарпатська область, 89600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 283/06 
2) місцезнаходження вул. Миру, 17, м. Виноградів, Закарпатська область,  
 90300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 284/06 
2) місцезнаходження вул. Б. Хмельницького, 15, м. Хуст, Закарпатська  
 область, 90400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 285/06 
2) місцезнаходження вул. Головна, 70, м. Свалява, Закарпатська область,  
 89300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 134/06 
2) місцезнаходження вул. Собранецька, 224, м. Ужгород, Закарпатська  
 область, 88000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 136/06 
2) місцезнаходження вул. Раковці, 142, смт Вилок, Виноградівський р-н,  
 Закарпатська область, 90351, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 137/06 
2) місцезнаходження вул.Заставська, 7а, с. Неветленфолу, Виноградівський  
 р-н, Закарпатська область, 90365, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 138/06 
2) місцезнаходження вул. Дружби народів, 109, с. Астей, Берегівський р-н,  
 Закарпатська область, 90200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 141/06 
2) місцезнаходження вул. Ублянська, 50, с. Малий Березний,  
 Великоберезнянський р-н, Закарпатська область,  
 89000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 154/06 
2) місцезнаходження буд.1, митний пост "Тиса", с/р Соломонівська,  
 Ужгородський р-н, Закарпатська область, 89500,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 258/06 
2) місцезнаходження вул. Собранецька, 224, КПП «Ужгород», СМАП, м.  
 Ужгород, Закарпатська область, 88000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 259/06 
2) місцезнаходження МАПП «Тиса», буд. 2, с/рада Соломонівська,  
 Ужгородський р-н, Закарпатська область, 89500,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 179/07 
2) місцезнаходження пр. Моторобудівників, буд. 3, прим. 21, м. Запоріжжя,  
 Запорiзька область, 69068, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 182/07 
2) місцезнаходження вул. Гризодубової, 55, м. Мелітополь, Запорiзька  
 область, 53602, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 184/07 
2) місцезнаходження бул. Вінтера, 40, м. Запоріжжя, Запорiзька область,  
 69041, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 186/07 
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2) місцезнаходження вул. Курчатова, 31, м. Енергодар, Запорiзька область,  
 71504, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 187/07 
2) місцезнаходження вул. Центральна, 29, м. Бердянськ, Запорiзька область,  
 71100, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 188/07 
2) місцезнаходження пр-т Соборний, 95, м. Запоріжжя, Запорiзька область,  
 69000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 368/07 
2) місцезнаходження вул. Незалежної України, 39, м. Запоріжжя, Запорiзька  
 область, 69037, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 17 
2) місцезнаходження вул. Шашкевича, 1, м. Івано-Франківськ, Iвано- 
 Франкiвська область, 76000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 40 
2) місцезнаходження Вічевий Майдан, 3, м. Коломия, Iвано-Франкiвська  
 область, 78203, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 41 
2) місцезнаходження пл. Героїв, 10, м. Калуш, Iвано-Франкiвська область,  
 77300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 47/08 
2) місцезнаходження вул. Мельника Андрія, 11а, м. Івано-Франківськ,  

  Iвано-Франкiвська область, 76000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 357/08 
2) місцезнаходження вул. Грушевського М., 1-В, м. Долина, Долинський р- 
 н., Iвано-Франкiвська область, 77503, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 133/08 
2) місцезнаходження вул. Польова, 6, м. Івано-Франківськ, Iвано- 
 Франкiвська область, 76000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 401/09 
2) місцезнаходження , с. Луговики, Поліський р-н, Київська область, 07031,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 2 



23 

 

2) місцезнаходження вул. Бальзака - Беретті, 42/20, м. Київ, Київська  
 область, 02222, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 3 
2) місцезнаходження пр-т Повітрофлотський, 10, м. Київ, Київська область,  
 03049, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 5 
2) місцезнаходження пр-т Перемоги, 67, м. Київ, Київська область, 03062,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 6 
2) місцезнаходження вул. Борщагівська, 117, кв. 103-104, м. Київ, Київська  
 область, 03056, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 7 
2) місцезнаходження вул. Велика Васильківська, 66-68, м. Київ, Київська  
 область, 03150, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 8 
2) місцезнаходження вул. Лебедєва-Кумача, 6, м. Київ, Київська область,  
 03058, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 9 
2) місцезнаходження вул. Мартиросяна, 1/8, м. Київ, Київська область,  
 03186, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 12 
2) місцезнаходження вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка,  
 Києво-Святошинський р-н, Київська область, 08131,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування Солом’янське відділення 
2) місцезнаходження вул. Єреванська, 1, м. Київ, Київська область, 03087,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 21 
2) місцезнаходження пр-т Мазепи Івана, 13/9, м. Вишгород, Київська  
 область, 07300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 24 
2) місцезнаходження вул. А. Ахматової, 14-А, м. Київ, Київська область,  
 02068, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1) найменування відділення № 25 
2) місцезнаходження вул. Фролівська, буд. 1/6, м. Київ, Київська область,  
 04070, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 28 
2) місцезнаходження бульвар  Гавела Вацлава, 16, м. Київ, Київська   

  область, 03065, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 34 
2) місцезнаходження вул. Саксаганського, буд. 82, м. Київ, Київська  
 область, 01032, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 38 
2) місцезнаходження вул. Вишгородська, буд. 21, м. Київ, Київська область,  
 04074, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 39 
2) місцезнаходження  бульвар Незалежності, 2, м. Бровари, Київська  

   область, 07400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 43 
2) місцезнаходження вул. Театральна, 9, м. Біла Церква, Київська область,  
 09100, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 45 
2) місцезнаходження пр-т Академіка Палладіна, 18/30, м. Київ, Київська  
 область, 03142, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 50 
2) місцезнаходження вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ, Київська  
 область, 01030, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування Дарницьке відділення №51 
2) місцезнаходження пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, м. Київ, Київська  
 область, 02105, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування Оболонське відділення №52 
2) місцезнаходження вул. Тимошенка, буд. 21, корпус 4, м. Київ, Київська  
 область, 04210, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування Лівобережне відділення №53 
2) місцезнаходження вул. І.Миколайчука, 1-а, м. Київ, Київська область,  
 02152, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1) найменування Бориспільське відділення №54 
2) місцезнаходження вул. Київський шлях, 83, м. Бориспіль, Київська  
 область, 08300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 56 
2) місцезнаходження вул. Б. Хмельницького, 48, м. Переяслав- 
 Хмельницький, Київська область, 08400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 58 
2) місцезнаходження вул. Шевченка Тараса, буд. 3, м. Ірпінь, Київська  
 область, 08200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 59 
2) місцезнаходження вул. Святоюріївська, 20, м. Вишневе, Києво- 
 Святошинський район, Київська область, 08133,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 60 
2) місцезнаходження вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ,  
 Київська область, 01010, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 65 
2) місцезнаходження вул. Машинобудівників, буд. 1б, приміщення 3, смт.  
 Чабани, Києво-Святошинський район, Київська  
 область, 08162, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 70 
2) місцезнаходження вул. Січових Стрільців, 10-Б, м. Київ, Київська  
 область, 04053, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 94/26 
2) місцезнаходження вул. Руставелі Шота, 40/10, літ. А, м. Київ, Київська  
 область, 01023, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 98/26 
2) місцезнаходження вул.  Євгена Коновальця, 11-А, м. Київ, Київська  
 область, 03150, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 215 
2) місцезнаходження вул. Енергетиків, 14б, м. Буча, Київська область,  
 08292, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 150 
2) місцезнаходження Львівська площа, 8, м. Київ, Київська область, 04053,  
 УКРАЇНА 
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3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 173 
2) місцезнаходження пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Київська  

  область,03058, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 369 
2) місцезнаходження пр-т Голосіївський, 93, м. Київ, Київська область,  
 03127, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 370 
2) місцезнаходження просп. Бажана, 10, м. Київ, Київська область, 02140,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 377 
2) місцезнаходження просп. Героїв Сталінграду, 8, м. Київ, Київська  
 область, 04210, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 381 
2) місцезнаходження вул. Мечнікова, 2А, м. Київ, Київська область, 01601,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 382 
2) місцезнаходження просп. Бандери Степана, 24Б, м. Київ, Київська  
 область, 04073, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 383 
2) місцезнаходження вул. Інститутська,15/5, м. Київ, Київська область,  
 01021, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 384 
2) місцезнаходження площа Контрактова,10, м. Київ, Київська область,  
 04070, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 386 
2) місцезнаходження бульв. Вацлава Гавела, 4, м. Київ, Київська область,  
 03124, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 388 
2) місцезнаходження вул. Бориспільська, 16-16/1, с. Гора, Бориспільський р- 
 н, Київська область, 08324, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 390 
2) місцезнаходження вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, Київська область, 
  03061, УКРАЇНА 
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3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 191/10 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 17, м. Кропивницький, Кiровоградська  
 область, 25009, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 192/10 
2) місцезнаходження вул. Центральна, 69, м. Мала Виска, Кiровоградська  
 область, 26200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 193/10 
2) місцезнаходження вул. В'ячеслава Чорновола, 20, м. Кропивницький,  
 Кiровоградська область, 25006, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 194/10 
2) місцезнаходження пр-т Соборний, 67, м. Олександрія, Кiровоградська  
 область, 28000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 196/10 
2) місцезнаходження вул. Героїв України, 12, м. Світловодськ,  
 Кiровоградська область, 27500, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 353/12 
2) місцезнаходження пр-т Перемоги, 149, м. Лисичанськ, Луганська область, 
  93100, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 356/12 
2) місцезнаходження пр-т Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська  
 область, 93406, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 363/12 
2) місцезнаходження вул. Менделєєва, 24, м. Рубіжне, Луганська область,  
 93000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 290/13 
2) місцезнаходження вул. Стрийська, 98, м. Львів, Львiвська область, 79026, 
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 291/13 
2) місцезнаходження вул. Б. Хмельницького, 5, м. Львів, Львiвська область,  
 79019, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 292/13 
2) місцезнаходження вул. Трускавецька, 3, м. Дрогобич, Львiвська область,  
 82100, УКРАЇНА 



28 

 

3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 293/13 
2) місцезнаходження вул. С. Бандери, 51, м. Львів, Львiвська область,  
 79013, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 294/13 
2) місцезнаходження вул. Шевченка, 55-А, смт Східниця, м. Борислав,  
 Львiвська область, 82391, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 295/13 
2) місцезнаходження пр-т Шевченка, 32, м. Новий Розділ, Львiвська  
 область, 81652, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 296/13 
2) місцезнаходження вул. І. Франка, 43, м. Моршин, Львiвська область,  
 82482, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 297/13 
2) місцезнаходження вул. Грушевського, 6, м. Рава-Руська, Львiвська  
 область, 80316, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 298/13 
2) місцезнаходження пл. Ринок, 22, м. Самбір, Львiвська область, 81400,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 299/13 
2) місцезнаходження вул. Гребінського, 28, с. Рата, Жовківський р-н,  
 Львiвська область, 80312, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 300/13 
2) місцезнаходження вул. Дж. Вашингтона, буд. 8, м. Львів, Львiвська  
 область, 79032, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 301/13 
2) місцезнаходження вул. Дружби, 201, с. Шегині, Мостиський р-н,  
 Львiвська область, 81321, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 302/13 
2) місцезнаходження вул. Андрія Корчака, 2/13, м. Стрий, Львiвська  
 область, 82400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 158/13 
2) місцезнаходження вул. Вербицького,  54, смт Краковець, Яворівський  

  р-н,  Львiвська область, 81033, УКРАЇНА 
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3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 251/14 
2) місцезнаходження вул. Декабристів, 1/1, м. Миколаїв, Миколаївська  
 область, 54001, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 216/14 
2) місцезнаходження пр-т Центральний, 22/а, м. Миколаїв, Миколаївська  
 область, 54010, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 396/14 
2) місцезнаходження пр-т Центральний, 71, м. Миколаїв, Миколаївська  
 область, 54017, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 197/15 
2) місцезнаходження вул. Пушкінська, 7, м. Одеса, Одеська область, 65026,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 198/15 
2) місцезнаходження пр-т Миру, 24, м. Чорноморськ, Одеська область,  
 68003, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 199/15 
2) місцезнаходження Дорога Дружби, 20, м. Рені, Одеська область, 68810,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 201/15 
2) місцезнаходження вул. 28 червня, 132, м. Рені, Одеська область, 68800,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 202/15 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 78-Б, м. Подільськ, Одеська область,  
 66300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 204/15 
2) місцезнаходження вул. Незалежності, 20, м. Ананьїв, Одеська область,  
 66400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 206/15 
2) місцезнаходження пр-т Миру, 15/1, м. Южне, Одеська область, 65481,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 208/15 
2) місцезнаходження пр-т Соборний, 132, м. Болград, Одеська область,  
 67800, УКРАЇНА 
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3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 210/15 
2) місцезнаходження пров. Церковний, 1, смт Овідіополь, Одеська область,  
 67800, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 211/15 
2) місцезнаходження пр-т Миру, 52, м. Ізмаїл, Одеська область, 68600,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 213/15 
2) місцезнаходження вул. Дніпропетровська дорога, 120, м. Одеса, Одеська  
 область, 65111, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 214/15 
2) місцезнаходження вул. Академіка Корольова, 92, м. Одеса, Одеська  
 область, 65089, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 218/15 
2) місцезнаходження пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ", с. Кучурган,  
 Роздільнянський р-н, Одеська область, 67450, 

 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 219/15 
2) місцезнаходження вул. Люстдорфська дорога, 5, м. Одеса, Одеська  
 область, 65017, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 375/07 
2) місцезнаходження пр-т Соборний, 60, м. Запоріжжя, Запорiзька область,  
 69063, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 249/15 
2) місцезнаходження на автошляху Р-72, «Контрольно-пропускний пункт  
 «Староказаче», Білгород-Дністровський р-н, Одеська  
 область, 67730, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 255/15 
2) місцезнаходження вул. Малиновського, 1/1, м. Одеса, Одеська область,  
 65059, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 256/15 
2) місцезнаходження вул. Єврейська, 9, м. Одеса, Одеська область, 65001,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 257/15 
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2) місцезнаходження вул. Канатна, 112, м. Одеса, Одеська область, 65012,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 212/15 
2) місцезнаходження вул. Північна, 4, с. Бурлача Балка, Одеська область,  
 68000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 378/15 
2) місцезнаходження вул. 6-й км Овідіопольської дороги, 10/2, м. Одеса,  
 Одеська область, 65098, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 392/15 
2) місцезнаходження вул. Хаджибейська дорога, 4, м. Одеса, Одеська  
 область, 65041, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 323/16 
2) місцезнаходження вул. Соборності, 19, м. Полтава, Полтавська область,  
 36020, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 324/16 
2) місцезнаходження б-р Пушкіна, 20, м. Кременчук, Полтавська область,  
 39600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 325/16 
2) місцезнаходження вул. Данила Апостола, 5, м. Миргород, Полтавська  
 область, 37600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 326/16 
2) місцезнаходження вул. Івана Мазепи, 17, м. Полтава, Полтавська область,  
 36021, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 327/16 
2) місцезнаходження вул. Халаменюка, 5, м. Кременчук, Полтавська  
 область, 39600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 329/16 
2) місцезнаходження пр-т Володимирський, 41, м. Лубни, Полтавська  
 область, 37500, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 330/16 
2) місцезнаходження просп. Героїв Дніпра, 42, м. Горішні Плавні,  
 Полтавська область, 39803, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 100/17 
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2) місцезнаходження вул. Княгиницького, 5а, м. Рівне, Рiвненська область,  
 33016, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 104/17 
2) місцезнаходження вул. Богоявленська, 2, м. Рівне, Рiвненська область,  
 33022, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 105/17 
2) місцезнаходження вул. Млинівська, 23а, м. Рівне, Рiвненська область,  
 33024, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 106/17 
2) місцезнаходження вул. Білоруська 26, с. Городище, Дубровицький р-н,  
 Рiвненська область, 33110, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 108/17 
2) місцезнаходження вул. Андріївська, 2, м. Березне, Рiвненська область,  
 34600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 111/17 
2) місцезнаходження вул. Широка, 13, м. Сарни, Рiвненська область, 34503,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 115/17 
2) місцезнаходження вул. Київська, 4, м. Рівне, Рiвненська область, 33023,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 116/17 
2) місцезнаходження вул. П. Могили, 31, м. Рівне, Рiвненська область,  
 33001, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 117/17 
2) місцезнаходження вул. Скарбова, 3, м. Дубно, Рiвненська область, 35600,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 118/17 
2) місцезнаходження вул. Грушевського, 12, м. Костопіль, Рiвненська  
 область, 35000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 128/17 
2) місцезнаходження Незалежності майдан, 8, м. Вараш, Рiвненська область,  
 34403, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 303/18 
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2) місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, 4, м. Суми, Сумська  
 область, 40030, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 304/18 
2) місцезнаходження бул. Шевченка, 18-а, м. Ромни, Сумська область,  
 42000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 305/18 
2) місцезнаходження автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП  
 «Дмитрівка» 175 км + 450 м, МАПП "Велика  
 Писарівка", Дмитрівська сільська рада,  
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 306/18 
2) місцезнаходження вул. Старопутивльська, 45, м. Білопілля, Сумська  
 область, 41800, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 307/18 
2) місцезнаходження пр-т Червоної Калини, 16, м. Конотоп, Сумська  
 область, 41600, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 308/18 
2) місцезнаходження вул. Свободи, 21, м. Шостка, Сумська область, 41100,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 309/18 
2) місцезнаходження вул. Петропавлівська, 86, м. Суми, Сумська область,  
 40030, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 310/18 
2) місцезнаходження вул. Ярославського, 4, м. Охтирка, Сумська область,  
 42700, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 311/18 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 29-б, м. Суми, Сумська область, 40030,  
 УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 159/18 
2) місцезнаходження автодорога Н07 Київ-Суми-Юнаківка 378 км + 944 м,  
 МАПП «Юнаківка», Басівська сільська рада, Сумська  
 область, 42312, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 162/18 
2) місцезнаходження МАПП «Бачівськ», траса Кіпті-Глухів-Бачівськ 242 км 
  + 516 м, Глухівський р-н, Сумська область, 41411,  
 УКРАЇНА 
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3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 147/18 
2) місцезнаходження траса Глухів-Рильськ 15 км, Глухівський р-н, Сумська  
 область, 41443, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 71/19 
2) місцезнаходження вул. Франка І., 23, м. Тернопіль, Тернопiльська  

  область, 46001, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 72/19 
2) місцезнаходження вул. Мазепи гетьмана, 7, м. Борщів, Тернопiльська  
 область, 48702, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 74/19 
2) місцезнаходження вул. Степана Бандери, 8-а, м. Чортків, Тернопiльська  
 область, 48501, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 84/19 
2) місцезнаходження вул. Бродівська, 44, м. Тернопіль, Тернопiльська  
 область, 46400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 399/19 
2) місцезнаходження вул. Замкова, 9, приміщення 14, м. Тернопіль,  
 Тернопiльська область, 46000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 270/20 
2) місцезнаходження вул. Космічна, 20, м. Харків, Харкiвська область,  
 61145, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 271/20 
2) місцезнаходження пр-т Перемоги, 70, м. Харків, Харкiвська область,  
 61204, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 272/20 
2) місцезнаходження вул. Героїв Праці, 20/321, м. Харків, Харкiвська  
 область, 61168, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 274/20 
2) місцезнаходження Плетенівський шлях, буд.1, с. Гатище, Вовчанський р- 
 н, Харкiвська область, 62503, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 275/20 
2) місцезнаходження 38-й кілометр траси "Харків-Бєлгород", пункт 

  Пропуску  «Щербаківка», Дергачівський р-н,  
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  Харкiвська область, 62300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 277/20 
2) місцезнаходження пр-т Московський, 144, м. Харків, Харкiвська область,  
 61082, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 278/20 
2) місцезнаходження Полтавський шлях, 31, м. Харків, Харкiвська область,  
 61052, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 279/20 
2) місцезнаходження вул. Ярослава Мудрого, 23, м. Харків, Харкiвська  
 область, 61002, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 241/20 
2) місцезнаходження просп. Гагаріна, 165, корп. 5, м. Харків, Харкiвська  
 область, 61124, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 380/20 
2) місцезнаходження майдан Свободи, 5, м. Харків, Харкiвська область,  
 61022, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 265/21 
2) місцезнаходження вул. Перекопська, 21, м. Херсон, Херсонська область,  
 73024, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 266/21 
2) місцезнаходження вул. Мангубінська, 24, м. Скадовськ, Херсонська  
 область, 75500, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 267/21 
2) місцезнаходження вул. Набережна, 3, м. Каховка, Херсонська область,  
 74800, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 268/21 
2) місцезнаходження вул. Ушакова, 68, м. Херсон, Херсонська область,  
 73026, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 391/21 
2) місцезнаходження просп. Дніпровський, 19, м. Нова Каховка, Херсонська  
 область, 74900, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 85/22 
2) місцезнаходження вул. Проскурівського підпілля, 105, м. Хмельницький,  
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 Хмельницька область, 29013, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 80/22 
2) місцезнаходження вул. Огієнка, 51, м. Кам’янець-Подільський,  
 Хмельницька область, 32300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 82/22 
2) місцезнаходження вул. Свободи, 22, м. Хмельницький, Хмельницька  
 область, 29000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 83/22 
2) місцезнаходження вул. Героїв Небесної Сотні, 39, м. Шепетівка,  
 Хмельницька область, 30400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 328/22 
2) місцезнаходження вул. Острозького, 17/1, м. Старокостянтинів,  
 Хмельницька область, 31100, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 367/22 
2) місцезнаходження вул. Булаєнка, 2, м. Красилів, Хмельницька область,  
 31000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 131/23 
2) місцезнаходження б-р Шевченка, 389, м. Черкаси, Черкаська область,  
 18005, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 140/23 
2) місцезнаходження вул. Припортова, буд. 42/1, м. Черкаси, Черкаська  
 область, 18016, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 142/23 
2) місцезнаходження вул. Садовий проїзд, 6, м. Золотоноша, Черкаська  
 область, 19700, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 145/23 
2) місцезнаходження вул. Соборна, 103, м. Сміла, Черкаська область, 20700, 
  УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 148/23 
2) місцезнаходження вул. Горького, 1-а, м. Умань, Черкаська область,  
 20300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 151/23 
2) місцезнаходження вул. Центральна, 116, м. Чорнобай, Черкаська область,  
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 19900, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 152/23 
2) місцезнаходження пр-т Шевченка, 40-а, м. Звенигородка, Черкаська  
 область, 20200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 153/23 
2) місцезнаходження вул. Героїв Майдану, 1-а, м. Корсунь-Шевченківський,  
 Черкаська область, 19400, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 63 
2) місцезнаходження вул. Шевченка, 32, м. Чернігів, Чернiгiвська область,  
 14013, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 27/24 
2) місцезнаходження вул. Кирпоноса, 7, м. Чернігів, Чернiгiвська область,  
 14000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - А 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 203/24 
2) місцезнаходження вул. Попова, 31б, м. Чернігів, Чернiгiвська область,  
 14001, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 243/24 
2) місцезнаходження вул. Дружби, 38, с. Сеньківка, Городнянський р-н,,  
 Чернiгiвська область, 15120, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 237/24 
2) місцезнаходження вул. Лісна, 54, с. Скиток, Ріпкинський р-н,  

  Чернiгiвська область, 15013, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 236/24 
2) місцезнаходження вул.Набережна, 61, с. Грем’яч, Новгород-Сіверський  
 р-н, Чернiгiвська область, 16000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 394/24 
2) місцезнаходження просп. Перемоги, 44, м. Чернігів, Чернiгiвська область, 
  14010, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 46/25 
2) місцезнаходження вул. Героїв Майдану, 77, м. Чернівці, Чернiвецька  
 область, 58013, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 30/25 
2) місцезнаходження вул. Головна, 51, м. Чернівці, Чернiвецька область,  
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 58000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 36/25 
2) місцезнаходження вул. Незалежності, 28а/1, м. Кіцмань, Чернiвецька  
 область, 59300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 76/25 
2) місцезнаходження вул. Хотинська, 1-А, м. Новоселиця, Чернiвецька  
 область, 60300, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 226/25 
2) місцезнаходження вул. Головна, 226, с. Мамалига, Новоселицький р-н,  
 Чернiвецька область, 60364, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 227/25 
2) місцезнаходження вул. Головна, 1Н, с. Тереблече, Глибоцький р-н.,  
 Чернiвецька область, 60435, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 406 
2) місцезнаходження бульвар Гавела Вацлава,16, м. Київ, Київська область,  
 03065, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 228/25 
2) місцезнаходження вул. Центральна, 191, с. Росошани, Кельменецький  

  р-н, Чернiвецька область, 60154, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 229/25 
2) місцезнаходження вул. Руська, 248 М, м. Чернівці, Чернiвецька область,  
 58023, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 403/25 
2) місцезнаходження вул. Могилівська, 28, м. Сокиряни, Чернiвецька  
 область, 60200, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - В 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 130/23 
2) місцезнаходження вул. Гоголя, 221, м. Черкаси, Черкаська область,  
 18002, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Базове 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 405/13 
2) місцезнаходження вул. Стороженка О.,буд. 12, м. Львів, Львiвська  
 область, 79000, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування відділення № 411/14 
2) місцезнаходження вул. Торгова, буд.18, м. Очаків, Миколаївська область,  
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 57508, УКРАЇНА 
3) опис: категорія відділення - Б 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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XI. Опис бізнесу 

Інформація про зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

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.  

Органiзацiйна структура головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2020: 

- Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада; 

- Правлiння; 

- Ревiзiйна комiсiя; 

- Департамент внутрiшнього аудиту; 

- Служба забезпечення діяльності Наглядової ради; 

- Корпоративний секретар; 

- Департамент структурованого торговельного фiнансування; 

- Юридичний департамент; 

- Перший вiддiл; 

- Департамент управлiння персоналом; 

- Департамент банкiвської безпеки; 

- Управлiння внутрiшньої ревiзiї; 

- Служба корпоративного управління; 

- Департамент бек-офiсу банкiвських операцiй*; 

- Департамент звiтностi, контролю та методологiї; 

- Управлiння супроводження внутрiшньобанкiвських операцiй; 

- Управлiння податкового облiку; 

- Фiнансовий департамент; 

- Вiддiл управлiння iпотечним покриттям; 

- Департамент роздрiбного банкiнгу; 

- Вiддiл з органiзацiї конкурсних торгiв*; 

- Департамент централiзованих закупiвель; 

- Департамент карткових продуктiв та альтернативних каналiв продажiв; 

- Контакт-центр; 

- Департамент ризик-менеджменту; 

- Управлiння по роботi з простроченою заборгованiстю роздрiбного, мiкро та малого бiзнесу; 

- Департамент врегулювання боргових зобов’язань; 

- Управлiння соцiальних та екологiчних ризикiв; 

- Операцiйний департамент; 

- Департамент iнформацiйних технологiй; 

- Департамент iнформацiйної полiтики, маркетингу та реклами; 

- Департамент казначейських операцiй; 

- Департамент мiжнародного спiвробiтництва; 

- Департамент iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу; 

- Департамент екологiчного реiнжинiрингу та впровадження проектiв ресурсозбереження; 

- Департамент контролю за валютними операцiями; 

- Депертамент комплаєнс; 

- Департамент фiнансового монiторингу*; 

- Управлiння комплаєнсу та методологiї*; 

- Департамент регіональної дитстибуції; 

- Департамент господарського забезпечення; 

- Департамент малого та середнього бiзнесу; 

- Вiддiл охорони працi; 

- Департамент iнкасацiї; 
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- Департамент регiонального управлiння мережею*; 

- Обласнi та регiональна дирекцiї; 

- Управлiння з питань взаємодiї з небанкiвськими установами; 

- Департамент корпоративного банкiнгу та транзакцiйного бiзнесу; 

- Департамент по роботi з корпоративними VIP-клiєнтами; 

- Департамент депозитарної дiяльностi; 

- Департамент корпоративного банкiнгу*. 

Примiтка: 

* структурні одиниці підлягають скороченню після фактичного вивільнення працівників. 

 

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

заступники Голови Правлiння, головний бухгалтер, профiльнi служби, структурнi пiдроздiли 

(департаменти, управлiння, вiддiли, сектори), що спрямовують та пiдтримують дiяльнiсть банку в 

цiлому. 

Дирекцiя – регiональна/обласна дирекцiя – вiдокремлений структурний пiдроздiл банку, 

елемент дворiвневої структури менеджменту (управлiння) банку, який здiйснює керiвнi функцiї по 

вiдношенню до адмiнiстративно пiдпорядкованих йому вiддiлень. 

Основними завданнями дирекцiї є: 

- забезпечення ефективної та прибуткової дiяльностi адмiнiстративно пiдпорядкованих 

вiддiлень; 

- забезпечення ефективної роботи по погашенню проблемної заборгованостi;  

- органiзацiя та координацiя дiяльностi вiддiлень з питань продажу банкiвських продуктiв; 

- надання до профiльного пiдроздiлу головної установи банку пропозицiй щодо розробки та 

впровадження банкiвських продуктiв (послуг), якi запитуються клiєнтами, удосконаленню iснуючих 

бiзнес-процесiв за банкiвськими операцiями 

- координацiя та контроль за дотриманням вiддiленнями продуктових програм та бiзнес-

процесiв в частинi роботи з клiєнтами, iнших актiв внутрiшнього регулювання Банку; 

- забезпечення реалiзацiї стратегiї Банку щодо ефективного ведення бiзнесу вiддiленнями в 

усiх цiльових сегментах продажу банкiвських продуктiв та надання фiнансових послуг клiєнтам, а 

також стратегiї Банку з розвитку мережi. 

Вiддiлення – вiдокремлений структурний пiдроздiл – структурна одиниця Банку – точка 

продажiв, створюється на балансi головної установи Банку, здiйснює банкiвськi операцiї згiдно з 

положенням про вiддiлення та в залежностi вiд перелiку банкiвських послуг та операцiй, що 

здiйснюються вiддiленням, подiляються на категорiї: «Базове», «А», «Б», «В», «Центр перерахунку». 

Вiддiлення не має статусу юридичної особи, здiйснює свою дiяльнiсть вiд iменi банку в межах 

повноважень, наданих йому положенням про вiддiлення. Для виконання покладених завдань 

вiддiлення має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi 

страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, виходячи з перелiку банкiвських, фiнансових 

послуг та iнших видiв дiяльностi, якi має право здiйснювати банк вiдповiдно до отриманих ним 

лiцензiй та вимог чинного законодавства України, з урахуванням наявностi технiчних та iнших умов, 

фахiвцiв вiдповiдної квалiфiкацiї тощо, потрiбних для забезпечення здiйснення цих видiв дiяльностi 

та їх облiку.  

Категорiя вiддiлення – «Базове», «А», «Б», «В», «Центр перерахунку» – iнтегрований 

критерiй, який характеризує вiддiлення банку та класифiкує їх за перелiком банкiвських операцiй та 

фiнансових послуг, що здiйснюються/надаються вiддiленням.  

 

Вiдокремленi структурнi пiдроздiли Банку (вiддiлення) iз зазначенням найменування, 

мiсцезнаходження, категорiї (станом на 01.01.2020):  

Вiддiлення №220/01 (21009, м. Вiнниця, вул. Iвана Бевза, 34), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №221/01 (24000, Вiнницька обл., м. Могилiв-Подiльський, вул. Київська, 6-а), категорiя - 

Б; 

Вiддiлення №223/01 (21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 4), категорiя - Б; 

Вiддiлення №225/01 (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7 б), категорiя - 

В; 

Вiддiлення №231/01 (22403, Вiнницька обл., м. Калинiвка, вул. Незалежностi, 67), категорiя - Б; 
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Вiддiлення №232/01 (21027, м. Вiнниця, вул. Костянтина Василенка, 21), категорiя - В; 

Вiддiлення №233/01 (21027, м. Вiнниця, вул. Ботанiчна, 24), категорiя - В; 

Вiддiлення №235/01 (24634, Вiнницька обл., смт Крижопiль, вул. Соборна, 7 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №238/01 (22000, Вiнницька обл., м. Хмiльник, вул. Соборностi, 6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №240/01 (23300, Вiнницька обл., смт Тиврiв, вул. Тиверська, 79-а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №244/01 (22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 68), категорiя - Б; 

Вiддiлення №245/01 (23310, Вiнницька обл., Тиврiвський р-н, м. Гнiвань, вул. Соборна, 64/57), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №144/01 (24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21), категорiя - Б; 

Вiддiлення №146/01 (22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна, 10а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №260/01 (23700, Вiнницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 77), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №217/01 (21001, м. Вiнниця, вул. Брацлавська, 85), категорiя - В; 

Вiддiлення №102/02 (43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 1), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №120/02 (45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Олени Пчiлки, 7), категорiя - Б; 

Вiддiлення №114/02 (44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 73), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №73/02 (43005, м. Луцьк, проспект Перемоги, 5), категорiя - Б; 

Вiддiлення №107/02 (44731, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м.Устилуг, вул. Левiнцова, 

58), категорiя - В; 

Вiддiлення №109/02 (44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтово, вул. 

Прикордонникiв, 41), категорiя - В; 

Вiддiлення №119/02 (44110, Волинська обл., Ратнiвський р-н, с. Доманове, с/рада Млинiвська), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №175/03 (49000, м. Днiпро, вул. Челюскiна, 12), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №176/03 (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 107/3), категорiя - 

Б; 

Вiддiлення №177/03 (51900, Днiпропетровська обл., м. Кам’янське, пр-т Тараса Шевченка, 20), 

категорiя - А; 

Вiддiлення №180/03 (51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 53), категорiя - А; 

Вiддiлення №181/03 (52005, Днiпропетровська обл., Днiпровський р-н, смт Слобожанське, вул. 

Нижньоднiпровська, 1-б), категорiя - В; 

Вiддiлення №183/03 (50007, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, пр-т Миру, 8, прим.19), категорiя 

- А; 

Вiддiлення №185/03 (53219, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, просп. Трубникiв, 7), категорiя - Б; 

Вiддiлення №189/03 (49107, м. Днiпро, пр-т Гагарiна, 102), категорiя - Б; 

Вiддiлення №190/03 (52200, Днiпропетровська обл., м. Жовтi Води, вул. Заводська, 1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №195/03 (52005, Днiпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Дружби, 3А), категорiя 

- В; 

Вiддiлення №373/03 (49066, м. Кривий Рiг, вул. Волгоградська, 9), категорiя - Б; 

Вiддiлення №372/03 (49055, м. Днiпро, вул. Титова, 11), категорiя - Б; 

Вiддiлення №400/03 (49051, м. Днiпро, просп. Слобожанський, 66 прим.39), категорiя - Б; 

Вiддiлення №313/04 (87515, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Архiтектора Нiльсена, 32), категорiя 

- Б; 

Вiддiлення №315/04 (84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 74), категорiя - 

Базове; 

Вiддiлення №320/04 (84122, Донецька обл., м. Слов"янськ, вул. Шевченка, 11), категорiя - Б; 

Вiддiлення №376/04 (85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н., м. Курахове, вул. Пушкiна, 7), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №23.Тра (10030, м. Житомир, вул. Київська, 74), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №18.Тра (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 11), категорiя - Б; 

Вiддiлення №22.Тра (12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Соборний майдан, 4), категорiя 

- Б; 

Вiддiлення №42/05 (13300, Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Житомирська, 23-А), категорiя - Б; 
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Вiддiлення №239/05 (11110, Житомирська обл., Овруцький р-н, с/рада Руднянська, автодорога 

Виступовичi (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км), категорiя - В; 

Вiддiлення №319/05 (10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, 16), категорiя - Б; 

Вiддiлення №322/05 (11701, м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7), категорiя - Б; 

Вiддiлення №280/06 (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 70), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №281/06 (88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н с. Великi Лази, вул. Схiдна, 3), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №282/06 (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул.Миру,3, приміщення 10), категорiя 

- Б; 

Вiддiлення №283/06 (90300, Закарпатська обл., м. Виноградiв, вул. Миру, 17), категорiя - Б; 

Вiддiлення №284/06 (90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Б. Хмельницького, 15), категорiя - Б; 

Вiддiлення №285/06 (89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Головна, 70), категорiя - Б; 

Вiддiлення №134/06 (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 224), категорiя - В; 

Вiддiлення №136/06 (90351, Закарпатська обл., Виноградiвський р-н, смт Вилок, вул. Раковцi, 142), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №137/06 (90365, Закарпатська обл., Виноградiвський р-н, с.Неветленфолу, 

вул.Заставська, 7а), категорiя - В; 

Вiддiлення №138/06 (90200, Закарпатська обл., Берегiвський р-н, с. Астей, вул. Дружби народiв, 109), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №141/06 (89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. 

Ублянська, 50), категорiя - В; 

Вiддiлення №154/06 (89500, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонiвська, буд.1, митний 

пост "Тиса"), категорiя - В; 

Вiддiлення №258/06 (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, КПП «Ужгород», СМАП), категорiя 

- В; 

Вiддiлення №259/06 (89500, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/рада Соломонiвська, МАПП 

«Тиса», буд. 2), категорiя - В; 

Вiддiлення №179/07 (69068, м. Запорiжжя, пр. Моторобудiвникiв, буд. 3, прим. 21), категорiя - Б; 

Вiддiлення №182/07 (53602, Запорiзька обл., м. Мелiтополь, вул. Гризодубової, 55), категорiя - Б; 

Вiддiлення №184/07 (69041, м. Запорiжжя, бул. Вiнтера, 40), категорiя - А; 

Вiддiлення №186/07 (71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 31), категорiя - Б; 

Вiддiлення №187/07 (71100, Запорiзька обл., м. Бердянськ, вул. Центральна, 29), категорiя - Б; 

Вiддiлення №188/07 (69000, м. Запорiжжя, пр-т Соборний, 95), категорiя - Б; 

Вiддiлення №368/07 (69037, м. Запорiжжя, вул. Незалежної України, 39), категорiя - Базове; 

Вiддiлення № 375/07 (69063, м. Запоріжжя, пр-т Соборний,60), категорiя - Б; 

Вiддiлення №17 (76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Шашкевича, 1 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №40 (78203, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, Вiчевий Майдан, 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №41 (77300, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, пл. Героїв, 10), категорiя - Б; 

Вiддiлення №47/08 (76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Мельника Андрiя, 11а), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №357/08 (77503, Iвано-Франкiвська обл., Долинський р-н., м. Долина, вул. Грушевського 

М., 1-В), категорiя - Б; 

Вiддiлення №133/08 (76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Польова,6), категорiя - В; 

Вiддiлення №401/09 (07031, Київська обл, Полiський р-н, с Луговики), категорiя - В; 

Вiддiлення №2 (02222, м. Київ, вул. Бальзака - Береттi, 42/20), категорiя - Б; 

Вiддiлення №3 (03049, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 10), категорiя - Б; 

Вiддiлення №5 (03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67), категорiя - В; 

Вiддiлення №6 (03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, 117, кв. 103-104), категорiя - Б; 

Вiддiлення №7 (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 66-68), категорiя - А; 

Вiддiлення №8 (03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №9 (03186, м. Київ, вул. Мартиросяна, 1/8), категорiя - А; 

Вiддiлення №12 (08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софiївська Борщагiвка, вул. 

Велика Кiльцева, 56), категорiя - В; 

Солом’янське вiддiлення (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1), категорiя - А; 

Вiддiлення №21 (07300, Київська обл., м. Вишгород, пр-т Мазепи Iвана, 13/9 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №24 (02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 14-А), категорiя - Б; 



44 

 

Вiддiлення №25 (04070, м. Київ, вул. Фролiвська, буд. 1/6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №28 (03065, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 16), категорiя - А; 

Вiддiлення №34 (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 82), категорiя - А; 

Вiддiлення №38 (04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21), категорiя - Б; 

Вiддiлення №39 (07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 2), категорiя - Б; 

Вiддiлення №43 (09100, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Театральна, 9), категорiя - А; 

Вiддiлення №45 (03142, м. Київ, пр-т Академiка Палладiна, 18/30), категорiя - Б; 

Вiддiлення №50 (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22), категорiя - А; 

Дарницьке вiддiлення №51 (02105, м. Київ, пр-т Гагарiна Юрiя, буд. 6, лiтера А ), категорiя - А; 

Оболонське вiддiлення №52 (04210, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 21, корпус 4), категорiя - Б; 

Лiвобережне вiддiлення №53 (02152, м. Київ, вул. I.Миколайчука, 1-а), категорiя - А; 

Бориспiльське вiддiлення №54 (08300, Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 83), 

категорiя - А; 

Вiддiлення №56 (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 48), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №58 (08200, Київська область, м. Iрпiнь, вул. Шевченка Тараса, буд. 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №59 (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 

Святоюріївська, 20), категорiя - Б; 

Вiддiлення №60 (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №65 (08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. 

Машинобудiвникiв, буд. 1б, примiщення 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №70 (04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 10-Б), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №94/26 (01023, м. Київ, вул. Руставелi Шота, 40/10, лiт. А), категорiя - Б; 

Вiддiлення №98/26 (03150, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 11-А), категорiя - В; 

Вiддiлення №215 (08292, Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 14б), категорiя - Б; 

Вiддiлення №150 (04053, м. Київ, Львiвська площа, 8), категорiя - В; 

Вiддiлення №173 (03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1), категорiя - А; 

Вiддiлення №369 (03127, м. Київ, пр-т Голосiївський, 93), категорiя - Б; 

Вiддiлення №370 (02140, м. Київ, просп. Бажана, 10), категорiя - Б; 

Вiддiлення №377 (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталiнграду, 8), категорiя - Б; 

Вiддiлення №381 (01601, м. Київ, вул. Мечнiкова, 2А), категорiя - В; 

Вiддiлення №382 (04073, м. Київ, просп. Бандери Степана, 24Б), категорiя - В; 

Вiддiлення №383 (01021, м. Київ, вул. Інститутська,15/5), категорiя - Б; 

Вiддiлення №384 (04070, м. Київ, площа Контрактова,10), категорiя - Б; 

Вiддiлення №386 (03124, м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 4), категорiя - В; 

Вiддiлення №388 (08324, Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Гора, вул. Бориспiльська, 16-16/1), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №390 (03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48), категорiя - Б; 

Вiддiлення №406 (03065, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава,16), категорiя - В; 

Вiддiлення №191/10 (25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 17), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №192/10 (26200, Кiровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 69), категорiя - Б; 

Вiддiлення №193/10 (25006, м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 20), категорiя - А; 

Вiддiлення №194/10 (28000, Кiровоградська область, м. Олександрiя, пр-т Соборний, 67), категорiя - 

Б; 

Вiддiлення №196/10 (27500, Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Героїв України, 12), категорiя 

- Б; 

Вiддiлення №353/12 (93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, пр-т Перемоги, 149), категорiя - Б; 

Вiддiлення №356/12 (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59), категорiя - А; 

Вiддiлення №363/12 (93000, Луганська обл., м. Рубiжне, вул. Менделєєва, 24), категорiя - Б; 

Вiддiлення №290/13 (79026, м. Львiв, вул. Стрийська, 98), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №291/13 (79019, м. Львiв, вул. Б. Хмельницького, 5), категорiя - Б; 

Вiддiлення №292/13 (82100, Львiвська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №293/13 (79013, м. Львiв, вул. С. Бандери, 51), категорiя - Б; 

Вiддiлення №294/13 (82391, Львiвська обл., м. Борислав, смт Схiдниця, вул. Шевченка, 55-А), 

категорiя - Б; 
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Вiддiлення №295/13 (81652, Львiвська обл., м. Новий Роздiл, пр-т Шевченка, 32 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №296/13 (82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. I. Франка, 43), категорiя - Б; 

Вiддiлення №297/13 (80316, Львiвська обл., м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №298/13 (81400, Львiвська обл., м. Самбiр, пл. Ринок, 22), категорiя - Б; 

Вiддiлення №299/13 (80312, Львiвська обл., Жовкiвський р-н, с. Рата, вул. Гребiнського, 28), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №300/13 (79032, м. Львiв, вул. Дж. Вашингтона, буд. 8), категорiя - В; 

Вiддiлення №301/13 (81321, Львiвська обл., Мостиський р-н, с. Шегинi, вул. Дружби, 201), категорiя 

- В; 

Вiддiлення №302/13 (82400, Львiвська обл., м. Стрий, вул. Андрiя Корчака, 2/13), категорiя - Б; 

Вiддiлення №158/13 (81033, Львiвська обл., Яворiвський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №405/13 (79000, м. Львів, вул. Стороженка О.,буд. 12), категорiя - Б; 

Вiддiлення №251/14 (54001, м. Миколаїв, вул. Декабристiв, 1/1), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №216/14 (54010, м. Миколаїв, пр-т Центральний, 22/а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №396/14 (54017, м. Миколаїв, проспект Центральний, 71), категорiя - Б; 

Вiддiлення № 411/14 (57508, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Торгова, буд.18), категорiя - Б; 

Вiддiлення №197/15 (65026, м.Одеса, вул. Пушкiнська, 7), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №198/15 (68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 24), категорiя - Б; 

Вiддiлення №199/15 (68810, Одеська обл., Ренiйський р-н, м.Ренi, Дорога Дружби, 20), категорiя - В; 

Вiддiлення №201/15 (68800, Одеська обл., м. Ренi, вул.28 червня, 132), категорiя - Б; 

Вiддiлення №202/15 (66300, Одеська обл., м. Подiльськ, вул. Соборна, 78-Б), категорiя - Б; 

Вiддiлення №204/15 (66400, Одеська обл.,м. Ананьїв, вул. Незалежностi, 20), категорiя - Б; 

Вiддiлення №206/15 (65481, Одеська обл., м. Южне, пр-т Миру, 15/1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №208/15 (67800, Одеська обл., м. Болград, пр-т Соборний, 132), категорiя - Б; 

Вiддiлення №210/15 (67800, Одеська обл., смт Овiдiополь, пров. Церковний, 1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №211/15 (68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, пр-т Миру, 52), категорiя - Б; 

Вiддiлення №213/15 ( 65111, м. Одеса, вул. Днiпропетровська дорога, 120), категорiя - Б; 

Вiддiлення №214/15 (65089, м. Одеса, вул. Академiка Корольова, 92), категорiя - Б; 

Вiддiлення №218/15 (67450, Одеська обл, Роздiльнянський р-н, с. Кучурган, пункт пропуску 

"Кучурган-Первомайськ"), категорiя - В; 

Вiддiлення №219/15 (65017, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5), категорiя - В; 

Вiддiлення №249/15 (67730, Одеська обл., Бiлгород-Днiстровський р-н, на автошляху Р-72, 

«Контрольно-пропускний пункт «Староказаче»), категорiя - В; 

Вiддiлення №255/15 (65059, м. Одеса, вул. Малиновського, 1/1), категорiя - А; 

Вiддiлення №256/15 (65001, м. Одеса, вул. Єврейська, 9), категорiя - Б; 

Вiддiлення №257/15 (65012, м. Одеса, вул. Канатна, 112), категорiя - Б; 

Вiддiлення №212/15 (68000, Одеська обл., с. Бурлача Балка, вул. Пiвнiчна, 4), категорiя - В; 

Вiддiлення №378/15 (65098, м. Одеса, вул. 6-й км Овiдiопольської дороги, 10/2), категорiя - В; 

Вiддiлення №392/15 (65041, м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4), категорiя - В; 

Вiддiлення №323/16 (36020, м. Полтава, вул. Соборностi, 19 ), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №324/16 (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, б-р Пушкiна, 20 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №325/16 (37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Данила Апостола, 5 ), категорiя - Б; 

Вiддiлення №326/16 (36021, м. Полтава, вул. Iвана Мазепи, 17), категорiя - Б; 

Вiддiлення №327/16 (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка, 5), категорiя - А; 

Вiддiлення №329/16 (37500, Полтавська обл., м. Лубни, пр-т Володимирський, 41), категорiя - Б; 

Вiддiлення №330/16 (39803, м. Горiшнi Плавнi, просп. Героїв Днiпра, 42), категорiя - Б; 

Вiддiлення №100/17 (33016, м. Рiвне, вул. Княгиницького, 5а), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №104/17 (33022, м. Рiвне, вул. Богоявленська, 2), категорiя - Б; 

Вiддiлення №105/17 (33024, м. Рiвне, вул. Млинiвська, 23а), категорiя - В; 

Вiддiлення №106/17 (33110, Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №108/17 (34600, Рівненська обл., м. Березне, вул. Андріївська, 2), категорiя - Б; 

Вiддiлення №111/17 (34503, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Широка, 13), категорiя - Б; 

Вiддiлення №115/17 (33023, м. Рiвне, вул. Київська, 4), категорiя - Б; 
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Вiддiлення №116/17 (33001, м. Рiвне, вул. П. Могили, 31), категорiя - Б; 

Вiддiлення №117/17 (35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Скарбова, 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №118/17 (35000, Рiвненська обл., м. Костопiль, вул. Грушевського, 12), категорiя - Б; 

Вiддiлення №128/17 (34403, Рівненська обл., м. Вараш, Незалежності майдан, 8), категорiя - Б; 

Вiддiлення №303/18 (40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №304/18 (42000, Сумська обл., м. Ромни, бул. Шевченка, 18-а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №305/18 (42800, Сумська обл., Великописарiвський р-н, Дмитрiвська сiльська рада, 

автодорога Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП «Дмитрiвка» 175 км + 450 м, МАПП "Велика 

Писарiвка"), категорiя - В; 

Вiддiлення №306/18 (41800, Сумська обл., м. Бiлопiлля, вул. Старопутивльська, 45), категорiя - Б; 

Вiддiлення №307/18 (41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр-т Червоної Калини, 16), категорiя - Б; 

Вiддiлення №308/18 (41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Свободи, 21), категорiя - Б; 

Вiддiлення №309/18 (40030, м. Суми, вул. Петропавлiвська, 86), категорiя - Б; 

Вiддiлення №310/18 (42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, 4), категорiя - Б; 

Вiддiлення №311/18 (40030, м. Суми, вул. Соборна, 29-б), категорiя - Б; 

Вiддiлення №159/18 (42312, Сумська обл., Сумський р-н, Басiвська сiльська рада, автодорога Н07 

Київ-Суми-Юнакiвка 378 км + 944 м, МАПП «Юнакiвка»), категорiя - В; 

Вiддiлення №162/18 (41411, Сумська обл., Глухiвський р-н, траса Кiптi-Глухiв-Бачiвськ 242 км + 516 

м, МАПП «Бачiвськ»), категорiя - В; 

Вiддiлення №147/18 (41443, Сумська обл., Глухiвський р-н, траса Глухiв-Рильськ 15 км), категорiя - 

В; 

Вiддiлення №71/19 (46001, м. Тернопiль, вул. Франка I., 23), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №72/19 (48702, Тернопiльська обл., м. Борщiв, вул. Мазепи гетьмана, 7), категорiя - Б; 

Вiддiлення №74/19 (48501, Тернопiльська обл., м. Чорткiв, вул. Степана Бандери, 8-а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №84/19 (46400, м. Тернопiль, вул. Бродiвська, 44), категорiя - В; 

Вiддiлення №399/19 (46000, м. Тернопiль, вул. Замкова, 9, примiщення 14), категорiя - Б; 

Вiддiлення №270/20 (61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 20), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №271/20 (61204, м. Харкiв, пр-т Перемоги, 70), категорiя - Б; 

Вiддiлення №272/20 (61168, м. Харкiв, вул. Героїв Працi, 20/321), категорiя - Б; 

Вiддiлення №274/20 (62503, Харкiвська обл., Вовчанський р-н, с. Гатище, Плетенiвський шлях, 

буд.1), категорiя - В; 

Вiддiлення №275/20 (62300, Харкiвська область, Дергачiвський р-н, 38-й кiлометр траси "Харкiв-

Бєлгород", пункт пропуску «Щербакiвка»), категорiя - В; 

Вiддiлення №277/20 (61082, м. Харкiв, пр-т Московський, 144), категорiя - Б; 

Вiддiлення №278/20 (61052, м. Харкiв, Полтавський шлях, 31), категорiя - Б; 

Вiддiлення №279/20 (61002, м. Харкiв, вул. Ярослава Мудрого, 23), категорiя - А; 

Вiддiлення №241/20 (61124, м. Харкiв, просп. Гагарiна, 165, корп. 5), категорiя - Б; 

Вiддiлення №380/20 (61022, м. Харкiв, майдан Свободи, 5), категорiя - Б; 

Вiддiлення №265/21 (73024, м. Херсон, вул. Перекопська, 21), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №266/21 (75500, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубiнська, 24), категорiя - Б; 

Вiддiлення №267/21 (74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Набережна, 3), категорiя - Б; 

Вiддiлення №268/21 (73026, м. Херсон, вул. Ушакова, 68), категорiя - Б; 

Вiддiлення №391/21 (74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Днiпровський, 19), категорiя - 

Б; 

Вiддiлення №85/22 (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурiвського пiдпiлля, 105), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №80/22 (32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подiльський, вул. Огiєнка, 51), категорiя 

- А; 

Вiддiлення №82/22 (29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22), категорiя - Б; 

Вiддiлення №83/22 (30400, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, вул. Героїв Небесної Сотнi, 39), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №328/22 (31100, Хмельницька обл., Старокостянтинiвський р-н, м. Старокостянтинiв, 

вул. Острозького, 17/1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №367/22 (31000, Хмельницька обл., Красилiвський р-н, м. Красилiв, вул. Булаєнка, 2), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №130/23 (18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 221 ), категорiя - Базове; 
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Вiддiлення №131/23 (18005, м. Черкаси, б-р Шевченка, 389), категорiя - Б; 

Вiддiлення №140/23 (18016, м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 42/1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №142/23 (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 6), категорiя - Б; 

Вiддiлення №145/23 (20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. Соборна, 103), категорiя - Б; 

Вiддiлення №148/23 (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Горького, 1-а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №151/23 (19900, Черкаська обл., м. Чорнобай, вул. Центральна, 116), категорiя - Б; 

Вiддiлення №152/23 (20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 40-а), категорiя - Б; 

Вiддiлення №153/23 (19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Героїв Майдану, 1-а), 

категорiя - Б; 

Вiддiлення №63 (14013, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 32), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №27/24 (14000, м. Чернiгiв, вул. Кирпоноса, 7), категорiя - А; 

Вiддiлення №203/24 (14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, 31б), категорiя - Б; 

Вiддiлення №243/24 (15120, Чернiгiвська обл., Городнянський р-н, с. Сенькiвка, вул. Дружби, 38), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №237/24 (15013, Чернiгiвська обл., Рiпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лiсна, 54), категорiя 

- В; 

Вiддiлення №236/24 (16000, Чернiгiвська область, Новгород-Сiверський р-н, с. Грем’яч, 

вул.Набережна, 61), категорiя - В; 

Вiддiлення №394/24 (14010, м. Чернiгiв, просп. Перемоги, 44), категорiя - Б; 

Вiддiлення №46/25 (58013, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 77), категорiя - Базове; 

Вiддiлення №30/25 (58000, м. Чернiвцi, вул. Головна, 51), категорiя - Б; 

Вiддiлення №36/25 (59300, Чернiвецька область, м. Кiцмань, вул. Незалежностi, 28а/1), категорiя - Б; 

Вiддiлення №76/25 (60300, Чернiвецька обл., м. Новоселиця, вул. Хотинська, 1-А), категорiя - Б; 

Вiддiлення №226/25 (60364, Чернiвецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул. Головна, 226), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №227/25 (60435, Чернiвецька обл., Глибоцький р-н., с. Тереблече, вул. Головна, 1Н), 

категорiя - В; 

Вiддiлення №228/25 (60154, Чернiвецька обл., Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 

191), категорiя - В; 

Вiддiлення №229/25 (58023, м. Чернiвцi, вул. Руська, 248 М), категорiя - В; 

Вiддiлення №403/25 (60200, Чернiвецька обл. Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул.Могилiвська, 28), 

категорiя - В. 

 

Особливостi структури мережi в залежностi вiд напрямкiв дiяльностi: 

Вiддiлення категорiї «Базове », «А» та «Б» – це унiверсальне вiддiлення, яке обслуговує 

корпоративних клiєнтiв, клiєнтiв малого та середнього бiзнесу – юридичних осiб та фiзичних осiб – 

суб’єктiв господарювання, фiзичних осiб (як резидентiв так i нерезидентiв).  

Вiддiлення категорiї «В» – це спецiалiзоване вiддiлення на територiї клiєнта/клiєнтiв для 

прийому платежiв вiд фiзичних осiб на користь юридичних (центр надання адмiнiстративних послуг 

МВС, БТI, пiдроздiли ДФСУ, автосалони, оптовi бази, страховi компанiї тощо) або для 

обслуговування зарплатного проекту корпоративного клiєнта з метою отримання стабiльних 

комiсiйних доходiв. 

Відділення «Центр перерахунку» - на комерційних засадах здійснює касове обслуговування 

суб’єктів господарювання та інших банків. Забезпечує готівковими коштами та іншими цінностями 

мережу Банку. 

 

Протягом 2019 року в органiзацiйнiй структурi АБ «УКРГАЗБАНК» вiдбулись такi змiни: 

З 22 сiчня 2019 року скорочено - Департамент супроводження мережі продажів. 

З 19 квітня 2019 року створено - Департамент комплаєнс. 

З 21 травня 2019 року створено - Службу корпоративного управління. 

З 24 травня 2019 року скорочено - Службу корпоративного секретаря. 

З 05 червня 2019 року створено - Службу забезпечення діяльності Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК». 

З 28 серпня 2019 року скорочено - Департамент фiнансового монiторингу. 
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Iнформацiя про структурнi змiни мережi АБ «УКРГАЗБАНК», якi вiдбулися протягом 

2019 року. 

Станом на 01.01.2020 року мережа відділень Банку складається з 250 відділень з них категорії: 

«Базове» - 23 відділення 

«А» - 22 відділення 

«Б» - 147 відділення 

«В» - 58 відділень  

З метою оптимiзацiї витрат та пiдвищення ефективностi роботи мережi Банку протягом 2019 

року:  

- відкрито 6 нових відділень; 

- змінено місцезнаходження 5 відділень;  

- закрито (ліквідовано) 2 відділення; 

За результатами 2019 року мережа діючих відділень Банку збільшилась на 4 відділення 

(станом на 01.01.2019 – 246 діючих відділень Банку, станом на 01.01.2020 – 250 діючих відділення 

Банку).  

Протягом 2019 року вiдкрито наступнi відділення: 

- 18.01.2019 року - вiддiлення №384 категорії Б (04070, м. Київ, площа Контрактова, 10); 

- 25.01.2019 року - вiддiлення №383 категорії Б (01021, м. Київ, вул. Інститутська,15/5); 

- 24.04.2019 року - вiддiлення №405/13 категорії Б (79000, м. Львів, вул. Стороженка О., 

буд.12); 

- 17.05.2019 року - вiддiлення №406 категорії В (00024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 

39); 

- 09.12.2019 року - вiддiлення №375/07 категорії Б (69063, м. Запоріжжя, пр-т Соборний,60); 

- 24.12.2019 року - вiддiлення №411/14 категорії Б (57508, Миколаївська обл. м. Очаків, вул. 

Торгова, буд.18). 

Протягом 2019 року змiнено мiсцезнаходження наступних вiддiлень за новою адресою: 

- 15.02.2019 року - вiддiлення №282/06 категорії Б (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, 

вул. Миру,3, приміщення 10); 

- 05.04.2019 року - вiддiлення №356/12 категорії А (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний,59); 

- 17.05.2019 року - вiддiлення №7 категорії А (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 66-

68); 

- 30.08.2019 року - вiддiлення №223/01 категорії Б (21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 4); 

- 21.12.2019 року - вiддiлення №406 категорії В (03065, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава,16). 

Протягом 2019 року закрито (ліквідовано) наступні вiддiлення: 

- 15.05.2019 року - вiддiлення №379 категорії В (09190, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 

Сухоярська,20); 

- 01.07.2019 року - вiддiлення №200/15 категорії Б (65020, м. Одеса вул. Толстого Льва, 20). 

 

Iнформацiя про заходи щодо розширення дiяльностi мережi. 

Відповідно, до Постанови Національного банку України за №149 від 22.12.2018, якою 

регламентовано, що відкриття відокремлених підрозділів повинно бути економічно обґрунтованим і 

відповідати стратегії та бізнес-плану АБ «УКРГАЗБАНК» - заплановано створення у 2020 році нових 

100 (сто) відділень. 

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), 

фонд 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 – 3836 осiб. 

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за за цивiльно-

правовими договорами (у тому числі Наглядова Рада) – 6 осіб. 
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Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом – 4 особи.  

Середньооблiкова чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 

– 74 особи. 

Кількість працівників на кінець звітного періоду становить 4319 осіб, з них 70 % – жінки, 30% 

– чоловіки. 

Чисельність працівників АБ «УКРГАЗБАНК» протягом звітного періоду збільшилась на 132 

чоловіка, загалом, збільшення чисельності працівників пов’язана з розвитком бізнес напрямків та 

відкриттям нових відділень АБ «УКРГАЗБАНК».  

Фонд оплати праці штатних працівників та працівників, які не перебувають в обліковому скаді 

(позаштатні) (за даними файлу з показниками статистичної звітності 9AX «Дані про кількість 

працівників та складові фонду оплати праці», що подається до Нацiонального банку України) за 

звiтний рiк становить – 1 168 049 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці 

збільшився. Збільшення фонду оплати праці відповідає збільшенню чисельності персоналу та 

збільшенню посадових окладів працівників АБ «УКРГАЗБАНК», яке відбулось протягом звітного 

періоду. 

Політика управління персоналом Банку базується на формуванні згуртованої та 

високопрофесійної команди. Для досягнення цієї мети постійно проводиться робота спрямована на 

підвищення професійного рівня працівників. Протягом 2019 року працівники Банку проходили 

тренінги та дистанційні курси навчання, приймали участь у конференціях та відкритих навчальних 

заходах.  

З метою забезпечення прав працівників та забезпечення зайнятості в АБ «УКРГАЗБАНК» діє 

положення про кадрову політику та процедури управління персоналом. Зокрема відповідно до цього 

положення кадрова політика Банку базується на принципі рівних можливостей та взаємоповазі між 

усіма працівниками незалежно від посад, підрозділів в яких працюють працівники. Кожен працівник 

має право на рівну повагу та гідне ставлення до своєї роботи та особистості з боку всіх працівників 

та керівників Банку. Забороняється будь-яка дискримінація, зокрема порушення принципу рівності 

прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав залежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, 

етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи 

наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця 

проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, 

звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання 

підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з 

характером роботи або умовами її виконання. 

Особливий фокус у навчанні персоналу у 2019 року був спрямований на розвиток ЕКО 

напрямку, були створені нові програми навчання спрямовані на просування для приватних клієнтів 

встановлення СЕС, сонячних колекторів та іншого енергозберігаючого обладнання.  

Крім того, на постійній основі здійснюється підвищення рівня ЕКО-відповідальності та 

обізнаності персоналу, підтримуються еко-ініціативи працівників на рівні Банку. 

Банк протягом року активно залучав на практику студентів вищих навчальних заходів, 

найкращі з яких стали працівниками Банку. Досвід залучення студентів на практику був 

розповсюджений на всі регіони. 

Банк гарантує високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, навчання та розвиток 

персоналу, забезпечує охорону праці та безпеку персоналу. Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» з активно 

співпрацює з багатьма українськими вузами та з Київським міським/районними центрами зайнятості. 

Майже 80% працівників Банку мають повну вищу освіту. Понад 78% працівників у віці від 25 до 49 

років, середній вік працівників – 39 років. Середній стаж роботи в Банку – 4 роки. 

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. Воскресенська, 30. 

Емiтент є членом Асоцiацiї «Українськi Фондовi Торговцi» (надалi - Асоцiацiя) з 2007 року.  
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Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi» є вiдкритим добровiльним договiрним 

об’єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними 

паперами та депозитарну дiяльнiсть. 

Головними цілями Асоціації є: 

- Виконання функцій та повноважень об’єднання та саморегулівної організації професійних 

учасників фондового ринку відповідно до чинного законодавства України. 

- Забезпечення високого професійного рівня діяльності членів Асоціації. 

- Представництво членів Асоціації та захист їх професійних інтересів, в тому числі шляхом 

їx представництва в органах державної влади. 

- Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації. 

- Інформування членів Асоціації стосовно законодавства, яке регулює їх професійну 

діяльність,та про всі зміни, 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 механізмів розв'язання спорів між членами Асоціації, а також 

в порядку та на підставах передбачених Законом України «Про третейські суди» між членами 

Асоціації та третіми особами. 

- Розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів членів Асоціації та інших 

інвесторів, а також додержання етичних норм та правил поведінки членів Асоціації у їх взаєминах з 

клієнтами. 

- Створення системи довіри інвесторів до професійних учасників фондового ринку та 

фондового ринку в цілому. 

- Сприяння у створенні належної законодавчої бази для розвитку фінансового ринку 

України. 

- Сприяння розвитку добросовісної конкуренції між професійними учасниками фондового 

ринку. 

- Інформування громадськості про діяльність Асоціації i її членів. 

- Здійснення заходів, спрямованих на розвиток фондового ринку. 

Апарат Асоціації приймає участь у створенні та підготовці проектів законодавчих та 

нормативних актів, а також проводить методологічну роботу та надає консультаційну підтримку 

членам Асоціації. 

Відповідно до основних напрямків діяльності, Асоціація на системному рівні проводить 

роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здійснення професійної 

діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності, удосконалення саморегулювання, 

проведення інформаційних та публічних заходів. 

Асоціація перше об'єднання професійних учасників фондового ринку, яке отримало статус 

СРО з депозитарної діяльності та діяльності з торгівлі цінними паперами. 

 

2. Найменування об'єднання - Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів 

(надалi - ПАРД) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 02002, Україна, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 415. 

Емiтент є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) з 

2004 року.  

ПАРД – професійне об’єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована 1996 року, 

представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. У 2017 

році ПАРД вкотре підтвердила статус саморегулівної організації (СРО) за видом професійної 

діяльності - депозитарна діяльність, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з торгівлі 

цінними паперами. 

Метою діяльності ПАРД є: 

 захист інтересів членів ПАРД; 

 сприяння здійсненню членами ПАРД професійної діяльності на фондовому ринку та 

покращення якості надання фінансових послуг; 
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 розповсюдження та імплементація передового міжнародного досвідув галузі фондового 

ринку, корпоративного управління та фінансового монторингу; 

 сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості українського бізнесу; 

 сприяння підвищення рівня довіри у споживачів фінансових послуг, які надають члени 

ПАРД; 

 розвиток інфраструктури фондового ринку; 

 розроблення і затвердження обов’язкових для виконання членами ПАРД Правил 

(стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за 

винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом 

установлення вимог до професійної кваліфікації працівників ПАРД. 

Метою створення та діяльності ПАРД не є досягнення угоди щодо розподілу фондового 

риинку, а також не є координація діяльності її членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би 

порушував законодавство про захист економічної конкуренції. 

ПАРД створена як недержавна організація, що заснована на засадах рівноправності, вільного 

волевиявлення і спільності інтересів своїх членів, та була зареєстрована Печерською РДА м. Києва 

20.09.1996 року. 

 

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 2012 року.  

Асоцiацiя платникiв податкiв України (АППУ) є неприбутковою не полiтичною громадською 

органiзацiєю, що створена на засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою забезпечення сталого 

економічного розвитку країни, побудови суспільства «з відкритим доступом», сприяння прозорості 

діяльності органів державної влади, впливу на поцеси законотворення в Україні, реалізацію 

державної політики  податковій, бюджетній та фінансовій сферах. 

Метою створення та діяльності Асоціації є захист прав та законних інтересів платників 

податків у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів 

Асоціації на національному, галузевому та місцевому рівнях, а також сприяння створенню в Україні 

умов для пріоритетного розвитку національного підприємництва, державності, культури та 

міжнародних зв'язків, запровадження кращих світових стандартів на рівні суспільних відносин, 

підвищення рівня правової культури.  

 

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 Незалежної асоцiацiї банкiв України з 2011 року.  

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 основі наступних цінностей: 

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 
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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 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.  

 

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 2003 року.  

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.  

Асоцiацiя є добровільним недержавним некомерційним неприбутковим об’єднанням і 

створена рішенням установчих Зборів та згідно з установчим Договором.  

11 листопада 2004 року Асоцiацiя перейменована в Українську мiжбанкiвську асоцiацiю 

членiв платiжних систем «ЄМА».  

Метою діяльності Асоціації є - всебічне сприяння розвитку зручних та безпечних 

безготівкових платіжних інструментів і сервісів в Україні. Асоціація працює для того, щоб зробити 

використання безготівкових платіжних інструментів і технологій при розрахунках і кредитуванні в 

Україні невід’ємним елементом фінансової культури. Разом з регуляторними органами Асоціація 

формує законодавчу й нормативну основу, що забезпечує можливість членам Асоціації 

розбудовувати безпечну інфраструктуру для випуску й обслуговування платіжних інструментів та 

підвищувати прибутковість власного бізнесу, а споживачам платіжних послуг — безпечно, 

комфортно та з задоволенням використовувати платіжні інструменти для розрахунків в Україні та за 

її межами. 

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. 

 

6. Найменування об'єднання - Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного ринку» 

(надалi - Асоцiацiя) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 03057, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33. 
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Емiтент є членом Асоцiацiї «Українська спiлка учасникiв платiжного ринку» з 2014 року.  

АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ ПЛАТІЖНОГО РИНКУ» (попередня 

назва – Асоціація «Український Союз Учасників Національної Системи Масових Електронних 

Платежів») є юридичною особою, добровільним, недержавним, незалежним, неприбутковим, 

некомерційним об’єднанням підприємств і створена згідно з Установчим договором про створення 

та діяльність Асоціації «Український Союз Учасників Національної Системи Масових Електронних 

Платежів», зареєстрованим 27.07.2004 р., з наступними змінами та доповненнями.  

Асоціація не є господарським товариством чи підприємством. 

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 – АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» 

(надалi – Асоцiацiя) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 28. 

Емiтент є членом АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» з 2019 

року.  

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» створена в 2005 році як добровільний союз  

професійних учасників ринку лізингу. Головною метою Асоціації визначено завдання «сприяти 

розвитку відкритого і рівнодоступного ринку оперативного і фінансового лізингу в Україні шляхом 

координації діяльності підприємств, що об’єдналися для захисту спільних інтересів». В той же час 

проголошено, що об’єднання не слугуватиме досягненню будь-яких угод між її членами щодо 

розподілу лізингового ринку. 

Об’єднання є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством України та  не 

ставить своєю метою отримання прибутку. Асоціація активно працює над виконанням статутних 

завдань та спрямовує зусилля на примноження свого потенціалу. 

Найбільшої уваги надається наступним напрямкам: 

- покращенню нормативно-правового поля для ведення лізингового бізнесу, включаючи 

податкове та спеціальне законодавство; 

- боротьбі з шахрайством та дискредитацією на ринку лізингу; 

- розробці правил та стандартів у веденні лізингового бізнесу та правил професійної етики 

на цьому ринку; 

- зближенню українського та європейського законодавства у сфері лізингу; 

- підтримці  програм підвищення професійного рівня та підготовки фахівців, проведенню 

освітніх та практичних конференцій; 

- співпраці фахівців між собою у рамках Асоціації, шляхом створення  робочих груп та 

профільних комітетів; 
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- проведенню збору статистичної інформації  з метою виявлення тенденцій розвитку 

ринку; 

- популяризації лізингу як одного з інструментів фінансування оновлення основних 

засобів; 

- створенню атмосфери партнерства між владними структурами та лізинговою галуззю; 

- співпраці з іншими організаціями, державними органами-регуляторами та  суміжними 

асоціаціями. 

 

8. Найменування об'єднання – Європейська Бізнес Асоціація(надалi – Асоцiацiя) 

Мiсцезнаходження об'єднання – 04070, Україна, Андріївський узвіз, м. Київ, 1A. 

Емiтент є членом Європейської Бізнес Асоціації з 2019 року. 

Європейська Бізнес Асоціація – це найбільше об’єднання іноземного, європейського та 

вітчизняного бізнесу в Україні. До Асоціації входять представництва найбільших міжнародних, 

європейських підприємств, а також компанії українського походження. 

Місія Асоціації: 

- Просувати етичні та правові стандарти ведення бізнесу в Україні; 

- Налагоджувати зв'язки між бізнесовою та політичною спільнотами; 

- Представляти інтереси наших членів в політичних колах для покращення ділового клімату, 

базуючись на експертній думці Асоціації. 

Європейська Бізнес Асоціація об’єднує своїх членів за допомогою системи засідання 

комітетів. Кожен комітет націлює свої дії на певну проблему індустрії чи галузі. Комітети Асоціації 

об’єднують представників членських компаній для обговорення питань, що стосуються сфери їхніх 

інтересів, а також визначення та просування спільної позиції для подолання економічних проблем 

України. Комітети є основним інструментом лобіювання Асоціації, вони надають можливість 

представникам компаній ініціювати та впроваджувати прямий діалог з українськими органами влади, 

таким чином відстоюючи інтереси галузі. 

 

9. Найменування об'єднання – Фінансова ініціатива Програми ООН по навколишньому 

середовищу (UNEP FI) 

Мiсцезнаходження об'єднання – Швейцарія, м. Женева. 

Емiтент є членом Фінансової ініціативи Програми ООН по навколишньому середовищу з 2019 

року.  

АБ «УКРГАЗБАНК» – перший представник від України – учасник Фінансової ініціативи ООН 

із захисту навколишнього середовища (ФІ ЮНЕП). 

Програма ООН з навколишнього середовища є провідним міжнародним органом, який 

регламентує питання екології в усьому світі, сприяє здійсненню узгоджених процесів з питань 

навколишнього середовища і сталого розвитку, а також виступає в якості авторитетного захисника 

навколишнього середовища на міжнародному рівні. Фінансова ініціатива ЮНЕП - це міжнародне 

партнерство між ООН та фінансовим сектором. Більше 290 учасників, серед яких банки, страхові 

компанії та інвестори, взаємодіють з ФІ ЮНЕП з питань впровадження системних змін у 

фінансовому секторі з метою підтримки сталого світу. ФІ ЮНЕП об'єднує провідні міжнародні 

банки, регіональних лідерів, банки розвитку та спеціалізовані банки. 

Інформація про спiльну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання 

прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної 

діяльності 

АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

Інформація про будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце 

протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звітного періоду з боку третіх осіб до Банку не надходило пропозицій щодо 

реорганізації. У листопаді 2017 року Міністерство фінансів України, Міжнародна фінансова 

корпорація (МФК) та АБ «УКРГАЗБАНК» підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 
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підтримки приватизації (продажу) АБ «УКРГАЗБАНК». Меморандум є частиною масштабніших 

зусиль Уряду України з реформування та зміцнення державних банків перед їх приватизацією. МФК 

сприяє АБ «УКРГАЗБАНК» у зміцненні корпоративного управління, забезпеченні його операційної 

незалежності та подальшому вдосконаленню сталої банківської моделі, заснованої на комерційній 

доцільності. Це партнерство є одним з важливих компонентів стратегії МФК щодо створення 

прозорого та конкурентного процесу, спрямованого на заплановану приватизацію державних банків, 

з метою збільшення темпів зростання кредитування та інвестиційної привабливості банківського 

сектору країни.  

У листопаді 2019 року Рада Міжнародної фінансової корпорації прийняла рішення щодо 

надання кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» з опцією конвертації в капітал. На сьогоднішній день 

Міністерство фінансів України та Банк продовжують переговори щодо структурування угоди та 

підготовки документації. Очікується, що відповідні угоди між МФК, Міністерством фінансів 

України та Банком будуть укладені, що забезпечить частковий вихід держави з капіталу АБ 

«УКРГАЗБАНК» та, в свою чергу, дасть поштовх для подальшої приватизації Банку шляхом 

залучення стратегічного інвестора. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
Основні положення облікової політики 
 
Зміни в обліковій політиці 
 

Банк вперше застосував новий стандарт та деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або поправки, 
які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 
 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 
«Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення 
ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи 
визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з 
використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фінансової 
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю і 
короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар визнає 
зобов’язання щодо орендних платежів (тобто орендне зобов’язання), а також актив, який представляє право користування 
базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив з права користування). Орендарі зобов’язані визнавати витрати на 
відсотки за орендними зобов’язанням окремо від витрат по амортизації активу з права користування (Примітка 14). 
 
Орендарі також повинні переоцінювати орендне зобов’язання при настанні певної події (наприклад, зміна термінів оренди, 
зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких 
платежів). У більшості випадків орендар враховує суми переоцінки орендного зобов’язання в якості коригування активу з 
права користування. 
 
Банк використовує звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 
місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. 
Вплив застосування МСФЗ (IFRS) 16 станом на 1 січня 2019 року надано в нижчезазначеній таблиці: 
 

 Всього 

Активи  

Активи з права користування 49 349 

Всього активи 49 349 

   
Зобов’язання   

Орендне зобов’язання 49 349 

Всього зобов’язання 49 349 

 
 

(а)  Характер впливу першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 
 
У Банка наявні договори оренди різних об’єктів основних засобів. До застосування МСФЗ (IFRS) 16, Банк класифікував 
кожний договір оренди (Банк в якості орендаря) на дату початку дії оренди як фінансову оренду або як операційну оренду. 
Договір оренди класифікувався як фінансова оренда, якщо Банку передавались практично всі ризики та винагороди, 
пов’язані із орендованим активом; в протилежному випадку договір оренди класифікувався як операційна оренда. 
Фінансова оренда капіталізувалась на дату початку оренди за справедливою вартістю орендного майна, або, якщо ця сума 
була меншою, за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподілялись між процентами 
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та зменшенням зобов’язань з оренди. В випадку операційної оренди вартість орендного майна не капіталізувалась, а 
орендні платежі визнавалися витратами по оренді в складі прибутків або збитків лінійним методом протягом строку оренди. 
Всі авансові орендні платежі та нараховані орендні платежі визнавалися в складі «Інших активів» та «Інших зобов’язань» 
відповідно.  
 
В результаті застосування МСФЗ (IFRS) 16 Банк застосовував єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, 
окрім короткострокової оренди та оренди активів із низькою вартістю. Банк застосовував особливі перехідні вимоги та 
спрощення практичного характеру, передбачені стандартом.  
 
Оренда, раніше класифікована як фінансова оренда  
 
Для оренди, раніше класифікованої як фінансова оренда, Банк не змінював первісну балансову вартість визнаних активів 
та зобов’язань на дату початкового застосування (тобто активи з права користування та орендні зобов’язання оцінювались 
в сумі, рівній величині орендних активів та орендних зобов’язань, визнаних при застосуванні МСБО (IAS) 17). Вимоги МСФЗ 
(IFRS) 16 застосовуються до такої оренди з 1 січня 2019 року.  
 
Оренда, раніше класифікована як операційна оренда 
 
Для оренди, раніше класифікованої як операційна оренда, окрім короткострокової оренди та оренди активів із низькою 
вартістю, Банк визнав активи з права користування та орендні зобов’язання. Активи з права користування за більшістю 
договорів оренди оцінювались за балансовою вартістю, так наче стандарт застосовувався завжди, за виключенням 
застосування ставки додаткових запозичень орендаря на дату першого застосування. За деякими договорами оренди, 
активи з права користування визнавались за величиною рівною зобов’язанням з оренди з коригуванням на суму авансових 
платежів або нарахованих витрат, визнаних попередньо. Орендні зобов’язання були визнані за теперішньою вартістю 
орендних платежів, що залишилися, дисконтованих із застосуванням ставки додаткових запозичень орендаря на дату 
першого застосування.  
 
Банком застосовано спрощення практичного характеру, передбачені стандартом, в результаті яких Банк: 

► застосував єдину ставку дисконту по відношенню до портфеля договорів оренди з обґрунтовано подібними 
характеристиками;  

► використав в якості альтернативи перевірці на предмет зменшення корисності, власну оцінку того, чи є оренда 
обтяжливою безпосередньо перед датою першого застосування; 

► обрав звільнення у вигляді незастосування вимог визнання по відношенню до оренди, для якої строк оренди 
закінчується протягом 12 місяців від дати першого застосування; 

► виключив первісні прямі витрати з оцінки активу з права користування на дату першого застосування; 

► скористався інформацією, що стала відома пізніше, при визначення строку оренди, якщо договір містив можливості 
(опціон) продовження або припинення оренди. 

Виходячи з вищезазначеного, станом на 1 січня 2019 року: 

► визнано «Активи з права користування» в розмірі 49 349 тис. грн.; 

► визнано додаткові орендні зобов’язання в розмірі 49 349 тис. грн. (включені в склад «Орендні зобов’язання»). 
 

Нижче наводиться порівняння орендних зобов’язань станом на 1 січня 2019 року з договірними зобов’язаннями з 
операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року: 

 
Договірні зобов’язання з операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року 79 635 

Середньозважена ставка додаткових запозичень орендаря на 1 січня 2019 року                 17,32% 

Дисконтовані договірні зобов’язання з операційної оренди на 1 січня 2019 року 68 696 
  
Мінус:  
Договірні зобов’язання, пов’язані з короткостроковою орендою (10 678) 
Договірні зобов’язання, пов’язані з орендою активів із низькою вартістю (8 669) 
  
Плюс:  
Договірні зобов’язання, пов’язані з орендою, попередньо класифіковані як фінансова 

оренда − 
Платежі в періодах, передбачених можливістю (опціоном) продовження оренди, не визнані 

на 31 грудня 2018 року. − 

Орендні зобов’язання на 1 січня 2019 року 49 349 

 
 

(б)  Основні положення нової облікової політики 
 
Нижче зазначено основні положення нової облікової політики Банку, застосовані в результаті прийняття МСФЗ (IFRS) 16, 
використані з дати першого застосування: 
 
і.  Банк в якості орендаря 
 
Банк застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, окрім короткострокової оренди та оренди 
активів із низькою вартістю. Банк визнає орендне зобов’язання по відношенню до здійснення орендних платежів та активів 
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з права користування, які є правами на використання базових активів.  
 
Активи з права користування 
 
Банк визнає активи з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, на яку базовий актив стає доступним для 
використання). Активи з права користування оцінюються за початковою вартістю, з вирахуванням накопиченої амортизації 
та накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, з коригуванням на переоцінку орендного зобов’язання. Початкова 
вартість активів з права користування складається з суми первісної оцінки орендного зобов’язання, первісних прямих 
витрат та орендних платежів, здійснених на дату початку оренди або до дати початку оренди за вирахуванням отриманих 
стимулів до оренди. Якщо у Банка відсутня достатня впевненість в тому, що він отримає право власності на орендований 
актив наприкінці строку оренди, визнаний актив з права користування амортизується лінійним методом до більш ранньої з 
двох дат: строку корисного використання активу з права користування або кінця строку оренди. Активи з права 
користування перевіряються на предмет зменшення корисності активу.  
 
Орендне зобов’язання  
 
На дату початку оренди, Банк визнає орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, які будуть 
здійснені протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі) за 
вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню; змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи 
ставки; та сум, що очікуються до сплати за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі також включають ціну 
виконання можливості (опціону) придбання, якщо є достатня впевненість в тому, що Банк скористається такою можливістю, 
та сплату штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає потенційну можливість (опціон) припинення 
оренди. Змінні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами в тому періоді, в якому настає 
відповідна подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів. 
Для розрахунку теперішньої вартості орендних платежів Банк застосовує ставку додаткових запозичень орендаря на дату 
початку оренди, в випадку якщо припустиму ставку відсотка в договорі оренди не можна легко визначити. Після дати 
початку дії оренди величина орендного зобов’язання збільшується для відображення нарахування процентів та 
зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Також, в випадку модифікації, зміни строку оренди, зміни 
по суті фіксованих орендних платежів чи зміні можливості (опціону) купівлі базового активу, здійснюється переоцінка 
балансової вартості орендних зобов’язань.  
 
Короткострокова оренда та оренда активів із низькою вартістю  
 
Банк застосовує звільнення від визнання до короткострокових договорів оренди (тобто до договорів, в яких на дату початку 
оренди передбачений термін дії оренди складає менше 12 місяців та які не містять можливості (опціону) купівлі). Банк також 
застосовує звільнення від визнання по відношенню до активів із низькою вартістю до договорів оренди офісного 
обладнання та договорів оренди інших активів, вартість яких вважається низькою (тобто до 150 тис. грн.). Орендні платежі 
за короткостроковою орендою та орендою активів із низькою вартістю визнаються в якості витрат по оренді лінійним 
методом протягом строку оренди.  
 
Значні судження при визначенні строку оренди в договорах з можливістю (опціоном) продовження оренди 
 
Банк визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з періодами, по відношенню до яких передбачена 
можливість (опціон) продовження оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що він буде реалізований, або періодами, 
по відношенню до яких передбачена можливість (опціон) припинення дії оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що 
він не буде реалізований. 
 
Банк застосовує судження для обґрунтування чи є достатньою впевненість в тому, що він скористається можливістю 
(опціоном) продовження оренди. При цьому Банк бере до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють 
економічний стимул для Банка скористатися можливістю (опціоном) продовження оренди. Після дати початку оренди Банк 
повторно оцінює строк оренди при виникненні значних подій або зміні обставин, які Банк може проконтролювати, та які 
впливають на його рішення скористатися (або не скористатися) можливістю (опціоном) продовження строку оренди 
(наприклад: зміна бізнес-стратегії).  
 
ii.  Операційна оренда − Банк в якості орендодавця 
 

Оренда, за якою Банк не передає в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активом, класифікуються як 
операційна оренда. Дохід, що виникає від оренди враховується лінійним методом протягом терміну оренди і включається 
до складу чистих прибутків від інвестиційної нерухомості в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Первісні 
прямі витрати, понесені в процесі узгодження та укладення договорів операційної оренди, включаються до балансової 
вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом терміну оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовні 
орендні платежі визнаються в якості доходу в тому періоді, в якому вони були отримані. 
 
iii.  Фінансова оренда − Банк в якості орендодавця 
 

Банк відображає дебіторську заборгованість за орендними платежами в сумі, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду, 
починаючи з дати початку терміну оренди. Фінансовий дохід обчислюється за схемою, що відображає постійну періодичну 
норму прибутковості на балансову суму чистих інвестицій. Первісні прямі витрати враховуються в складі первісної суми 
дебіторської заборгованості по орендних платежах. 
 
Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток» 
 

Тлумачення розглядає порядок обліку податку на прибуток за умов існування невизначеного підходу до податкових 
трактувань, які впливають на застосування МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток». Тлумачення не застосовується до 
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податків та зборів, які не підпадають під сферу застосування МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток», та також не містить 

особливих вимог щодо процентів та штрафів, пов’язаних із невизначеним підходом до податкових трактувань. Зокрема, 
тлумачення розглядає наступні питання: 

► чи розглядає суб’єкт господарювання невизначені податкові трактування окремо; 

► припущення, які суб’єкт господарювання здійснює по відношенню до перевірки податкових трактувань податковими 
органами; 

► як суб’єкт господарювання визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), базу оподаткування, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові вигоди і ставки оподаткування; 

► як суб’єкт господарювання розглядає зміни фактів та обставин. 
Банк визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо чи разом із одним або кількома іншими 
невизначеними податковими трактуваннями, та застосовує підхід який дозволить більш точно передбачити результат для 
вирішення невизначеності.  
 
Враховуючи, що Банк виконує вимоги податкового законодавства, та, виходячи з проведеного ним аналізу застосованої 
практики, Банк дійшов висновку, що застосовані ним підходи податкових трактувань будуть прийнятними для податкових 
органів. Дане тлумачення не впливає на фінансову звітність Банку.  
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням» 
 
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, борговий інструмент може оцінюватись за амортизованою собівартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно платежами в рахунок 
основної суми боргу та процентів на непогашену частину основної суми боргу» (тест SPPI) і інструмент утримується в 
рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 надають роз’яснення, що 
фінансовий актив задовольняє критерії тесту SPPI незалежно від того, яка подія або обставина призводить до дострокового 
розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за 
дострокове розірвання договору. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Банку. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Внесення змін в програму, скорочення програми чи погашення зобов’язань по програмі»  
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку в випадках, коли внесення змін в програму, скорочення програми 
чи погашення зобов’язань по програмі відбувається протягом звітного періоду. Поправки надають роз’яснення, що якщо 
внесення змін в програму, скорочення програми чи погашення зобов’язань по програмі відбуваються протягом річного 
звітного періоду, суб’єкт господарювання повинен визначити вартість послуг поточного періоду по відношенню до частини 
періоду, що залишився після внесення змін в програму, її скорочення чи повного погашення зобов’язань по програмі, 
зважаючи на актуарні припущення, які використані для переоцінки чистого зобов’язання (активу) програми із 
встановленими виплатами, які відображають винагороди, передбачені програмою, та активи програми після даної події. 
Суб’єкт господарювання також повинен визначити чистий розмір процентів по відношенню до частини періоду, що 
залишився після внесення змін в програму, її скорочення чи повного погашення зобов’язань по програмі, з використанням 
чистого зобов’язання (активу) програми із встановленими виплатами, які відображають винагороди, визначені програмою, 
та активи програми після даної події, а також ставки дисконтування, які були використані для переоцінки цього чистого 
зобов’язання (активу) програми із встановленими виплатами. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку.  

 
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» 
 
Поправки роз’яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в асоційовану організацію 
або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але які, по суті, складають частину чистих 
інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство (довгострокові вкладення). Дане роз’яснення важливе, 
оскільки мається на увазі, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в 
МСФЗ (IFRS) 9. 
 
У поправках також роз’яснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 суб’єкт господарювання не бере до уваги збитки, 
понесені асоційованою організацією чи спільним підприємством, або збитки від знецінення чистих інвестицій, визнані в 
якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію чи спільне підприємство, які виникають внаслідок 
застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства». 

 
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, оскільки у Банка відсутні такі довгострокові вкладення в 
асоційовану організацію або спільне підприємство. 

 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 роки 

 
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів» 

 
У поправках пояснюється, що якщо суб’єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією, то 
він повинен застосовувати вимоги щодо об’єднання бізнесів, який здійснюється поетапно, включаючи переоцінку часток, 
що раніше були часткою участі в активах та зобов’язаннях спільної операції за справедливою вартістю. При цьому набувач 
повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях. 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки щодо об’єднань бізнесів, дата набуття яких збігається або 
настає після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається 
дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, оскільки у нього відсутні операції, в 
межах яких Банк отримує спільний контроль.  
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МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» 

 
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над 
спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнесом, в розумінні цього терміну як визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У 
поправках роз’яснюється, що в таких випадках частки, що раніше були частками участі в даній спільній операції не 
переоцінюються. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких він отримує спільний контроль і 
дата яких співпадає або настає після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або 
після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, оскільки 
у нього відсутні операції, в межах яких Банк отримує спільний контроль. 

 
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 

 
Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов’язані з минулими операціями чи подіями, 
які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. Відповідно, суб’єкт господарювання 
повинен визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі прибутку чи збитку, іншому сукупному доході або власному 
капіталі в залежності від того, де суб’єкт господарювання спочатку визнавав такі минулі операції або події. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 
1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. При першому застосуванні даних поправок 
суб’єкт господарювання повинен застосовувати їх до податкових наслідків по відношенню до дивідендів, визнаних на дату 
початку самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки поточна облікова політика Банку відповідає 
вимогам поправок, їх застосування не вплинуло на фінансову звітність Банку.  

 
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями» 

 
Поправки роз’яснюють, що суб’єкт господарювання повинен враховувати позики, отримані спеціально для придбання 
кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки цього 
активу для використання за призначенням або продажу. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до витрат за запозиченнями, понесених на 
дату початку річного звітного періоду, в якому він вперше застосовує дані поправки, або після цієї дати. Суб’єкт 
господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 
2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Оскільки поточна облікова політика Банку відповідає 
вимогам поправок, їх застосування не вплинуло на фінансову звітність Банку. 
 
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 

2019 
31 грудня 

2018 

Долар США 23,6862 27,6883 
Євро 26,4220 31,7141 

 
 

Фінансові активи і зобов’язання 
 
Первісне визнання 
 
Дата визнання 

 
Придбання або продаж фінансових активів і зобов’язань на стандартних умовах відображаються на дату укладення угоди, 
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання щодо придбання активу або зобов’язання. До придбання або продажу 
на стандартних умовах відносяться придбання або продаж фінансових активів і зобов’язань в рамках договору, за умовами 
якого потрібно постачання активів і зобов’язань в межах терміну, встановленого правилами або угодами, прийнятими на 
ринку. 

 
Первісна оцінка 
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Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від договірних умов і бізнес-моделі, 
використовуваної з метою управління інструментами. Фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою 
вартістю, включаючи витрати на операцію, крім випадків, коли фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються за 
СВПЗ. 
 
Категорії оцінки фінансових активів та зобов’язань 
 
Банк класифікує всі свої фінансові активи на підставі бізнес-моделі, використовуваної для управління активами, і договірних 
умов активів як оцінювані за: 

► амортизованою собівартістю; 

► СВІСД; 

► СВПЗ. 
 
Банк класифікує і оцінює похідні інструменти та інструменти, призначені для торгівлі, за СВПЗ. Банк може на власний 
розсуд класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за СВПЗ, якщо така класифікація дозволить усунути або значно 
зменшити непослідовність застосування принципів оцінки або визнання. 
 
Кошти у кредитних установах, кредити клієнтам та фінансова оренда, інші фінансові інвестиції 
 

Банк оцінює кошти у кредитних установах, кредити клієнтам і інші фінансові інвестиції за амортизованою собівартістю, 
тільки якщо виконуються обидві наступні умови: 

► фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків; 

► договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу (SPPI). 

 
Більш докладно дані умови розглядаються нижче. 
 
Оцінка бізнес-моделі 
 
Банк визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином здійснюється управління об’єднаними в групи 
фінансовими активами для досягнення певної мети бізнесу. 
Бізнес-модель Банку оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні агрегування портфелів і 
заснована на спостережуваних факторах, таких як: 

► яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі і прибутковість фінансових активів, утримуваних в рамках 
цієї бізнес-моделі, і яким чином ця інформація повідомляється ключовому управлінському персоналу Банку; 

► ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і на прибутковість фінансових активів, утримуваних в 
рамках цієї бізнес-моделі) і, зокрема, спосіб управління даними ризиками; 

► яким чином винагороджуються менеджери, керівники бізнесом (наприклад, чи базується винагорода на 
справедливій вартості активів чи на отриманих грошових потоках, передбачених договором); 

► очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнес-моделі Банку. 
 

Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без урахування так званого 
«найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після первісного визнання реалізовані способом, відмінним 
від очікувань Банку, Банк не змінює класифікацію наявних фінансових активів, утримуваних в рамках даної бізнес-моделі, 
але в подальшому приймає таку інформацію до уваги при оцінці нещодавно створених або нещодавно придбаних 
фінансових активів. 

 
Тест «виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» (тест 
SPPI) 

 
У рамках другого етапу процесу класифікації Банк оцінює договірні умови фінансового активу, щоб визначити, чи є 
передбачені договором грошові потоки за активом виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на 
непогашену частину основної суми боргу (так званий SPPI-тест). 

 
Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового активу при первісному 
визнанні, і вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового активу (наприклад, якщо мають місце виплати в 
рахунок погашення основної суми боргу або амортизація премії / дисконту). 

 
Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є відшкодування за вартість грошей у 
часі і відшкодування за кредитний ризик. Для проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження і аналізує доречні фактори, 
наприклад, в якій валюті виражений фінансовий актив, і період, на який встановлена процентна ставка. 

 
У той же час договірні умови, які здійснюють більш ніж незначний вплив на схильність до ризиків або волатильність 
передбачених договором грошових потоків, які пов’язані з базовою кредитною угодою, що не обумовлюють виникнення 
передбачених договором грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на 
непогашену частину основної суми боргу. У таких випадках фінансовий актив необхідно оцінювати за СВПЗ. 
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Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД 

 
Згідно МСФЗ (IFRS) 9, Банк оцінює боргові інструменти за СВІСД, якщо виконуються обидві наступні умови: 

► інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 
договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів; 

► договірні умови фінансового активу дотримуються критеріїв SPPI-тесту. 
 
Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД, згодом оцінюються за справедливою вартістю, а прибутки або збитки, що 
виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються в складі ІСД. Процентний дохід і прибуток або збиток від 
зміни валютних курсів визнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як і в випадку фінансових активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю. При припиненні визнання накопичені прибуток або збиток, раніше визнані в складі ІСД, 
рекласифікуються зі складу ІСД в чистий прибуток або збиток. 

 
ОКЗ за борговими інструментами, оцінюваним за СВІСД, не зменшують балансову вартість цих фінансових активів в звіті 
про фінансовий стан. Замість цього сума, що дорівнює оціночному резерву під очікувані збитки, який був би створений при 
оцінці активу за справедливою вартістю, визнається у складі ІСД як накопичена сума знецінення з визнанням відповідних 
сум у звіті про прибутки та збитки. Накопичена сума збитків, визнаних у складі ІСД, перекласифікується в чистий прибуток 
або збиток при припиненні визнання активу. 
 
Інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД 

 
Банк при первісному визнанні деяких інвестицій в інструменти капіталу приймає рішення, без права його подальшої 
скасування, класифікувати їх як інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД, якщо вони відповідають визначенню 
інструмента капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і не призначені для торгівлі. Рішення про 
таку класифікації приймається за кожним інструментом окремо. 

 
Прибутки та збитки за такими інструментами капіталу ніколи не рекласифікуються в чистий прибуток або збиток. Дивіденди 
визнаються в прибутку чи збитку в якості іншого доходу, коли право на отримання дивідендів встановлено, крім випадків, 
коли Банк отримує вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини первісної вартості такого інструменту. У 
такому випадку прибуток визнається в складі ІСД. Інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД, не підлягають оцінці на 
предмет знецінення. При вибутті таких інструментів накопичений резерв з переоцінки переноситься до складу 
нерозподіленого прибутку. 
 
Фінансові гарантії, акредитиви та зобов’язання з надання кредитів 
 
Банк випускає фінансові гарантії, акредитиви та зобов’язання з надання кредитів. 

 

Фінансові гарантії спочатку визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю, в сумі отриманої комісії. Після 
первісного визнання Банк оцінює своє зобов’язання по кожній гарантії по найбільшій величині з первісно визнаної суми за 
вирахуванням накопиченої амортизації, визнаної в звіті про прибуток або збиток, і оціночного резерву під ОКЗ. 

 
Зобов’язання з надання кредитів та акредитиви виникають в результаті укладання договорів, протягом терміну дії яких Банк 
зобов’язаний надати клієнту кредит на визначених заздалегідь умовах. Стосовно таких зобов’язань застосовуються вимоги 
до оцінки ОКЗ. 

  
Банк іноді випускає зобов’язання з надання кредитів за процентними ставками, нижчими від ринкових. Такі зобов’язання 
спочатку визнаються за справедливою вартістю і згодом оцінюються за найбільшою величиною з суми оціночного резерву 
під ОКУ і спочатку визнаної суми за вирахуванням, коли доречно, амортизації даного доходу. 

 
Гарантії виконання 

 

Гарантії виконання – це договори, що надають компенсацію, якщо інша сторона не виконує передбачений договором 
обов’язок. Гарантії виконання не містять у собі кредитний ризик. Ризик за договором з гарантією виконання є можливість 
невиконання передбаченого договором обов’язку іншою стороною. Відповідно, гарантії виконання не є фінансовими 
інструментами і тому не належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9. 
 
Державні субсидії 
 

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 
собівартістю 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. 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, кошти в Національному банку України, не обмежені для 
використання, кошти у кредитних установах зі строком погашення до 90 днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-
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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, включаючи овернайт депозитні сертифікати 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 собівартістю з використанням методу ефективного 
відсотка та обліковуються за вирахуванням очікуваних кредитних збитків. 
 

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 статті «Прибутки 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 інвестиціями, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. 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  
 

Банк враховує подібним чином похідні інструменти, вбудовані у фінансові зобов’язання і нефінансові основні договори. 
Класифікація фінансових активів здійснюється на підставі бізнес-моделі і оцінки SPPI-тесту. 
 

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 собівартістю 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. 
 

Очікувані кредитні збитки 
 

Банк здійснює оцінку зменшення корисності для активних операцій, облік яких ведеться за амортизованою собівартістю 
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, фінансових гарантій, акредитивів та зобов’язань з надання 
кредитів. 
У відповідності з загальним підходом, в залежності від міри погіршення кредитної якості з моменту первісного визнання, 
Банк відносить фінансові інструменти до одної з наступних груп: 
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► Стадія 1 – фінансові інструменти, для яких відсутні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику. За даними 
фінансовими інструментами розраховуються очікувані кредитні збитки протягом наступних 12 місяців; 

► Стадія 2 – фінансові інструменти, для яких наявні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання, але відсутні ознаки зменшення корисності. За даними фінансовими інструментами 
розраховуються кредитні втрати на весь термін дії фінансових інструментів; 

► Стадія 3 – фінансові інструменти, для яких наявні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання та об’єктивні ознаки зменшення корисності. За даними фінансовими інструментами 
розраховуються очікувані кредитні втрати на весь термін дії фінансових інструментів; 

► ПСКЗ – придбані або створені кредитно-знецінені (ПСКЗ) активи – це фінансові активи, за якими було кредитне 
знецінення на момент первісного визнання. При первісному визнанні ПСКЗ активи оцінюються за справедливою 
вартістю, і згодом визнається процентний дохід, розрахований з використанням ефективної ставки відсотка, що 
скоригована з урахуванням кредитного ризику. Оціночний резерв під ОКЗ визнається або припиняє визнаватись 
тільки в тому обсязі, в якому відбулася подальша зміна суми очікуваних кредитних збитків за весь термін дії 
фінансового інструменту. 

 
Реструктуризовані кредити та/або модифіковані 
 

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 тощо). 
 

В результаті внесення суттєвих змін в умови кредитного договору, в обліку Банку відбувається погашення первісного 
фінансового інструмента та визнання нового фінансового інструмента. 
 
Банк визначає суттєвими наступні модифікації контрактних грошових потоків за фінансовими інструментами: 

► умови, відповідно до яких, чиста вартість теперішніх грошових потоків за новими умовами, дисконтована із 
застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового активу або зобов’язання з плаваючою 
процентною ставкою – ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної 
процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що 
залишилися до строку погашення первісного фінансового активу або зобов’язання; 

► зміна валюти фінансового інструменту; 

► зміна типу відсоткової ставки фінансового інструменту (з фіксованої на плаваючу або навпаки); 

► консолідація декількох фінансових інструментів або дроблення одного фінансового інструменту на декілька. 
 
Також щодо фінансових активів, Банк визначає наступну модифікацію контрактних грошових потоків як суттєву: 

► включення до контракту додаткових умов / виключення з контракту умов / зміну умов контракту, що впливають на 
проходження тесту характеристик контрактних грошових потоків. 

 
Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає новий фінансовий актив, якщо переглянуті або модифіковані 
грошові потоки, що передбачені договором, призводять до припинення визнання первісного фінансового активу. На дату 
модифікації Банк визнає новий фінансовий актив за справедливою вартістю, враховуючи витрати на операцію, що пов’язані 
зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу, який обліковується за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток), та визначає суму очікуваних кредитних збитків протягом 12 місяців. 
 
Якщо в результаті модифікації виникає новий фінансовий актив, який є знеціненим під час первісного визнання, то за таким 
фінансовим інструментом Банк має визнавати кумулятивні зміни в очікуваних кредитних збитках протягом всього строку дії 
фінансового активу. 
 
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 під очікувані кредитні збитки за рішенням Правління Банку. Списання кредитів 
відбувається після того, як керівництво використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості 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. 
 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
 
ОКЗ за борговими інструментами, що оцінюються за СВІСД, не зменшують балансову вартість цих фінансових активів в 
звіті про фінансовий стан, які продовжують оцінюватися за справедливою вартістю. Замість цього сума, рівна оціночному 
резерву під очікувані кредитні збитки, який був би створений при оцінці активу за справедливою вартістю, визнається у 
складі ІСД як накопичена сума знецінення з визнанням відповідних сум у звіті про прибутки та збитки. Накопичена сума 
кредитних збитків, визнаних у складі ІСД, перекласифікується в чистий прибуток або збиток при припиненні визнання 
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активу. 
 
Нефінансові активи 
 
Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну звітну дату на предмет виявлення ознак зменшення 
корисності. Сумою очікуваного відшкодування нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість за 
вирахуванням витрат 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, припиняється визнання первісного 
зобов’язання, а нове відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку або 
збитку. 
 

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. 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 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 
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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 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 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. 

 
Інше майно 
 
Банк визнає у складі іншого майна необоротні активи, які набув у власність шляхом реалізації права заставодержателя та 
утримує з метою подальшого продажу. Такі активи не відповідають критеріям визнання активів, утримуваних для продажу, 
та не можуть бути визнані необоротними активами для використання в поточній діяльності або інвестиційною нерухомістю. 
Такі активи оцінюються за найменшою з двох величин - собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
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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.  
 

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, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 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. Станом на 31 грудня 2019 року резервний фонд Банку складав 420 673 тис. грн. 
(2018: 343 803 тис. грн.) 
 
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 вигід 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 собівартості 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 
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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 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. 

 

Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») 
 
Нові прийняті і переглянуті МСФЗ 
 
Станом на 31 грудня 2019 року 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) 17 «Страхові контракти» 
 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий всеосяжний стандарт 
фінансової звітності для страхових контрактів, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. 
Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 
2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і страхування, 
відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а 
також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційного участі. 
 

Є кілька винятків зі сфери застосування стандарту. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку 
страхових контрактів, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, який в 
основному базується на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку страхових 
контрактів, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним: 

► певні модифікації для страхових контрактів з умовами прямої участі (метод змінної винагороди); 

► спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів. 
 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому необхідне подання 
порівняльної інформації. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 
9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. У 2019 Банк продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 17 на 
свою фінансову звітність. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» 
 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», які змінили визначення 
терміну «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є придбана сукупність видів діяльності та активів бізнесом 
чи ні. Дані поправки уточнюють мінімальні вимоги до бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити 
будь-який відсутній елемент, додають керівництво, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є придбаний процес значущим, 
звужують визначення понять «бізнес» і «віддача», а також вводять необов'язковий тест на наявність концентрації 
справедливої вартості. Разом з поправками також були представлені нові ілюстративні приклади. 
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Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій або інших подій, які відбуваються на дату їх первісного 
застосування або після неї, дані поправки не матимуть впливу на Банк на дату переходу. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 «Визначення суттєвості» 
 
У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» і МСФЗ (IAS) 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», щоб узгодити визначення суттєвості в різних стандартах і 
роз'яснити деякі аспекти даного визначення. Згідно з новим визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна 
обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рішення основних користувачів фінансової 
звітності загального призначення, прийняті ними на основі даної фінансової звітності, що надає фінансову інформацію про 
конкретну організацію, що звітує». 
 
Очікується, що поправки до визначення суттєвості не матимуть значного впливу на фінансову звітність Банку. 
 
«Реформа Базової Процентної Ставки»: поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 7 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 7 включають ряд звільнень, які застосовуються до всіх відносин 
хеджування, на які безпосередньо впливає реформа базової процентної ставки. Відносини хеджування будуть порушені, 
якщо реформа викличе невизначеність щодо термінів та / або грошових потоків, заснованих на базовій процентній ставці, 
для об'єкта хеджування або інструменту хеджування. В результаті реформи можуть виникнути невизначеності щодо 
термінів та / або грошових потоків, заснованих на базовій процентній ставці, для об'єкта хеджування або інструменту 
хеджування протягом періоду до заміни існуючої базової процентної ставки альтернативною практично безризиковою 
процентною ставкою. Це може привести до невизначеності щодо оцінки ймовірності прогнозованої транзакції і оцінки того, 
чи будуть відносини хеджування високоефективними. 
 
Поправки набувають чинності з 1 січня 2020 року, але організації можуть застосувати їх раніше. Очікується, що поправки 
не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Банку. 

Iнформацiя про основнi види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок 

продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі 

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в 

загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт 

та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; 

основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових 

технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості 

продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників 

за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 

обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно 

зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми 

доходів за звітний рік 

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, операції торговельного фінансування і надає інші банківські послуги своїм 

клієнтам. 

До послуг клієнтів станом на 01.01.2020 у 154 населених пунктах України представлено 250 

діючих точок продажів.  

Станом на 01.01.2020: 

- кредитний портфель клієнтів – 39,0 млрд. грн., в т.ч.: 

 кредитний портфель корпоративного бізнесу 31,2 млрд. грн.; 

 кредитний портфель малого та середнього бізнесу становить 5,0 млрд. грн.; 

 кредитний портфель роздрібного бізнесу становить 2,8 млрд. грн.; 

- кошти клієнтів – 103,4 млрд. грн., в т.ч.: 

 портфель коштів корпоративних клієнтів становить 70,8 млрд. грн.;  

 портфель коштів клієнтів малого та середнього бізнесу становить 8,2 млрд. грн.; 

 портфель коштів роздрібних клієнтів 24,3 млрд. грн. 

 

КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС 
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Основними групами продуктів та послуг, що надавались АБ «УКРГАЗБАНК» клієнтам 

корпоративного бізнесу у 2019 році є: 

Група розрахунково-касових продуктів в рамках якої здійснюється комплексне обслуговування 

розрахунково-касових операцій корпоративних клієнтів за їх господарським операціями в 

національній та іноземних валютах. Група охоплює комплекс Банківських продуктів та послуг в тому 

числі з: 

(1) відкриття, обслуговування та ведення поточних рахунків;  

(2) проведення та обробки платежів в національній та іноземній валюті;  

(3) випуску та обслуговування корпоративних платіжних карток міжнародних та національних 

платіжних систем;  

(4) касових операцій з готівкою в т.ч. інкасацією;  

послуг з валюто обмінних операцій в т.ч. через канал прямого ділінгу (новий продукт) та на умовах 

"форвард" (новий продукт);  

(6) відкриття та обслуговування ESCROW-рахунків. 

Протягом року Банк активно співпрацював з бюджетними установами, державними, 

комунальними підприємствами, підприємствами агропромислового комплексу, небанківськими 

фінансовими установами та страховими компаніями.  

Банк застосовує широкий перелік електронних каналів надання послуг (Клієнт-Банк, 

Інтернет-Банкінг, СМС-Банкінг, центр фінансового контролю) з розрахунково-касового 

обслуговування (в рамках реалізації розрахунково-касових продуктів. 

Група депозитних продуктів дозволяють задовольнити потреби корпоративних клієнтів пов’язані з 

строковим розміщення тимчасово вільних коштів, залишків на поточних рахунках. Група охоплює 

широкий спектр продуктів, що враховують специфіку грошових потоків окремих груп клієнтів.  

Банком для клієнтів корпоративного Банкінгу реалізовано наступний перелік депозитних 

продуктів: 

- «Генеральний депозит» – 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. 

- Депозит «Корпоративний овернайт» – депозит, розрахований на клієнтів сегменту 

корпоративного бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в Банку на кінець 

операційного дня. 

- Депозит «Стандарт» – класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 

сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору.  

- Депозит «Бюджетний» – депозит для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів. 

- Депозит «ОСВІТА» – для державних та комунальних вищих навчальних закладів, їх 

відокремлених структурних підрозділів, державних та комунальних професійно–технічних 

навчальних закладів, їх відокремлених структурних підрозділів.  

- Депозит «Золотий стандарт» – депозит в Банківському золоті з правом поповнення.  

- Депозит «Швидкий рух» передбачає розміщення тимчасово вільних коштів клієнтів 

сегменту корпоративного бізнесу на умовах Банківського вкладу на вимогу. 

Група кредитних продуктів Банку орієнтована на задоволення потреби корпоративних клієнтів в 

отриманні кредитних коштів на цільовій, зворотній, платній, строковій та забезпеченій основі для 

поточної діяльності та інвестиційні цілі. Група формується продуктовим рядом, що включає:  

(1) інвестиційні продукти, а саме:  

- «Фінансування інвестиційний Еко-проектів» орієнтоване на проектне фінансування 

(інвестиційних проектів в рамках співпраці з IFC у напрямках: впровадження енергоефективних 

технологій, використання поновлюваних джерел енергії, більш ефективне використання природних 

ресурсів (ресурсоефективність), зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище в т.ч. 

спрямованих на створення та використання відновлювальних джерел енергії: сонця (СЕС), вітру 

(ВЕС), гідроенергії (ГЕС), геотермальної (ТЕС/ТЕЦ), відновлювального біоплива (ТЕЦ/котельні), 

енергії біогазу);  

- «Кредитування придбання транспорту, с/г техніки та обладнання»,  
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- «Кредит на придбання транспорту, с/г техніки та обладнання виробництва Республіки 

Білорусь»,  

- «Фінансовий лізинг» – спрямовані на оновлення активів з зменшенням екологічного впливу 

на навколишне середовищя за рахунок скорочення витрат на паливо та опосередковано викидів в 

атмосферу;  

(2) продукти на поповнення оборотного капіталу, а саме:  

- «Кредитування оборотного капіталу»,  

- «Кредит під депозит для корпоративних клієнтів»,  

- «Овердрафт для корпоративних клієнтів»,  

- «Траншева кредитна лінія»,  

- «Авалювання простих векселів для фінансування обігових коштів підприємств АПК». 

Окремо Банк пропонує профільні кредитні продукти окремим групам клієнтів – органам 

місцевого самоврядування «Кредитування муніципалітетів». 

Корпоративним бізнесом АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році були впроваджені нові 

Банківські продукти та проведена модернізація діючих Банківських продуктів, а саме: 
1) Розроблені та затверджені параметри нового Банківського кредитного продукту 

«Кредитування оборотного капіталу». Новий продукт розроблено з метою актуалізації і оптимізації 

продуктового ряду корпоративного бізнесу. Він об'єднує в собі актуалізовані умови чинних на дату 

розгляду, але застарілих, 5 кредитних продуктів («Кредитування операційного циклу юридичних 

осіб сегменту корпоративного бізнесу», «Кредитування операційного циклу юридичних осіб - 

державних підприємств лісового господарства», «Бланковий кредитування VIP-клієнтів», 

«Фінансування операційного циклу (витрат на посів, догляд та збір урожаю) сільгоспвиробників», 

«Кредитування під заставу зерна»).  

2) Затверджено нові параметри Банківського продукту «Авалювання простих векселів для 

фінансування обігових коштів підприємств АПК» для приведення його у відповідність ринковим 

умовам та розповсюджено його дію на операції клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу. 

3) Затверджено нові параметри Банківського продукту «Кредит під депозит для 

корпоративних клієнтів», що дозволила реалізувати різновалютність операцій (відмінність та різні 

комбінації валюти кредиту та забезпечення), здійснювати їх за різними формами кредитування та 

запровадити конкурентний підхід до визначення маржі Банку за проектом.  

4) Розроблені та затверджені параметри нового продукту «Овердрафт для корпоративних 

клієнтів», який дозволяє реалізовувати гнучкий підхід у ціноутворенні, стимулює залучення та 

переведення грошових потоків в систему Банку, спрощення системи адміністрування та щомісячний 

перегляд лімітів овердрафту (без винесення на затвердження кредитною радою Банку).  

5) Розроблені та затверджені параметри нового продукту «Експрес-гарантія для клієнтів 

корпоративного бізнесу», який орієнтований на корпоративних клієнтів, що потребують отримання 

Банківської гарантії для участі у тендерних торгах у короткий термін.  

6) Відповідно до змін у валютному законодавстві України, актуалізовано нормативну базу 

Банку, що регламентує застосування продуктів розрахунково-касового обслуговування 

корпоративних клієнтів, а також впроваджено відкриття поточних рахунків для юридичних осіб-

нерезидентів для здійснення операцій:  

- розрахунку з резидентами за експорт/імпорт, за договорами позики;  

- пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням;  

- за гарантіями/поруками, що надаються власником рахунку;  

- щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів тощо.  

Також у 2019 році реалізовано за продуктами розрахунково-касового обслуговування 

проведення переказів коштів в режимі 24/7 за рахунками в національній валюті для клієнтів 

корпоративного бізнесу та МСБ. 

7) Запроваджено нові документарні продукти для клієнтів корпоративного бізнесу спільно з 

департаментом структурованого та торгівельного фінансування, а саме: 

- «Гарантійні операції без повного забезпечення у грошовій формі для корпоративних 

клієнтів»; 

- «Непокриті акредитиви для корпоративних клієнтів». 

 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 
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Банківські продукти та послуги для клієнтів малого та середнього бізнесу розробляються з 

урахуванням потреб, видів діяльності та кон’юнктури фінансового ринку. Протягом 2019 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. 

АБ «УКРГАЗБАНК» надаються для клієнтів сегменту мікро, малого та середнього бізнесу 

такі види банківських продуктів:  

1. розрахунково-касове обслуговування: 

- Тарифний план «Розрахунковий»; 

- Тарифний план «Соціальний». 

2. дистанційне обслуговування: 

- Тарифний план «Базовий»; 

- Тарифний план «Неприбутковий». 

3. депозитні продукти: 

- Депозит «Генеральний депозитний договір»; 

- Депозит «Класичний»; 

- Депозит «Овернайт для МСБ»; 

- Депозит «Довгострокова перспектива»; 

- Депозит «Освіта». 

4. кредитні продукти (кредити, кредитні лінії, овердрафти, гарантії) за наступними 

кредитними програмами: 

- «Оборотний капітал для клієнтів МСБ»; 

- «Транспортні засоби для клієнтів МСБ»; 

- «Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ»; 

- «Обладнання для клієнтів МСБ»; 

- Акційні умови «ЕКО Транспорт» за кредитною програмою для малого та середнього 

бізнесу «Транспортні засоби для клієнтів МСБ»; 

- Акційні умови «ЕКО Сільськогосподарська техніка» за кредитною програмою для малого 

та середнього бізнесу «Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ»; 

- 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); 

- «Розвиток бізнесу для клієнтів МСБ (інвестиційний)» 

- «Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ»; 

- «Програма розвитку франчайзингу «Вдалий старт»»; 

- «Програма розвитку бізнесу підприємців сільської місцевості в рамках кредитного 

договору з Німецько – Українським фондом»; 

- «Програма розвитку бізнесу «Власні кошти» в рамках кредитного договору з Німецько-

Українським фондом»; 

- «Програма підтримки фінансування інвестиційних проектів за пріоритетними 

напрямками в рамках кредитного договору з Німецько-Українським фондом №008/4-05 від 

23.11.2017»; 

- «Програма кредитування мікро-, малих та середніх підприємств в рамках кредитного 

договору з Німецько-Українським фондом»; 

- «Нерухомість для клієнтів МСБ»; 

- «Кредит під депозит для клієнтів МСБ»; 

- «Кредити на вікна для клієнтів МСБ»; 

- «Модернізація систем освітлення для клієнтів МСБ»; 

- Кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельних кооперативів у т.ч. в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження; 
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- «Овердрафт для клієнтів МСБ»; 

- «Банківська гарантія для клієнтів МСБ під забезпечення в грошовій формі»; 

- «Електронна тендерна гарантія для клієнтів МСБ»; 

- «Кредитування комунальних підприємств на інвестиційні цілі»; 

- «Поповнення обігових коштів комунальних підприємств»; 

- «Овердрафт для комунальних підприємств»; 

- «Швидкий овердрафт для комунальних підприємств»; 

- «Фінансовий лізинг»; 

- «Welcome овердрафт»; 

- «Експрес гарантія»; 

- «Фінансування енергоаудиту»; 

- «Мікрокредит»; 

- «ЕКО-кредит для енергосервісних компаній»; 

- «Бланковий ліміт на поповнення оборотних коштів». 

В 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» було впроваджено для клієнтів сегменту мікро-, малого 

та середнього бізнесу такі нові банківські продукти: 

- Депозит «Освіта» з метою розміщення вільних бюджетних коштів; 

-  «Фінансування енергоаудиту» для оплати послуг з проведення енергоаудиту; 

- «Мікрокредит» для забезпечення господарської діяльності позичальника; 

- «ЕКО-кредит для енергосервісних компаній» з метою оплати заходів з 

енергоефективності; 

- «Бланковий ліміт на поповнення оборотних коштів» з метою кредитування витрат 

пов'язаних із здійсненням господарської діяльності позичальника; 

- спеціальні умови для ЕКО-кредитів для проведення заходів з енергомодернізації 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків в рамках взаємодії з Фондом 

Енергоефективності;  

- спеціальні умови для ЕКО-кредитів на придбання транспортних засобів та 

сільськогосподарської техніки. 

 

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС 

АБ «УКРГАЗБАНК» надаються для клієнтів роздрібного бізнесу такі види банківських 

продуктів:  

- Строкові депозити. Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел 

формування ресурсної бази. 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, різноманітні строки розміщення. 

- 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. 

- Кредитні операції. Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, стратегію Банку та 

умови економічного середовища країни в цілому, особлива увага Банком приділяється таким 

продуктам кредитування, як заставні кредити на придбання житла та автомобілів, овердрафти для 

фізичних осіб, кредити з цільовим призначенням на придбання енергоефективного обладнання, еко-

кредити. Особлива увага приділяється розвитку іпотечних кредитів. АБ «УКРГАЗБАНК» доклав 

багато зусиль для прискорення розвитку іпотеки в Україні, та у 2019 році продовжував тримати 

лідируючи позиції на ринку іпотечного кредитування населення. 

В рамках реалізації стратегії розвитку еко-банкінгу для клієнтів роздрібного банкінгу АБ 

«УКРГАЗБАНК» впроваджено 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. 
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На підтримку еко-направленості діяльності банку, з 2017 році було розроблено і впроваджено 

банківський продукт з питань кредитування фізичних осіб на придбання та встановлення сонячних 

енергетичних станцій, теплових насосів та вітрових електростанцій – «ЕКО енергія».   

У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджено нові умови кредитування в рамках продукту 

«ЕКО-енергія» зі страхуванням обладнання, яке придбавається за кредитні кошти – «ЕКО-енергія 

Simple». 

Також АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвиває та вдосконалює інші еко-проекти, такі як: 

- «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 та сімейних цілях та які приводяться в рух електродвигуном; 

- «Тепла оселя» - кредит на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що 

не передбачає відшкодування частини суми кредиту від Держенергоефективності. 

- «Green car» - беззаставний кредит, який надається на придбання легкових автомобілів, що 

будуть використовуватися в особистих та сімейних цілях та які використовують як гібридний спосіб 

підключення двигунів до приводу автомобіля, так і приводяться в рух 

електродвигуном/електродвигунами. 

- Кредит на придбання зарядних станцій для ЕКО авто – беззаставний кредит, що надається 

на придбання зарядних станцій та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них для зарядки 

автомобілів, які використовують як гібридний спосіб підключення двигунів до приводу автомобіля, 

так і приводяться в рух електродвигунами. 

Банківські продукти з обслуговування поточних рахунків фізичних осіб з використанням 

електронних платіжних засобів. 

 Продукт для збереження та накопичення коштів Pro-Запас. 

Дозволяє оперативно користуватись коштами, отримуючи прибуток на рівні строкового 

вкладу. На мінімальний постійний залишок коштів нараховується підвищена процентна ставка. 

Рахунок можна поповнювати з іншого рахунку /платіжної картки за допомогою банкомату або 

мобільного додатку Банку або інтернет-сервісів. Наявна можливість оформлення постійно діючого 

розпорядження на автоматичне поповнення рахунку Pro-Запас із суми зарахувань на інший рахунок 

(визначеної клієнтом суми або відсотку від суми зарахувань), відкритий у Банку (наприклад, з 

рахунку для отримання заробітної плати тощо).  

 Продукти для отримання виплат: Зарплатний, Пенсійна картка, Соціальна картка.  

Продукт Зарплатний передбачає відкриття рахунків для виплати заробітної плати 

співробітникам підприємств/організацій в рамках зарплатних проектів, автоматичне перерахування 

виплат, безкоштовне зняття коштів в мережі пристроїв самообслуговування Банку, можливість 

безкоштовного зняття коштів в банкоматах інших українських Банків, спеціальні програми 

кредитування. 

Продукти Пенсійна та Соціальна картка призначені для отримання виплат від органів 

Пенсійного фонду України (органів Міністерства соціальної політики України). На залишок коштів 

нараховується підвищена процентна ставка, є можливість кредитування. 

 Кредитні картки 

- Універсальна картка «Домовичок» – для власників продуктів Банку для отримання 

виплат (заробітної плати в рамках зарплатних проектів, пенсії чи соціальних виплат). 

Універсальність продукту передбачає можливість використання як для накопичення та 

отримання додаткового прибутку (на залишок власних коштів нараховується підвищена процентна 

ставка), так і як кредитний продукт (дозволяє користуватись кредитними коштами у межах 

встановленого ліміту з пільговим періодом користування). Кредит сплачується шляхом 

автоматичного списання з рахунку для виплат. 

- Еко-кредитка – універсальний кредитно-депозитний продукт для приватних клієнтів 

Банку. Має властивості, аналогічні продукту «Домовичок», проте призначений для нових клієнтів 

Банку, які не є власниками інших продуктів Банку. 

 Продукт «Приватний» передбачає відкриття поточного рахунку приватним клієнтам 

Банку, з випуском або без випуску платіжної картки з метою здійснення розрахунків та 

розрахунково-касового обслуговування. В залежності від рівня пакету передбачається випуск 
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платіжних карток різного рівня: від карток мass до карток преміального класу, які надають власникам 

особливі привілеї та винагороди (доступ до бізнес-залів аеропортів, надання додаткових сервісів: 

страхування, консьєрж тощо).  

В 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» було впроваджено для клієнтів роздрібного бізнесу такі 

нові банківські продукти: 

 Строкові депозити. В 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» впровадив новий депозитний 

продукт «ЕКО-депозит», який розміщується на строк від 1 до 24 місяців, в гривні, дол.США або євро. 

Депозит передбачає поповнення та автопролонгацію строку.  

 Споживчий цільовий кредит «Green Car» (в рамках продукту «Еко оселя») – беззаставний 

кредит, який надається на придбання легкових автомобілів, що будуть використовуватися в 

особистих та сімейних цілях та які використовують як гібридний спосіб підключення двигунів до 

приводу автомобіля, так і приводяться в рух електродвигуном/електродвигунами.  

 Програма «Еко Оселя» (на придбання зарядних станцій для ЕКО авто) – беззаставний 

кредит, що надається на придбання зарядних станцій та відповідне додаткове обладнання і матеріали 

до них для зарядки автомобілів, які використовують як гібридний спосіб підключення двигунів до 

приводу автомобіля, так і приводяться в рух електродвигунами. 

 Програма лояльності «KEYcard» - програма лояльності, яка за розрахунки картками 

УКРГАЗБАНКУ в мережі партнерів дозволяє отримувати на картку грошові кошти у вигляді 

манібеку. Розмір манібеку за розрахунки в мережі партнерів необмежений, тобто, чим більше клієнт 

зробить транзакцій протягом місяця, тим більший розмір манібеку він отримує. 

Банк постійно працює над розширенням переліку партнерів, які надають знижки в своїх 

торгових точках.  

 Проект по підвищенню рівня Пакетних пропозицій клієнтам ЗКП – компанія передбачає 

комунікацію з клієнтами фізичними особами в телефонному режимі щодо пропозиції зміни рівня 

Пакету, відкритого в рамках зарплатного проекту та отримання платіжної картки з безконтактною 

технологією в оновленому дизайні. 

 

ОПЕРАЦІЇ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ 

На 01.01.2020 в обігу перебуває близько 1 665 тисяч платіжних карток, емітованих АБ 

«УКРГАЗБАНК», із них активних понад 851 тисяча.   

У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував розвивати альтернативні канали продажів 

банківських продуктів. 

Так, протягом 2019 року велась постійна робота по удосконаленню мобільного додатку «Еко-

банк» та збільшенню кількості сервісів, які надаються клієнтам. На даний час основні сервіси, 

представлені у додатку, дозволяють клієнтам здійснювати перекази між картками, купівлю/продаж 

іноземної валюти, створювати та зберігати шаблони платежів клієнта, здійснювати запит на зміну 

клієнтом пін-коду платіжних карток, знаходити найближчий банкомат чи відділення тощо. На 

01.01.2020 кількість клієнтів, які встановили мобільний додаток «Еко-банк», дорівнювала 257 091. 

В 2019 році для власників платіжних карток від АБ «УКРГАЗБАНК» стала доступна 

можливість оплати покупок за допомогою своїх Android-смартфонів, «розумних» годинників 

Garmin, iPhone та Apple Watch через технології Google Pay, Garmin Pay та ApplePay, надаючи тим 

самим легкий та безпечний платіжний інструмент, який повністю змінює сферу платежів, 

пропонуючи клієнтам швидкість та зручність.   

У грудні 2019 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Visa було впроваджена технологія оплати 

проїзду в муніципальному транспорті (тролейбусах, трамваях та автобусах) м. Вінниця – будь-якими 

безконтактними платіжними засобами будь-якого банку. У майбутньому також планується 

розширення мережі безконтактної оплати за проїзд на маршрутні таксі міста. 

Також наприкінці 2019 року впроваджена система альтернативних каналів комунікації з 

клієнтами, яка включає в себе функціонал комунікації працівників контакт-центру з клієнтами через 

єдине вікно за допомогою систем миттєвого обміну повідомленнями: Telegram, Viber, Facebook, 

SMS, mail. Станом на 01.01.2020 3 373 клієнта звернулись за консультацією, кількість оброблених 

запитів склала 6 900. Оцінка якості обслуговування отримана на 1 872 звернення, з яких найвищу 

оцінку 5 отримало 1 379 звернень, що складає 74 % від загальної кількості.   

 

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ОПЕРАЦІЇ  
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Станом на 01.01.2020 р. обсяг коштів в інших банках  становив 27 748 млн. грн., обсяг коштів 

інших банків – 3 282 млн. грн. 

У 2019 році банком впроваджено новий вид послуг для корпоративних клієнтів – валютні 

операції на умовах «своп». Відтепер клієнти можуть здійснювати операції на умовах «своп» з метою 

хеджування ризиків зміни курсів іноземних валют. 

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.  

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 SWAP.  

Операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб. 

АБ «УКРГАЗБАНК» 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.  

Операції купівлі-продажу безготівкової валюти на МВРУ. 

Банк 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. 

Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» розвивав мережу банків-кореспондентів, так станом 

на 31.12.2019 мережа банків-партнерів складається із 71 банків. В АБ «УКРГАЗБАНК» 

обслуговуються 52 банки, для яких відкрито 256 кореспондентських рахунків типу «лоро», також 

відкрито 59 кореспондентських рахунків типу «ностро» у 21 фінансовій установі, зокрема, у таких 

провідних клірингових банках світу як Deutsche Bank Trust Company Americas, Deutsche Bank AG, JP 

Morgan Chase Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China, 

mBank S.A., Bank of New York Mellon, Raiffeisen Bank International AG. 

Операції з пам’ятними монетами України, сувенірною та супутньою продукцією 

Національного банку України. 

АБ «УКРГАЗБАНК» укладено договір з Національним банком України 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. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС. ЦІННІ ПАПЕРИ 

У 2019 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. 

АБ «УКРГАЗБАНК» також має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку із здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним 

покриттям, серії АД № 034432 від 18.06.2012. Це перша та єдина наразі ліцензія з професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним покриттям в Україні.  
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Протягом 2019 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав позиції 

серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами. 

Обсяг портфелю цінних паперів станом на 01.01.2020 р. склав 30 410 млн. грн. У другому 

кварталі 2019 року Банк вийшов на міжнародні ринки капіталу в частині придбання державних 

боргових цінних паперів США (US treasury bonds), частка яких у портфелі цінних паперів Банку на 

кінець 2019 року склала 24%, або 7 205 млн. грн. 

У 2019 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав 

близько 56,5 млрд. грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк здійснив 

купівлю на суму 23,5 млрд. грн., 562,3 млн. доларів США та 75 млн. євро. 

 

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює всі види депозитарної діяльності на 

підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 

здійснення професійної депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи - 

серія АЕ №263236 від 28.08.2013, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів - серія АЕ 

№263238 від 28.08.2013, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування - серія АЕ 

№263237 від 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 – необмежений.  

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний спектр якісних депозитарних 

послуг відповідно до чинних ліцензій в рамках діючого законодавства про депозитарну систему 

України, є клієнтом Національного Банку України та Центрального депозитарію Публічного 

акціонерного товариства «Національний депозитарій України». Це дозволяє проводити операції з 

усіма цінними паперами, що обертаються в цих депозитарних системах, обслуговуючи обіг 

державних, корпоративних та муніципальних цінних паперів.  

 

ОПЕРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

Протягом 2019 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування. Портфель 

цих операцій станом на 01.01.2020 склав 9,8 млрд. грн., в тому числі акредитиви відкриті 1,9 млрд. 

грн., акредитиви отримані 1,2 млрд. грн., гарантії надані 2,8 млрд. грн., гарантії отримані 2,8 млрд. 

грн., інструменти за власними зобов’язаннями 1,1 млрд. грн. 

Банк надає клієнтам та банкам-контрагентам повний спектр послуг з обслуговування операцій 

торговельного фінансування (в т.ч. документарних операцій), що використовуються у якості форм 

розрахунків (документарні акредитиви та документарне інкасо) та інструментів забезпечення 

виконання зобов’язань (гарантії та резервні акредитиви), як за угодами між резидентами України, 

так і за зовнішньоекономічними договорами, без обмежень щодо форми власності клієнтів та їх 

галузевої приналежності відповідно до кредитної політики Банку. При цьому, у разі необхідності, 

Банк залучає до супроводження наданих ним операцій провідні міжнародні фінансово-кредитні 

установи у якості підтверджуючих банків та банків-гарантів. Банк є активним учасником Глобальної 

Програми Торговельного Фінансування (GTFP) Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та 

Програми Сприяння Торгівлі (TFP) Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). Станом 

на 01.01.2020 загальний обсяг операцій Банку в рамках участі в вищезазначених програмах склав 

понад 1,1 млрд. грн у еквіваленті. Крім цього, Банк продовжує нарощувати обсяги встановлених для 

нього провідними міжнародними банківськими установами прямих бланкових (без необхідності 

надання будь-якого забезпечення) кредитних лімітів для підтримки операцій торговельного 

фінансування. 

 

Інформація про перспективність надання послуг, залежність від сезонних змін. 

Банківські продукти та послуги для клієнтів розробляються з урахуванням потреб, видів 

діяльності та кон’юнктури фінансового ринку. Протягом 2019 року обсяги наданих банківських 

операцій для клієнтів, нарощувались та мали тенденцію до прогресивного збільшення. Завдяки 

створенню широкого спектру продуктової лінійки, застосуванню маркетингових заходів, банківські 

продукти не схильні до впливу сезонних змін. 

 

Інформація про основні ринки збуту банківських продуктів та основних клієнтів. 
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Станом на 01.01.2020 в Україні діяло 75 банків, з них 35 банків – банки з іноземним капіталом. 

АБ «УКРГАЗБАНК» входить до групи банків з державною часткою за посідає 4 місце за розміром 

активів. 

2019 рік був успішним для банківського сектору – прибутковість банків була найвищою за 

весь період його роботи (59,6 млрд. грн.). Рентабельність капіталу у секторі сягнула 34%. Це стало 

можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних доходів, так і найнижчим за десятиліття 

відрахуванням до резервів під активи. У 2019 році завдяки уповільненню інфляції розпочато цикл 

зниження облікової ставки НБУ. Ставки за депозитами та кредитами банків також почали 

знижуватися. Проте це поки що не сприяє стрімкому зростанню кредитного портфелю банків, що 

свідчить про брак якісних позичальників.  

Активи банківської системи станом на 01.01.2020 склали 1 494 млрд. грн., частка АБ 

«УКРГАЗБАНК» у активах складає 8,0% (119,1 млрд. грн.), за класифікацією НБУ на 2019 рік, Банк 

входить до банків з державною часткою.  

Кредитний портфель банківської системи станом на 01.01.2020 складає 562 млрд. грн., частка 

АБ «УКРГАЗБАНК» у кредитному портфелі складає 6,9 % (39 млрд. грн.).  

Портфель коштів клієнтів банківської системи України станом на 01.01.2020 складає 1 098 

млн. грн., частка АБ «УКРГАЗБАНК» у портфелі коштів клієнтів складає 9,4% (103 млрд. грн.).  

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. 

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжуватиме розвиватись як провідний «еко-банк» України, 

зосереджуючи свою діяльність на фінансуванні проектів малого та середнього бізнесу, 

корпоративних клієнтів та приватних осіб, які пов’язані з технологіями енергоефективності, 

відновлювальної енергії, ефективності ресурсів, зменшення забруднення та інше. Внутрішні плани 

банку сфокусовані на формуванні експертизи банку у сфері енергоефективності, удосконалюючи при 

цьому операції та управління ризиками. 

Станом на 01.01.2020 кількість клієнтів Банку становить 2 136 тисяч, у тому числі: 2 067 тисяч 

– клієнти роздрібного бізнесу, 63 тисячі – клієнти малого та середнього бізнесу, 6 тисяч – 

корпоративні клієнти. 

 

Інформація про основні ризики в діяльності Емітента, заходи Емітента щодо зменшення 

ризиків. 

З метою забезпечення дотримання прийнятного рівня ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 

році на постійній основі проводив заходи з мінімізації ризиків, на які наражається. 

Згідно рішення Правління Національного банку України (№ 438-шр від 27.06.2019 р.) АБ 

«УКРГАЗБАНК» визначено системно-важливим банком станом на 01.01.2019 р., що визначає для 

Банку застосування підвищених вимоги щодо нормативу кредитного ризику з 01.01.2020 р. та 

формування додаткового буферу капіталу у майбутньому. 

Резерви під очікувані кредитні збитки за кредитним портфелем Банку на кінець дня 31 грудня 

2019 року 11,28% від загального обсягу кредитів юридичним особам та 48,33% від загального обсягу 

кредитів фізичним особам.  

Банк дотримувався нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента (Н7), значення становило 15,63% при нормативному значенні не більше 20% 

регулятивного капіталу (встановленого для системно важливих банків) та нормативу великих 

кредитних ризиків, значення якого становило 224,68% при нормативному значенні не більше 800%. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року значення нормативу короткострокової ліквідності Банку 

складає 84,93% (при нормативному значенні не менше 60%), значення нормативу LCR (коефіцієнту 

покриття ліквідністю) у всіх валютах – 199,01% (при нормативному значенні не менше 100%), LCR 

в іноземній валюті -  143,77% (при нормативному значенні не менше 100%). 

Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року Банком дотримувались ліміти відкритої валютної 

позиції, встановлені Національним банком України, так на кінець дня 31 грудня 2019 року фактичне 

значення довгої відкритої валютної позиції складає 0,5% (нормативне - не більше 5%), та короткої 

відкритої валютної позиції складає 0,44% (нормативне - не більше 5%).  

Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року регулятивний капітал Банку склав 7 214 634 тис. 

грн, значення показника адекватності капіталу Банку складало 15,23% при нормативному значенні 
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не менше 10%, значення показника достатності основного капіталу Банку складало 14,83%, при 

нормативному значенні не менше 7%. Виходячи з фактичного рівня адекватності капіталу у 2019 

році, Банк має достатній запас капіталу для подальшого здійснення активних операцій.  

Банк 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.  

Сума всіх вимог Банку, наданих пов’язаним з Банком особам (визначеними відповідно до 

вимог ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») станом на кінець 2019 року 

становила 19,9 млн. грн. Протягом 2019 року Банк дотримувався нормативу Максимального розміру 

кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9). 

Сума кредитного ризику, яка береться до розрахунку нормативу Н9 (максимальний розмір 

кредитного ризику з операціями з пов’язаними з банком особами) станом на кінець 2019 року 

становила 724,8 млн. грн., значення нормативу склало 10,05% (нормативне значення – не більше 

25%).  

Стратегією управління ризиками визначено наступні цілі процесу управління ризиками в 

Банку:  

- створення ефективної системи управління ризиками для виконання поточних і стратегічних 

цілей Банку з застосуванням відповідних політик, методів та засобів управління та контролю за 

ризиками, що генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів і пасивів та бізнес-

процесами Банку; 

- розмежування функцій і відповідальності Наглядової ради, Комітету з управління ризиками 

Наглядової ради, Правління, комітетів Правління, структурних підрозділів Банку в процесі 

управління ризиками; 

- забезпечення незалежності функції з управління ризиками; 

- встановлення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з 

урахуванням рівня ризиків на які наражається Банк; 

- забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях. 

Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наступну карту ризиків, 

визначених як суттєві, що притаманні діяльності Банку: 

1. Кредитний ризик - ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом взятих на 

себе зобов’язань відповідно до умов договору. 

2. Ризик ліквідності - ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок неспроможності Банку забезпечувати фінансування своїх активів 

та виконання своїх зобов’язань в належні строки. 

3. Процентний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Банку, 

який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок на ринку. Цей ризик впливає як на 

прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових 

інструментів. Банк здійснює управління процентним ризиком у торговій та банківській книгах на 

консолідованій основі. 

4. Ринковий ризик - ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, вартості фінансових 

інструментів тощо. 

5. Операційний ризик - ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх 

процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних 

систем або внаслідок зовнішніх факторів. 

6. Комплаєнс-ризик - імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог 

законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, 

правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських 

документів банку. 

7. Соціальний ризик - ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок виникнення небезпеки для здоров’я та безпеки людей, негативного 

впливу на місцеві спільноти, культурну та археологічну спадщину. 
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8. Екологічний ризик - ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для 

біорізноманіття. 

9. Юридичний ризик - ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок невиконання контрагентом умов договорів у зв’язку з їх 

невідповідністю вимогам  законодавства. 

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, 

масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує:  

 виявлення,  

 вимірювання (оцінку),  

 моніторинг,  

 звітування,  

 контроль,   

 пом'якшення  

 всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного 

для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності (внутрішнього капіталу). 

Система управління ризиками відповідає таким принципам: 

 ефективність – забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів 

щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та 

інформаційних систем щодо управління ризиками Банку; 

 своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, 

моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях; 

 структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління 

ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальності згідно 

з таким розподілом; 

 розмежування обов’язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку) 

– уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує функції 

контролю; 

 усебічність та комплексність – охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних 

рівнях та у всіх його підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;  

 пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його 

системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком; 

 незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 

департаментом ризик-менеджменту своїх функцій;  

 конфіденційність – запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає 

оприлюдненню, особами, у яких немає повноважень на її отримання; 

 прозорість – оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та 

профілю ризику. 

Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк розглядає ризик 

концентрації у наступних розрізах:  

 за найбільшими боржниками/вкладниками та їх групами; 

 за бізнес-лініями та продуктами; 

 за видами економічної діяльності (галузями економіки) та географічними регіонами, 

контрагентами осіб, чиї фінансові результати залежать від одного виду діяльності чи основного 

продукту;  

 за класами боржників/контрагентів, що визначаються у відповідності до нормативно-

правового акту Національного Банку України щодо оцінки кредитного ризику; 

 за видами забезпечення виконання боржниками та контрагентами своїх зобов’язань; 

 за видами валют. 

Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в 

банківській книгах.  

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, 

масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), 

моніторинг, звітування, контроль,  пом’якшення  всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення 
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Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його 

діяльності. 

Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із 

застосуванням моделі трьох ліній захисту:  

 перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку; 

 друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками, що включають департамент ризик-

менеджменту та управління соціальних та екологічних ризиків, та департаменту комплаєнс;  

 третя лінія – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 

ефективності функціонування системи управління ризиками. 

Суб’єктами управління ризиками в банку є:  

- Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, декларацію схильності 

до ризиків, кредитну політику, політики управління окремими ризиками, план забезпечення 

безперервної діяльності, план фінансування в кризових ситуаціях, ,стратегію та оперативний план 

управління непрацюючими активами та стягнутим майном, визнає джерела капіталізації та іншого 

фінансування Банку, розглядає звітність про профіль ризику Банку, розглядає результати стрес-

тестування, затверджує призначення та звільнення CRO, визначає випадки накладання заборони 

(вето) CRO, забезпечує функціонування та контроль за ефективністю системи управління ризиками. 

- Комітет з управління ризиками Наглядової ради забезпечує наявність та підтримання в 

актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують процес управління ризиками 

та кредитну політику Банку, здійснює регулярний моніторинг та аналіз поточного профілю ризиків, 

що приймаються Банком, здійснює контроль за дотриманням показників ризик-апетиту, визначених 

в декларації схильності до ризиків.  

- 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. 

- Колегіальні органи Правління: 

 Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 

ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборгованістю 

позичальників, комісія з моніторингу кредитних операцій клієнтів, кредитні комісії дирекцій 

здійснюють управління кредитним ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням. 

Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює управління ризиком ліквідності, 

процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням. 

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 

ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням. 

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформаційним 

ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Правлінням.  

- CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками 

забезпечують своєчасне виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо суттєвих 

ризиків, готують та надають звіти щодо ризиків Наглядовій раді, Комітету з управління ризиками 

Наглядової ради, Правлінню, колегіальним органам Правління, розробляють та підтримують в 

актуальному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію 

роботи з питань управління ризиками з іншими структурними підрозділами Банку, обчислюють 

профіль ризику Банку,  забезпечують моніторинг та попередження порушень показників ризик-

апетиту та лімітів ризику, контролюють наближення показників ризиків до затверджених граничних 

показників ризику та лімітів ризику та ініціюють вжиття заходів для попередження їх порушень, 

здійснюють стрес-тестування, готують висновки для ухвалення кредитних рішень як щодо нових 

кредитів, так і щодо зміни умов за діючими/існуючими кредитами, готують висновки щодо ризиків, 

які притаманні новим продуктам до моменту їх впровадження для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

- Департамент внутрішнього аудиту розробляє процедури (методологію) внутрішнього аудиту 

та здійснює 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 
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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.  

- Бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту) є відповідальними за 

неухильне дотримання встановлених політик та процедур прийняття ризиків, належне виконання 

закріпленого функціоналу відповідно до актів внутрішнього регулювання щодо управління 

ризиками, повноту та своєчасність надання інформації іншим учасникам процесу управління 

ризиками.  

Банк визначає (декларує) сукупну величину ризик-апетиту, визначену в декларації схильності 

до ризиків, шляхом встановлення граничних показників агрегованого ризику та ризик-апетит до 

окремих суттєвих ризиків, що визначені чинною Стратегією управління ризиками в АБ 

«УКРГАЗБАНК», які Банк прийматиме або уникатиме з метою досягнення бізнес-цілей, та рівень 

ризик-апетиту щодо значних ризиків. Зокрема до суттєвих ризиків Банк відносить: 

 Кредитний ризик; 

 Ризик ліквідності; 

 Процентний ризик; 

 Ринковий ризик; 

 Операційний ризик; 

 Комплаєнс-ризик; 

 Екологічний ризик; 

 Соціальний ризик. 

Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, з 

урахуванням пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених для системно 

важливих банків), та ковенант, яких Банк зобов’язався дотримуватися відповідно до угод з 

міжнародними фінансовими організаціями. 

Сукупний ризик-апетит включає вимоги щодо підтримання цільового рівня кредитного 

рейтингу за міжнародною шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому 

числі з урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та регуляторного середовища. 

Ризик-апетит щодо кредитного ризику включає систему показників контролю якості 

кредитного портфеля (частки непрацюючих активів та стягнутого майна), вартості кредитного 

ризику, обмеження ризику концентрації за найбільшими позичальниками, галузями тощо. 

Ризик-апетит щодо ризику ліквідності включає мінімальні значення коефіцієнту покриття 

ліквідністю (LCR) в усіх валютах та окремо в іноземних валютах, коефіцієнту чистого стабільного 

фінансування (NSFR), обмеження показників концентрації у зобов’язаннях. 

Ризик-апетит щодо процентного ризику включає показники чутливості чистого процентного 

доходу та економічної вартості капіталу до паралельного/непаралельного зсуву кривих доходності в 

основних валютах. 

Ризик-апетит щодо ринкових ризиків встановлений як максимальні значення позицій, 

чутливих до ринкового ризику, та показник вартості під ризиком, що розраховується за 

параметричною моделлю на основі t-розподілу Стьюдента із 7 ступенями свободи з довірчим 

інтервалом 99% на горизонті 10 торгових днів. 

Ризик-апетит щодо операційного ризику встановлюється як максимальна сума прямих втрат 

від реалізації операційного ризику за підсумками року. При цьому незалежно від вартості інциденту 

та суми потенційного збитку Банком встановлено нульову толерантність до операційних ризиків, 

пов’язаних з інцидентами внутрішнього шахрайства, службової недбалості, порушення 

безперервності функціонування критичних бізнес-процесів. 

Протягом 2019 року порушень граничних показників ризику не було зафіксовано. 

 

Інформація про особливості стану розвитку тієї галузі (або галузей), у якій Емітент 

здійснює свою діяльність. 

У 2019 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 59,6 млрд. грн., що в 

майже 3 рази вище, ніж у 2018 році. Із 75 діючих банків збитковими було лише 6 установ, сукупний 

збиток яких становив 0,2 млрд грн. Прибутковість банків була найвищою за весь період його роботи, 

хоча більше половини усіх прибутків отримав один з державних банків. Рентабельність капіталу у 
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секторі сягнула 34%. Це стало можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних доходів, так 

і найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під активи.  

У 2019 році НБУ розпочав зниження облікової ставки  (станом на 01.01.2020 року вона 

становила 13,5 % і знизилася за рік на 4,5 п.п.). Ставки за депозитами та кредитами також почали 

знижуватися, однак не такими стрімкими темпами. Проте це поки не посприяло стрімкому зростанню 

кредитного портфелю банків, що свідчить про брак якісних позичальників. Очікується, що ставки за 

гривневими кредитами, зокрема іпотечними, протягом 2020 року сягнуть історичних мінімумів.  

Стрес-тестування у 2019 р., за результатами якого для банків визначався необхідний 

(цільовий) рівень достатності капіталу, проходили 29 банків, на які припадає загалом більше 90% 

активів банківської системи. Більшість фінустанов уже вжила заходів для зниження ризиків, або ж 

наблизилася до необхідного рівня достатності капіталу.  

Протягом року база фондування зростала. Станом на 01.01.2020 всі банки виконують LCR в 

іноземній валюті (мінімальне значення – 100%), норматив LCR у всіх валютах (мінімальне значення 

– 100%) порушила лише одна установа із часткою сектора 0,1%.  

Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 48,4% на кінець 2019 року. Основними 

чинниками було надання нових кредитів фізичним особам та списання непрацюючих кредитів за 

рахунок резервів, у результаті чого частка роздрібних непрацюючих кредитів скоротилася до 34,1% 

на кінець 2019 року.  

Частка ринку державних фінустанов майже не змінилася: 55,2% та 61,4% за чистими активами 

та депозитами населення відповідно. Ступінь концентрації в секторі не змінюється протягом 

останніх трьох років: на кінець минулого року на 20 банків припадало 92% чистих активів.  

 

Інформація про рівень впровадження нових технологій, нових банківських продуктів, їх 

становище на ринку. 

У 2019 році Банк активно продовжував розвивати власний мультиплатформовий мобільний 

додаток «ЕКО банк» (впроваджено Garmin Pay, Google Pay та Apple Pay, кешбек, можливість оплати 

комунальних платежів, обміну валют тощо), кількість користувачів якого на кінець 2019 року 

перевищила 257 тисяч. 

 

Інформація про конкуренцію в галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою 

діяльність. 

На кінець 2019 року в Україні було 75 діючих банків, що на 2 менше, ніж роком раніше. Частка 

ринку державних фінустанов майже не змінилася: 55,2% та 61,4% за чистими активами та 

депозитами населення відповідно. Ступінь концентрації в секторі не змінюється протягом останніх 

трьох років: на кінець минулого року на 20 банків припадало 92% чистих активів. 

 

Інформація про особливості банківських продуктів Емітента. 

В рамках реалізації стратегії розвитку еко-банкінгу для клієнтів роздрібного банкінгу АБ 

«УКРГАЗБАНК» впроваджено 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. 

 

Фінансування еко-проектів в АБ «УКРГАЗБАНК».  

Пріоритетний напрям роботи АБ «УКРГАЗБАНК» – фінансування проектів, що пов'язані з 

ефективним використанням енергоресурсів та зменшенням негативного впливу на довкілля 

(Стратегія «Green banking»). АБ «УКРГАЗБАНК» на сьогодні зберігає позицію драйвера еко-

банкінгу в Україні.  

Діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» відповідає Цілям сталого розвитку та Паризькій угоді. 

У результаті реалізації стратегії «Green banking», станом на 31 грудня 2019 року, строкова 

кредитна заборгованість за еко-проектами складає 15,2 млрд у гривневому еквіваленті.  

Приріст строкової кредитної заборгованості за еко-проектами за 2019 рік склав 0,8 млрд у 

гривневому еквіваленті (+5,6%). У 2019 році надано нових кредитних лімітів для реалізації еко-

проектів на 2,8 млрд грн. 
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Станом на 31 грудня 2019 року частка клієнтів корпоративного бізнесу у кредитному еко-

портфелі складає 77,8%, клієнтів малого та середнього бізнесу - 20,9%, клієнтів роздрібного бізнесу 

– 1,3%. За 2019 рік збільшилася концентрація на проектах корпоративного бізнесу (частка зросла на 

1,9%), концентрація на проектах малого та середнього бізнесу та роздрібного бізнесу зменшилася на 

1,7 та 0,2 процентних пункти відповідно. 

Реалізація всіх профінансованих АБ «УКРГАЗБАНК» еко-проектів станом на 31 грудня 2019 

року розрахунково зменшить викиди СО2 на 1,33 млн тонн щорічно. Запланована економія 

природнього газу від реалізації цих проектів складає 803 млн м3 щорічно.  

Найбільшу частку у еко-портфелі складають проекти з відновлювальних джерел енергії – 

66,68%, а саме:  

– сонячні електростанції – 51,57% від всіх еко-проектів; 

– електростанції на біопаливі – 4,66% від всіх еко-проектів; 

– вітрові електростанції – 8,54% від всіх еко-проектів; 

– гідроелектростанції – 1,91% від всіх еко-проектів. 

Реалізація всіх профінансованих АБ «УКРГАЗБАНК» еко-проектів з відновлювальних 

джерел енергії станом на 31 грудня 2019 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 1,025 млн тонн 

щорічно. Запланована економія природнього газу від реалізації цих проектів складає 661 млн м3 

щорічно. 

 

Перспективність «зеленого» фінансування. 

Згідно прогнозних значень Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал ринку 

«зеленого» фінансування України складає 8-10 млрд євро до 2021 року, 10-15 млрд євро у 

середньостроковій перспективі до 2025 року та 30-35 млрд євро у довгостроковій перспективі до 

2035 року. АБ «УКРГАЗБАНК», як еко-банк, планує досягти 10% загального потенційного ринку 

«зеленого» фінансування до 2021 року, 20% до 2025 року та 30% до 2035 року. 

Досягнення 10% частки на початок 2021 року планується за рахунок фінансування 

електростанцій з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та проектів з енергоефективності та 

екології.  

Збільшення потужностей проектів з ВДЕ, що отримають «зелений» тариф у 2020 році 

планується щонайменше у розмірі 1,5 ГВт. З яких АБ «УКРГАЗБАНК» ставить на меті 

профінансувати 30%, або 450 МВт, завдяки чому до кінця 2020 року планується досягти 

фінансування 22% загального обсягу встановлених потужностей ВДЕ в Україні. Це, у свою чергу, 

може дати збільшення кредитного еко-портфелю за 2020 рік на 1,7 млрд у гривневому еквіваленті. 

Пріоритетні сегменти: рефінансування проектів ВДЕ з диверсифікованими джерелами доходу, 

фінансування електростанцій на біопаливі (біогаз, біомаса), фінансування малих вітрових та малих 

сонячних електростанцій, в тому числі дахових. 

Необхідність конкурувати з європейськими та світовими товарами змушує українських 

підприємців до покращення якості продукції та зниження її собівартості. Одним з ключових чинників 

зниження собівартості продукції виступає енергоефективна модернізація підприємств, що потребує 

додаткового фінансування від кредитних установ. У 2020 році в АБ «УКРГАЗБАНК» планується 

приріст кредитів на проекти з енергоефективності (в тому числі за рахунок фінансування 

енергоефективних заходів муніципалітетів та комунальних підприємств) близько 1,7 млрд у 

гривневому еквіваленті.  

Впровадження державної політики екологічної безпеки, яка враховує потенційну екологічну 

небезпеку об’єктів, фактичний негативний вплив на довкілля у вигляді викидів, скидів, утворення 

відходів, збільшення рівень забруднення територій, у тому числі ґрунтів, водних поверхневих та 

підземних об’єктів призведе до необхідності модернізації підприємств з метою зменшення 

негативного впливу на довкілля, що також потребує додаткового фінансування від кредитних 

установ. У 2020 році в АБ «УКРГАЗБАНК» планується збільшення кредитування екологічних 

проектів. 

 

Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності Емітента протягом 

звітного року. 

Основними змінами у фінансового-господарській діяльності Банку в 2019 році був перехід на 

МСФЗ 16 «Оренда». 
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Інформація про перспективні плани розвитку Емітента. 

Банк здійснює свою діяльність у відповідності до Засад стратегічного реформування 

державного банківського сектору (стратегічних принципів) (далі – Засади), Стратегії АБ 

«УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки (далі – Стратегія). 

Стратегією передбачається створення інвестиційно привабливого банку з максимальною 

вартістю та подальшим виходом Держави з капіталу Банку шляхом приватизації. Банк 

спрямовуватиме свої зусилля на зміцнення сильних сторін та позиції Банку на ринку з метою 

використання нових можливостей у сфері бізнесу, забезпечуючи при цьому сталий рівень 

прибутковості в порівнянні з найкращими гравцями на ринку. 

У листопаді 2019 року Рада Міжнародної фінансової корпорації, що входить до Групи 

Світового банку, прийняла рішення щодо надання кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» з опцією конвертації 

в капітал. На сьогоднішній день Міністерство фінансів України та Банк продовжують переговори 

щодо структурування угоди та підготовки документації. 

Очікується, що відповідні угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією, Міністерством 

фінансів України та Банком будуть укладені, що забезпечить частковий вихід держави з капіталу АБ 

«УКРГАЗБАНК» та, в свою чергу, дасть поштовх для подальшої приватизації Банку шляхом 

залучення стратегічного інвестора. 

Враховуючи виклики, пов’язані з поширенням у світі коронавірусної інфекції та 

запровадженням карантинних обмежень, Банк планує утримати свої позиції за 3-ма ключовими 

бізнес-напрямами: малий та середній бізнес, корпоративний банкінг, роздрібний бізнес та 

альтернативні канали продажів. 

Малий та середній бізнес 

Планується збільшення клієнтської бази за рахунок  розвитку альтернативних каналів 

продажів, впровадження цифрових рішень, розвиток транзакційного банкінгу, оптимізації кредитних 

процесів, покращення бізнес-аналітики, створення цільових клієнтських продуктів та програм, 

підвищення уваги до мікро сегменту, активізації існуючої клієнтської бази. 

Корпоративний бізнес 

Корпоративний банкінг наразі є найбільшим сегментом Банку за обсягом бізнесу. Банк 

спрямовуватиме свою діяльність на збільшені частки приватного сектору та зменшення долі 

підприємств державного сектору. В корпоративному сегменті банк також розвиватиме 

транзакційний банкінг шляхом збільшення обсягу транзакцій з використанням документарних 

акредитивів, гарантій/резервних акредитивів, документарних інкасо,  договорів торговельного 

кредиту тощо. 

Роздрібний бізнес та альтернативні канали продажів 

Банк планує збільшення клієнтської бази шляхом залучення економічно активного населення 

працездатного віку. Будуть впроваджені цифрові рішення для обслуговування більшої кількості 

клієнтів. За рахунок власного процесінгового центру, існує можливість здійснення швидких 

налаштувань та таргетування карткових продуктів. Планується тісна синергія з малим та середнім 

бізнесом та корпоративним банкінгом за зарплатними проектами. 

Інформація про основнi придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

Суми придбання та відчуження активів АБ «УКРГАЗБАНК» не займають значної частки по 

відношенню до загальних обсягів банківських операцій. 

Інформація про основнi засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих 

потужностей після її завершення 
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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. 

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.  

 

Інформація щодо екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів 

Емітента. 

Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК» 

(оновлена у 2019 році) та Положення про оцінку, моніторинг, звітність щодо екологічних та 

соціальних ризиків проектів в АБ «УКРГАЗБАНК» (актуальна редакція від 31.01.2019 р.).  

Оцінка екологічних та соціальних ризиків відображається у висновку щодо оцінки 

екологічних та соціальних аспектів діяльності Позичальника у формі відповідно до актів 

внутрішнього регулювання Банку щодо проведення експертизи кредитних заявок корпоративних 

клієнтів та клієнтів малого та середнього бізнесу, може містити перелік додаткових/відкладальних 

вимог для кредитування, та є обов’язковою для прийняття рішення про проведення кредитних 

операцій щодо наступних проектів:  

 усі Еко-проекти, що спрямовані на кредитування альтернативної енергетики та 

енергозбереження, незалежно від суми, згідно з Методикою оцінки кредитних проектів з 

енергоефективності та ресурсозбереження на відповідність критеріям «Еко-банку» в АБ 

«УКРГАЗБАНК»;  

 клієнти з сумою заборгованості понад еквівалент 2 000 000 USD за офіційним курсом НБУ 

станом на дату оцінки. Основні Еко-проекти за категоріями, що фінансуються Банком: 

  Сонячні електростанції (СЕС); 

  Вітрові електростанції (ВЕС); 

  Гідро електростанції (ГЕС); 

  Котельні (ТЕС, ТЕЦ) на біомасі; 

  Заходи з підвищення енергоефективності будівель; 

  Біогаз/дегазація; Транспорт (електро). 

 Позичальники, проекти яких проходили соціально-екологічну оцінку, готують Щорічний звіт 

з екологічної та соціальної діяльності та надає Банку не пізніше 28 (29) лютого кожного року.  

У своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльності 

міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). Проекти, що фінансуються Банком, розробляються та 

експлуатуються відповідно до найкращих українських та міжнародних практик. Для того, щоб 

допомогти нашим клієнтам та їхнім проектам досягти цього, ми керуємося вісьмома вимогами у 

соціальній сфері та сфері охорони навколишнього середовища щодо реалізації проектів, що 

розроблені Міжнародною Фінансовою Корпорацією.  

PS1 Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками і впливами на підприємстві; 

PS2 Організація та умови праці;  

PS3 Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;  

PS4 Здоров’я та безпека населення; 

PS5 Придбання землі та вимушене переселення;  

PS6 Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами;  

PS7 Корінні народи – меншини;  

PS8 Культурна спадщина. 

В 2019 році Банком було оцінено 156 клієнтів (в т.ч еко проектів) на предмет 

наявності/відсутності соціальних та екологічних ризиків, з них 83 з низьким рівнем ризику, 71 – з 

середнім рівнем ризику та лише 2 клієнта з високим рівнем ризику. Для порівняння в 2018 році 
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Банком було оцінено 146 клієнтів (в т.ч еко проектів) на предмет наявності/відсутності соціальних 

та екологічних ризиків, з них лише 1 був класифікований як високий рівень ризику. 

 

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування 

Банк здійснює капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи з метою 

забезпечення встановлених планів щодо вдосконалення бізнес-процесів, мережі продажів та 

забезпечення діяльності Банку, на розвиток цифрових та інформаційних технологій. 

За 2019 рік, фактичний обсяг капітальних вкладень склав 235 млн. грн, з яких в нематеріальні 

активи – 57 млн. грн.; будівлі, споруди, земельні ділянки та передавальні пристрої – 57 млн. грн.; 

комп’ютерна техніка, оргтехніка, засоби зв'язку передавальні пристрої та організація зовнішніх ліній 

зв’язку – 55 млн. грн.; транспортні засоби – 36 млн. грн.; банкомати, pos-термінали, касети, прокладка 

кабелів зв’язку – 9 млн. грн.; офісні меблі та сейфи – 9 млн. грн.; касове обладнання, побутові 

прилади та інші основні засоби – 8 млн. грн.; рекламні щити, вивіски, бігборди, лайтбокси – 3 млн. 

грн. 

Плановий обсяг капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи на 2020 рік – 

480 млн. грн.  

Банк здійснює фінансування капітальних вкладень як шляхом прямого фінансування, так і з 

використанням інструменту фінансового лізингу. 

Інформація щодо проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Загальний рівень системних ризиків банківського сектору низький. Водночас повільні 

структурні зміни в економіці, низька ефективність деяких банків і слабкість правової системи 

залишаються значними перешкодами для його розвитку. Ці фактори знижують ефективність 

перерозподілу фінансових ресурсів та заважають відновленню кредитування.  

Національний банк протягом 2019 року прискорив процес пом’якшення монетарної політики, 

щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання з огляду на 

істотніше зниження інфляційного тиску. Зниження ключової ставки та очікування її подальшого 

зниження сприяли зниженню дохідності ОВДП та більшості гривневих ставок для клієнтів банків. 

При цьому суттєвих темпів приросту кредитування банківська система не показала, подальше 

зниження процентних ставок на ринку, у тому числі за ОВДП, може чинити тиск на дохідність 

банківської системи. Урядові програми підтримки кредитування малого та середнього бізнесу, які 

поточна влада активно пропагує з кінця 2019, за перші місяці своєї роботи показали не достатню 

ефективність. 

Стійке загальне економічне зростання, передбачувана та низька інфляція, розвиток 

фінансового ринку сприятимуть подальшому зниженню довгострокових ставок.  

На валютному ринку з середини 2019 року зберігався ревальваційний тренд завдяки 

надлишковій пропозиції іноземної валюти, яка утримувалася упродовж тривалого часу. Це дало 

змогу НБУ поповнювати міжнародні резерви. Це частково компенсуватиметься зростанням готівки 

в обігу та купівлею валюти урядом для здійснення виплат за зовнішнім боргом. При цьому однією з 

причин надлишкової пропозиції іноземної валюти стало збільшення попиту на гривневі ОВДП 

нерезидентів, які протягом 2019 р. збільшили частку вкладень з 1% до 14% від всіх вкладень в ОВДП. 

Поштовхом для цього стали політична зміна влади за результатами президентських виборів, 

лібералізація клірингових розрахунків за внутрішніми цінними паперами, стале економічне 

зростання країни, зниження темпів інфляції. З іншої сторони суттєва частка іноземних інвесторів в 

портфелі гривневих ОВДП може чинити тиск на швидку зміну тренду валютного ринку в напрямку 

девальвації. 

Додатковими факторами впливу на банківський сектор залишається очікування звуження 

ліквідності банківської системи протягом кількох наступних років. Це зумовлено з однієї сторони 

збереженням НБУ досить жорсткої монетарної політики для забезпечення зниження інфляції до 

цінового рівня, і іншої значними виплатами уряду за зовнішніми зобов’язаннями та зростанням 

готівки в обігу. Зміна ліквідності значною мірою залежатиме також від джерел надходження коштів 

уряду для виплати боргу. У період переходу з одного стану в інший позиція ліквідності може бути 
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нестійкою. За таких умов спрямованість основних операцій НБУ з регулювання ліквідності (її 

надання або вилучення) визначатиметься структурною позицією ліквідності банківської системи. 

Наразі НБУ розширює перелік інструментів для підтримання ліквідності банків. З урахуванням 

чітких та стандартизованих підходів НБУ щодо регулювання ліквідності банківської системи, вплив 

фактору звуження ліквідності буде не так суттєво впливати на діяльність всієї банківської системи.  

Можливий негативний вплив на розвиток альтернативної енергетики як напрямку 

кредитування в Україні викликаний невизначеністю щодо «зеленого» тарифу у зв’язку із відсутністю 

компромісу між поточною владою та зовнішніми інвесторами. 

Система управління ризиками в Банку передбачає проведення регулярної оцінки ризику та 

визначення спроможності Банку протистояти потрясінням та загрозам, на які він наражається в 

процесі своєї діяльності, або які можуть виникнути в майбутньому, у тому числі із врахуванням 

факторів зміни макроекономічного середовища, шляхом проведення стрес тестування. 

Для проведення стрес-тестування Банк визначає основні (базові) фактори ризиків, вплив яких 

на діяльність і фінансовий стан Банку буде оцінюватися в ході оцінки ризику, зокрема 

макроекономічні показники (наприклад ВВП, облікову ставку Національного Банку України, 

офіційний курс гривні до іноземних валют, індекс споживчих цін та цін виробників, рівень 

безробіття, середню заробітну плату тощо) та ціни на ключові складові експорту та імпорту, а також 

мікроекономічні показники, утому числі оцінка можливості доступу Банку до зовнішніх джерел 

фінансування, ринкову позицію, структуру балансу, якість активів, галузеві концентрації тощо. 

Результати стрес-тестування враховуються під час розробки стратегії та бізнес-плану Банку, стратегії 

та політик управління ризиками, планів відновлення діяльності Банку, забезпечення безперервної 

діяльності та фінансування в кризових ситуаціях тощо. 

У зв’язку із постійним вдосконаленням діючого в Україні законодавства, шляхом внесення 

змін і доповнень до діючих нормативних актів та прийняття нових, що регулюють діяльність 

юридичних осіб, емітентів, та зважаючи на те, що Банк здійснює свою діяльність відповідно до вимог 

чинного законодавства України, Банк має залежність від законодавчих обмежень як і всі інші 

юридичні особи, в тому числі емітенти цінних паперів. 

Ризики для світової економіки та економіки України через поширення коронавірусу в 

першому кварталі поточного року призвели до посилення паніки на світових товарних та фінансових 

ринках, а також стрімкої девальвації національної валюти, падіння ліквідності банківської системи. 

Введення карантинних заходів в Україні упродовж тривалого терміну матиме суттєвий вплив на 

економіку. Поточні послаблення зі сторони регулятора щодо розширення інструментів 

рефінансування, послаблення вимог щодо оцінки якості активів, відтермінування вимог щодо 

накопичення буферів капіталу у зв’язку із погіршенням умов фінансування, тощо, частково 

нівелюють негативні наслідки для банківської системи, однак повністю оцінними масштабність 

впливу можливо буде к середні поточного року. 

Негативним тиском залишається погіршення настроїв клієнтів та збільшення ризику відтоків 

коштів, які банки компенсуються підвищенням процентних ставок. Проте монетарна політика 

регулятора, направлена на зменшення облікової ставки, може стимулювати різноспрямований 

напрямок процентних ставок за активними та пасивними операціями, що підвищує процентний 

ризик за звужує процентний спред. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу 

для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Політика фінансування діяльності Банку спрямована на отримання прийнятного рівня доходу, 

зваженого на ризик, та забезпечення зростання інвестиційної привабливості Банку. Банк продовжить 

посилення позицій на банківському ринку, покращення якості обслуговування, поліпшення якості 

кредитного портфеля, збільшення клієнтської бази, збільшення непроцентних доходів, оптимізація 

продуктового ряду, вдосконалення каналів продажів, покращення маркетингових кампаній. Банк 

планує розвивати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, документарний бізнес, 

тощо.  

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 
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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 2019 та 31 грудня 2018 років зазначений мінімальний 

рівень, становить 10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника рівня капіталу за 

періоди, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років. 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років коефіцієнт достатності капіталу Банку становить: 
 

 
31 грудня 

2019 

31 грудня 

2018 

Основний капітал 7 024 638 5 891 810 

Додатковий капітал 196 656 169 895 

Відвернення 6 660 333 669 

Регулятивний капітал 7 214 634 5 728 036 

Норматив Н2 15,23% 12,07% 

Норматив Н3  14,83% 12,41% 

 

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 2019 та 31 грудня 2018 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 2019 та 2018 років: 
 

 
31 грудня 

2019 

31 грудня 

2018 

Капітал першого рівня 8 525 802 7 130 650 

Капітал другого рівня (271 318) (1 450 067) 

Всього капітал 8 254 484 5 680 583 

Активи, зважені за ризиком 59 889 856 55 792 995 

Показник достатності капіталу першого рівня 14,24% 12,78% 

Сукупний показник достатності капіталу  13,78% 10,18% 
 

Станом на 31 грудня 2019 року Банк дотримувався показника достатності капіталу, 

розрахованого згідно з положеннями Базельської угоди. 

 

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 
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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. 

 

У таблицях нижче подано інформацію щодо майбутніх недисконтованих грошових потоків за 

фінансовими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2019 та 2018 років в розрізі строків, що 

залишились до погашення згідно з умовами договорів. 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 2019  

До  

3 місяців 

Від 3 до 

12 місяців 

Від 1 до  

5 років 

Понад  

5 років Всього 

Кошти кредитних установ 3 232 702 1 411 506 1 151 353 136 128 5 931 689 

Похідні фінансові інструменти, що 

погашаються шляхом поставки 

базового активу      

Суми до сплати за договором (1 529 595) − − − (1 529 595) 

Суми до отримання за договором 1 573 219 − − − 1 573 219 

Кошти клієнтів 88 551 534 14 911 856 887 177 1 674 104 352 241 

Орендне зобов’язання  16 862 43 890 82 652 − 143 404 

Інші зобов’язання 657 550 − − − 657 550 

Всього недисконтовані фінансові 

зобов’язання 92 502 272 16 367 252 2 121 182 137 802 111 128 508 

 

 

Фінансові зобов’язання  

станом на 31 грудня 2018  

До  

3 місяців 

Від 3 до 

12 місяців 

Від 1 до  

5 років 

Понад  

5 років Всього 

Кошти Національного банку України 4 291 693 26 981 − − 4 318 674 

Кошти кредитних установ 3 704 960 919 729 1 301 912 − 5 926 601 

Похідні фінансові інструменти, що 

погашаються шляхом поставки 

базового активу      

Суми до сплати за договором (668 531) − − − (668 531) 

Суми до отримання за договором 670 360 − − − 670 360 

Кошти клієнтів 50 096 209 14 175 039 1 745 708 197 542 66 214 498 

Інші зобов’язання 316 805 − − − 316 805 

Всього недисконтовані фінансові 

зобов’язання 58 411 496 15 121 749 3 047 620 197 542 76 778 407 
 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Бюджетом Банку на 2020 рік передбачено отримання прибутку у розмірі 1 015 млн. грн. При 

цьому процентні доходи заплановано в розмірі 9 659 млн. грн., з яких 4 850 млн. грн. – процентні 

доходи корпоративного бізнесу, 3 350 млн. грн. – процентні доходи за операціями з цінними 

паперами та на міжбанківському ринку, 770 млн. грн. процентні доходи малого та середнього бізнесу, 

689 млн. грн. – процентні доходи роздрібного бізнесу. 

Обсяг непроцентних доходів заплановано на рівні 2 322 млн. грн., в тому числі чистий 

комісійний дохід 1 556 млн. грн., торгівельний результат 407 млн. грн., позитивний результат від 

продажу основних засобів, що не приймають участь в операційній діяльності 65 млн. грн. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути 

на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегією Банку передбачається створення інвестиційно привабливого банку з 

максимальною вартістю та подальшим виходом Держави з капіталу Банку шляхом приватизації. 
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Банк спрямовуватиме свої зусилля на зміцнення сильних сторін та позиції Банку на ринку з метою 

використання нових можливостей у сфері бізнесу, забезпечуючи при цьому сталий рівень 

прибутковості в порівнянні з найкращими гравцями на ринку. 

Банк планує утримати свої позиції за 3-ма ключовими бізнес-напрямами: малий та середній 

бізнес, корпоративний банкінг, роздрібний бізнес. 

Малий та середній бізнес 

Планується збільшення клієнтської бази за рахунок  розвитку альтернативних каналів 

продажів, впровадження цифрових рішень, розвиток транзакційного банкінгу, оптимізації кредитних 

процесів, покращення бізнес-аналітики, створення цільових клієнтських продуктів та програм, 

підвищення уваги до мікро сегменту, активізації існуючої клієнтської бази. 

Корпоративний бізнес 

Корпоративний банкінг наразі є найбільшим сегментом Банку за обсягом бізнесу. Банк 

спрямовуватиме свою діяльність на збільшені частки приватного сектору та зменшення долі 

підприємств державного сектору. В корпоративному сегменті банк також розвиватиме 

транзакційний банкінг шляхом збільшення обсягу транзакцій з використанням документарних 

акредитивів, гарантій/резервних акредитивів, документарних інкасо,  договорів торговельного 

кредиту тощо. 

Роздрібний бізнес та альтернативні канали продажів 

Банк планує збільшення клієнтської бази шляхом залучення економічно активного населення 

працездатного віку. Будуть впроваджені цифрові рішення для обслуговування більшої кількості 

клієнтів. За рахунок власного процесінгового центру, існує можливість здійснення швидких 

налаштувань та таргетування карткових продуктів. Планується тісна синергія з малим та середнім 

бізнесом та корпоративним банкінгом за зарплатними проектами. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку 

за звітний рік 

Основною метою в частині впровадження нових технологій є автоматизація внутрішніх 

процесів та вдосконалення якості обслуговування корпоративних, малих та середніх та роздрібних 

клієнтів, а також розвиток E-банкінгу з урахуванням потреб, пов’язаних зі зростанням кількості 

клієнтів з використанням альтернативних каналів продажів з метою зменшення вартості послуг 

шляхом використання мобільного, інтернет банкінгу для здійснення клієнтських платежів, тощо. В 

2019 році, обсяг вкладень в нематеріальні активи та комп’ютерну техніку склав 47% від загального 

обсягу капітальних вкладень. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз 

господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Банк має передовий досвід в корпоративному управлінні. Ще в 2015 році Банк був одним з 

перших, хто впровадив найкращі практики корпоративного управління шляхом обрання незалежних 

членів Наглядової ради. На сьогодні 5 з 7 членів Наглядової ради є незалежними, Голова Наглядової 

ради є також незалежним членом. 

Основні досягнення за останні 3 роки: 

- Банк став лідером ринку «зеленого» фінансування в Україні серед банків профінансувавши 

більше 1,1 ГВт встановленої потужності за проектами ВДЕ; 

- Достроково та в повному обсязі повернуто стабілізаційний кредит НБУ (3,6 млрд. грн.); 

- Банк приєднався до Глобальної Програми Торгового Фінансування (ГПТФ); 

- Подолання вірусної атаки «Petya»; 

- Перехід на власний процесинговий центр; 

- Підписано Меморандум про взаєморозуміння між МФК, МФУ та Банком. У 2019 році 

виконано всі індикативні умови Меморандуму в частині умов, що залежать від Банку. Між МФК та 

Банком було підписано Мандатний лист щодо Перед-приватизаційної інвестиції у АБ 

«УКРГАЗБАНК». Пізніше Радою Міжнародної фінансової корпорації було прийняте позитивне 

рішення щодо надання кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» з опцією конвертації в капітал. Наразі МФК, 

Міністерство фінансів України та Банк продовжують переговори щодо структурування угоди та 

підготовки документації.  
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- Успішно пройдено стрес-тест Національного банку України; 

- Банк приєднався до Коаліції лідерів в галузі тарифікації викидів вуглецю (CPLC); 

- Успішно реалізовано спільний з МФК проект «Стати лідером у сфері банківських послуг 

для МСБ»; 

- Банк активно продовжував розвивати власний мультиплатформовий мобільний додаток 

«ЕКО банк» (впроваджено Garmin Pay, Google Pay та Apple Pay, кешбек, можливість оплати 

комунальних платежів тощо), кількість користувачів якого на кінець 2019 року перевищила 257 

тисяч; 

- Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг АБ 

«УКРГАЗБАНК» в іноземній і національній валютах на рівні «В» з прогнозом «позитивний»; 

- Банк вийшов на міжнародні ринки капіталу в частині придбання державних боргових 

цінних паперів США (US treasury bonds); 

- Клієнтська база Банку збільшилася до 2,1 млн. осіб. 
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IV. Інформація про органи управління 

Орган 

управління 

Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв  

Загальнi збори акцiонерiв - 

вищий орган управлiння Банку, що 

здiйснює управлiння дiяльнiстю 

Банку в цiлому, визначає цiлi та 

основнi напрямки дiяльностi.  

Станом на 31.12.2019 акціонерами 

АБ «УКРГАЗБАНК» є 1529 юридичних 

та фізичних осіб, з них: Держава Україна 

в особі Міністерства фінансів України 

(місцезнаходження: м. Київ, вул. 

Грушевського, 12/2, ідентифікаційний 

код 00013480) володіє часткою у 

статутному капіталі 94,940948 %, 157 

юридичних осіб та 1371 фізична особа, з 

яких кожна володіє часткою менше 1 %. 

Наглядова рада Наглядова рада вiдповiдно до 

п. 12.1. ст.12 Статуту АБ 

«УКРГАЗБАНК» є колегіальним 

органом, що здiйснює захист прав 

вкладників, інших кредиторів та 

акцiонерiв Банку, i, в межах своєї 

компетенцiї, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння. Наглядова 

рада не бере участі в поточному 

управлінні Банку. До компетенції 

Наглядової ради належить, зокрема, 

обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Банку. 

Члени Наглядової ради 

обираються з числа акціонерів 

Банку, їх представників та 

незалежних членів відповідно до 

законодавства.  

Кількісний склад Наглядової 

ради становить 7 (сім) осіб. 

Персональний склад Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 

31.12.2019: 

1. Давда Ш.Д. – Голова 

Наглядової ради, незалежний член 

Наглядової ради. 

2. Шевальов А.В. – заступник 

Голови Наглядової ради, представник 

акціонера Держави Україна. 

3. Гелетій Ю.І. – член Наглядової 

ради, представник акціонера – Держави 

Україна. 

4. Багіров Т.М. – незалежний 

член Наглядової ради. 

5. Блащук Ю.О. – незалежний 

член Наглядової ради. 

6. Волчко О.Ю. – незалежний 

член Наглядової ради. 

7. Коняс С.Р. – незалежний член 

Наглядової ради. 

 

Ревiзiйна 

комiсiя 

Ревiзiйна комісія пiдзвiтна 

загальним зборам акціонерів та 

вiдповiдно до п.15.1. та п.15.2. ст.15 

Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» 

здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку, 

зокрема, проводить перевірки 

фінансово-господарської діяльності 

Банку за результатами фінансового 

року та щонайменше раз на рік 

виносить на розгляд загальних 

зборів акціонерів звіт та висновок 

про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності та 

достовірності фінансової звітності 

Банку за підсумками попереднього 

(звітного) року.  

Члени Ревізійної комісії 

обираються загальними зборами 

Персональний склад Ревізійної 

комісії станом на 31.12.2019: 

1. Гурманчук А.А. – Голова 

Ревізійної комісії. 

2. Гарбаренко І.В. 

3. Лихота Ю.В. 
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акціонерів з числа акціонерів Банку 

(фізичних осіб, які мають повну 

цивільну дієздатність, та/або 

юридичних осіб) або їх 

представників виключно шляхом 

кумулятивного голосування строком 

на 3 (три) роки у кількості 3 (три) 

особи. 

Правлiння Вiдповiдно до п.13.1. та 

п.13.2. ст.13 Статуту АБ 

«УКРГАЗБАНК» є виконавчим 

органом Банку, який пiдзвiтний 

згальним зборам акціонерів і 

Наглядовiй радi та здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю 

Банку. Правлiння очолює Голова 

Правлiння.  

Голова та члени Правлiння 

обираються Наглядовою радою 

строком не бiльше як на 5 (п’ять) 

рокiв. Кiлькiсть членiв Правлiння 

разом з Головою Правлiння має бути 

не менше 5 (п’яти) осiб. Кiлькiсний 

склад Правлiння визначається 

Наглядовою радою. Членом 

Правлiння може бути будь-яка 

фiзична особа, яка має повну 

цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 

Наглядової ради чи Ревiзiйної 

комiсiї.  

Персональний склад Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 

31.12.2019: 

1. Шевченко К.Є. – Голова 

Правління. 

2. Кравець А.М. – перший 

заступник Голови Правління. 

3. Дубровін О.В. – перший 

заступник Голови Правління. 

4. Василець Н.Є. – заступник 

Голови Правління. 

5. Ігнатенко О.С. – заступник 

Голови Правління. 

6. Мецгер Є.В. – заступник 

Голови Правління. 

7. Савощенко Т.Ю. – заступник 

Голови Правління. 

8. Бережний О.М. – директор 

департаменту комплаєнс.  

  



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

N з/п Посада* Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Рік 

народжен

ня 

Освіта Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано (призначено) 

1 Голова Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК», 

незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Давда Шренiк 

Дiраджлал 

1960 вища 37 2014-2019 – Inspired Mobile Ltd, член 

Консультативної ради. 

З 2013 року – NECP LLP, партнер 

(керуючий партнер). 

З 06.2019 – Nova Ljubljanska Banka d.d. 

Slovenia (SI91132550), незалежний член 

Наглядової ради. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1) Давду Ш.Д. обрано Головою Наглядової ради, незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком 

на 3 роки. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 
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Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 37 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 2014-2019 – Inspired Mobile Ltd, член Консультативної ради. 

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

- Партнер (керуючий партнер) NECP LLP, місцезнаходження: 5, Савиль Роу, Лондон W1S 3PD, Велика Британія. 

- Незалежний член Наглядової ради Nova Ljubljanska Banka d.d. Slovenia (SI91132550), місцезнаходження: 2, Площа Республіки, 1520 

Любляна, Словенія. 

2 Член Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

(представник акцiонера 

– Держави Україна) 

Шевальов 

Артем 

Валентинович 

1975 вища 28 03.2015-05.2016 – Міністерство фінансів 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

заступник Міністра фінансів України з 

питань європейської інтеграції. 

З 05.2015 – Директор-альтернат від 

Швейцарії, України, Сербії, 

Узбекистану, Ліхтенштейну, Чорногорії, 

Туркменістану, член Ради директорів 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку. 

З 06.2019 – Акціонерне товариство 

комерційний банк «ПриватБанк» (код за 

ЄДРПОУ 14360570), член Наглядової 

ради. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1) Шевальова А.В. обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 



96 

 

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 не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 28 років. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 03.2015-05.2016 – Міністерство фінансів України (код за ЄДРПОУ 00013480), заступник Міністра фінансів України з питань 

європейської інтеграції. 

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

- Директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану, член Ради директорів 

Європейського банку реконструкції та розвитку, місцезнаходження представництва: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 46-46-А, бізнес-центр 

«Династія», 3-й поверх. 

- Член Наглядової ради Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), місцезнаходження: 

01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д. 

3 Член Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

(представник акцiонера 

– Держави Україна) 

Гелетій Юрій 

Ігорович 

1979 вища 16 07.2018 - 12.2018 –  Міністерство 

фінансів України (код за ЄДРПОУ 

00013480), заступник Міністра фінансів 

України 

З 01.2019 – Державна іпотечна установа 

(код за ЄДРПОУ 33304730), Голова 

Наглядової ради. 

З 11.2018 – Державна установа фонд 

енергоефективності (код за ЄДРПОУ 

42325431), член Наглядової ради. 

З 12.2018 – Міністерство фінансів 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

19.04.2019 
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заступник Міністра фінансів України з 

питань європейської інтеграції. 

З 12.2019 - Чорноморський банк торгівлі 

та розвитку, заступник директора у Раді 

директорів. 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1)  Гелетія Ю.І. обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 16 років. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 07.2018-12.2018 –  Міністерство фінансів України (код за ЄДРПОУ 00013480), заступник Міністра фінансів України. 

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

- Голова Наглядової ради Державної іпотечної установи (код за ЄДРПОУ 33304730), місцезнаходження: 01133, м.Київ, б-р Лесі 

Українки, 34, офіс 201. 



98 

 

- Член Наглядової ради Державної установи фонд енергоефективності (код за ЄДРПОУ 42325431), місцезнаходження: 03150, м.Київ, 

вул. Ділова 24, офіс 903. 

- Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, Міністерство фінансів України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

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

- Заступник директора у Раді директорів, Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 

4 Незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Багіров Теймур 

Мамедович 

1973 вища 25 01.2013-06.2014 – Представництво «А1 

Глобал Холдінгс Лімітед», керуючий 

директор. 

З 2015 року – незалежний член 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

(код за ЄДРПОУ 23697280),  член 

Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за 

ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА 

ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248). 

З 2017  року –  член Наглядової ради  

УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), 

Польща та УНІКА ТУ на Життя С.А. 

(UNIQA TU na Życie S.A.), Польща. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1)  Багірова Т.М. обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 
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«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 25 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 01.2013-06.2014 – Представництво «А1 Глобал Холдінгс Лімітед», 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. 

- Член Наглядової ради  УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), місцезнаходження: 90-520, Польща, м. Лодзь, вул. Гданська, 132.  

- Член Наглядової ради  УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Życie S.A.), місцезнаходження: 90-520, Польща, м. Лодзь, вул. 

Гданська, 132.   

5 Незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Коняс Славомір 

Роман 

1962 вища 30 09.2017-09.2018 – Banka Comerciala 

Romana S.A., бізнес-партнер з питань 

стратегії. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1)  Коняса С.Р. обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 
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«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 30 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 09.2012-12.2016 – Hypo Alpe Adria Bank D.D. (Хорватія), член Правління, головний операційний директор. 

- 09.2017-09.2018 – Banka Comerciala Romana S.A., бізнес-партнер з питань стратегії. 

6 Незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Блащук Юрій 

Олександрович 

1958 вища 37 01.2015-04.2018 – Національний банк 

України (код за ЄДРПОУ 00032106), 

головний експерт, старший фахівець, 

головний фахівець Департаменту 

банківського нагляду.  

З 04.2009 – Фінкомбанк (FinComBank 

S.A., Республіка Молдова), незалежний 

член спостережної ради. 

З 04.2018 – до цього часу – Український 

банк реконструкції та розвитку (код за 

ЄДРПОУ 26520688), незалежний член 

спостережної ради. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1)  Блащука Ю.О. обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 
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Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 37 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 01.2015-04.2018 – Національний банк України, головний фахівець, старший фахівець, головний експерт Департаменту банківського 

нагляду.  

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

- Незалежний член спостережної ради Фінкомбанк (FinComBank S.A., Республіка Молдова), місцезнаходження: МD-2012, Республіка 

Молдова, м. Кишинів, вул. Пушкіна, 26. 

- Незалежний член спостережної ради Український банк реконструкції та розвитку, місцезнаходження: 02000, м. Київ, вул. Олексія 

Терьохіна, 4. 

7 Незалежний член 

Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Волчко Оксана 

Юліанівна 

1975 вища 21 02.2015-02.2016 – АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909), 

директор з розвитку корпоративного 

бізнесу. 

12.2018 - по сьогодні – ПАТ «Укрпошта» 

(код за ЄДРПОУ 21560045), незалежний 

директор. 

19.04.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 19.04.2019 (протокол №1)  Волчко О.Ю. обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 3 роки. 

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».  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 
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Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання 

функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій 

держави, а є представниками акціонера або  незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови 

Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди 

(незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 21 рік. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 02.2015-02.2016 – АТ «Райффайзен Банк Аваль», директор з розвитку корпоративного бізнесу.  

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

- Незалежний директор ПАТ «Укрпошта», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22. 

8 Голова Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Шевченко 

Кирило 

Євгенович 

1972 вища 22 АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 

23697280), в.о.Голови Правлiння. 

21.05.2015 

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. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 
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Загальний стаж роботи: 26 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

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

- з 05.2015 – Голова Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

9 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Кравець Андрiй 

Миколайович 

1963 вища 30 ПАТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 

14359319), заступник Голови Правлiння. 

15.04.2015 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 15.04.2015 

(протокол  №8) Кравця А.М. обрано до складу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

Інформацiя 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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 30 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- з 04.2015 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

10 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Дубровiн 

Олександр 

Вiталiйович 

1981 вища 19 АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 

23697280), заступник Голови Правлiння. 

16.06.2017 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.06.2017 

(протокол  №11) Дубровіна О.В. обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 19 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 10.2014-12.2016 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- 12.2016-06.2017 – перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 
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- 06.2017-02.2018 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- з 02.2018 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

11 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Мецгер Євген 

Володимирович 

1977 вища 24 АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 

23697280), директор департаменту 

малого та середнього бiзнесу. 

25.10.2016 

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» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 24 роки. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 04.2014-05.2015 – заступник начальника управлiння малого та середнього бiзнесу АТ «Укрексiмбанк»; 

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

- з 10.2016 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

12 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Василець 

Наталiя 

Євгенiвна 

1974 вища 28 ПАТ «ВТБ Банк» (код за ЄДРПОУ 

14359319), вiце-президент – директор 

Департаменту контролю банкiвських 

ризикiв. 

12.11.2019 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 04.11.2019 

(протокол  №22) Василець Н.Є. обрано з 12.11.2019 до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 28 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 
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- з 11.2014 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

13 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Савощенко 

Тамара Юрiївна 

1967 вища 35 ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 

00039019), Голова Правлiння. 

10.11.2017 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.11.2017 

(протокол  №20) Савощенко  Т.Ю. обрано з 10.11.2017 до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 35 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 12.2014-07.2015 – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК»; 

- 07.2015-08.2015 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК»; 

- 08.2015-11.2017 – Голова Правлiння ПАТ «УКРСОЦБАНК»; 

- з 11.2017 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

14 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Iгнатенко 

Олександр 

Степанович 

1977 вища 14 АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 

23697280), директор департаменту 

корпоративного банкiнгу та 

транзакцiйного бiзнесу. 

21.07.2017 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 21.07.2017 

(протокол  №14) Ігнатенка О.С. обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 14 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 05.2015-05.2016 – заступник директора департаменту корпоративного банкiнгу та транзакцiйного бiзнесу АБ «УКРГАЗБАНК»; 
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- 05.2016-07.2017 – директор департаменту корпоративного банкiнгу та транзакцiйного бiзнесу АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- з 07.2017 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 

15 Член Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Бережний 

Олексiй 

Миколайович 

1959 вища 35 ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 

14360570), член Правлiння, 

вiдповiдальний за фiнансовий 

монiторинг i комплаєнс. 

26.03.2018 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.03.2018 

(протокол  №8) Бережного О.М. обрано з 26.03.2018 до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком  на 5 років. 

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». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Розмір винагороди Голови та 

членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та 

членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 35 років. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 04.2014-01.2015 – Керiвник Служби фiнансового монiторингу Нацiонального банку України; 

- 01.2015-04.2015 – директор Департаменту фiнансового монiторингу Нацiонального банку України; 

- 04.2015-10.2015 – Головний радник Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння АТ «Укрексiмбанк»; 

- 11.2015-04.2016 – заступник Голови Правлiння – директор департаменту фiнансового монiторингу ПАТ АКБ «Хрещатик»; 

- 12.2016-03.2018 – член Правлiння ПАТ КБ «Приватбанк», вiдповiдальний за фiнансовий монiторинг i комплаєнс; 

- 03.2018-04.2019 – директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- З 04.2019 – директор департаменту комплаєнс АБ «УКРГАЗБАНК». 

16 Головний бухгалтер АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Хрустальова 

Наталiя 

Геннадiївна 

1970 вища 29 АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 

23697280), в.о. головного бухгалтера. 

24.12.2010 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Наказом Голови Правління від 24.12.2010 №386-П 

Хрустальова Н.Г. призначена безстроково. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: Винагорода головного 

бухгалтера визначається на підставі Колективного договору та Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 
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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. 

Загальний стаж роботи: 29 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- з 12.2010 – головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК». 

17 Голова Ревiзiйної 

комiсiї АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Гурманчук 

Андрiй 

Анатолiйович 

1983 вища 14 07.2014-04.2016 – Мiнiстерство фiнансiв 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

головний економiст – фiнансист вiддiлу з 

питань участi держави у капiталiзацiї 

банкiв Департаменту фiнансової 

полiтики;  

З 05.2016 – Мiнiстерство фiнансiв 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

головний спецiалiст вiддiлу з питань 

участi держави у капiталiзацiї банкiв 

Департаменту фiнансової полiтики. 

26.04.2018 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 26.04.2018 (протокол  №1) Гурманчука А.А. обрано Головою Ревізійної комісії  строком  на 3 роки. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенням про Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: 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»). 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 14 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 07.2014-04.2016 – 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 спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики, Міністерство фінансів 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2. 
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18 Член Ревiзiйної комiсiї 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Гарбаренко 

Iрина Василiвна 

1968 вища 35 04.2015-05.2017 – Національний банк 

України (код за ЄДРПОУ 00032106), 

головний економіст Департаменту 

банківського нагляду;  

З 05.2017 – Міністерство фінансів 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), 

головний спеціаліст відділу з питань 

участі держави у капіталізації банків 

Департаменту фінансової політики. 

26.04.2018 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 26.04.2018 (протокол  №1) Гарбаренко І.В. обрано членом Ревізійної комісії  строком  на 3 роки. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенням про Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: 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»). 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 35 роки. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 04.2015-05.2017 – Національний банк України, головний економіст Департаменту банківського нагляду. 

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

- головний спеціаліст відділу з питань участі держави у капіталізації банків Департаменту фінансової політики, Міністерство фінансів 

України (код за ЄДРПОУ 00013480), місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2. 

19 Член Ревiзiйної комiсiї 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Лихота Юлiя 

Валерiївна 

1983 вища 18 04.2016-06.2018 – Державна аудиторська 

служба України (код за ЄДРПОУ 

40165856), головний державний 

фінансовий інспектор. 

З 06.2018 – Державна аудиторська 

служба України (код за ЄДРПОУ 

40165856), заступник начальника відділу 

інспектування у галузі промисловості, 

26.04.2018 
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енергетики, транспорту та фінансових 

послуг. 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 26.04.2018 (протокол  №1) Лихоту Ю.В. обрано членом Ревізійної комісії  строком  на 3 роки. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенням про Ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: 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»). 

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

за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи: 18 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- 02.2012-04.2016 – Державна аудиторська служба України, головний державний фінансовий інспектор. 

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

- Заступник начальника відділу інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг, Державна 

аудиторська служба України (код за ЄДРПОУ 40165856), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4. 

20 Корпоративний секретар 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Шестак Тетяна 

Михайлiвна 

1978 вища 20 ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (код за 

ЄДРПОУ 38377143), начальник відділу 

контрактно – договірних відносин та 

супроводження Юридичного управління. 

03.11.2014 

Опис Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 03.11.2014 

(протокол №12) Шестак Т.М. призначено корпоративним секретарем АБ «УКРГАЗБАНК». 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенням про корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК». 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй такiй особi Емiтентом: винагорода корпоративного 

секретаря визначається на підставі Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання Голови та членів Правління, корпоративного 

секретаря, працівників підрозділу внутрішнього аудиту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

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

за корисливi та посадовi злочини. 



110 

 

Загальний стаж роботи: 20 рокiв. 

Iнформацiя про попереднi посади за останнi п’ять рокiв: 

- з 11.2014 – корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК». 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Шевченко Кирило 

Євгенович 
10000 0.000072 10000 0 

Перший заступник 

Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Дубровiн Олександр 

Вiталiйович 
8000 0.000057 8000 0 

Перший заступник 

Голови Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Кравець Андрiй 

Миколайович 
8000 0.000057 8000 0 

Заступник Голови 

Правлiння АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Василець Наталiя 

Євгенiвна 
8000 0.000057 8000 0 

Головний бухгалтер АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

Хрустальова Наталiя 

Геннадiївна 
2500 0.000017 1500 1000 

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

Зміст інформації: 

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Банку в разі їх звільнення,  виплачуються Банком відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв)* 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 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 
94.940948 

Iншi юридичнi особи - 158 осіб 5.01392 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Фiзичнi особи - 1371 особа 0.045132 

Усього 100  

____________ 

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується 

їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать. 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 

Звіт керівництва (звіт про управління) 

АБ «УКРГАЗБАНК»  

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) 

 

Банк здійснює свою діяльність у відповідності до Засад стратегічного реформування 

державного банківського сектору (стратегічних принципів) (далі – Засади), Стратегії АБ 

«УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки (далі – Стратегія). 

Стратегією передбачається створення інвестиційно привабливого банку з максимальною 

вартістю та подальшим виходом Держави з капіталу Банку шляхом приватизації. Банк 

спрямовуватиме свої зусилля на зміцнення сильних сторін та позиції Банку на ринку з метою 

використання нових можливостей у сфері бізнесу, забезпечуючи при цьому сталий рівень 

прибутковості в порівнянні з найкращими гравцями на ринку. 

У листопаді 2019 року Рада Міжнародної фінансової корпорації, що входить до Групи 

Світового банку, прийняла рішення щодо надання кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» з опцією 

конвертації в капітал. На сьогоднішній день Міністерство фінансів України та Банк продовжують 

переговори щодо структурування угоди та підготовки документації. 

Очікується, що відповідні угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією, 

Міністерством фінансів України та Банком будуть укладені, що забезпечить частковий вихід 

держави з капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» та, в свою чергу, дасть поштовх для подальшої 

приватизації Банку шляхом залучення стратегічного інвестора. 

Враховуючи виклики, пов’язані з поширенням у світі коронавірусної інфекції та 

запровадженням карантинних обмежень, Банк планує утримати свої позиції за 3-ма ключовими 

бізнес-напрямами: малий та середній бізнес, корпоративний банкінг, роздрібний бізнес та 

альтернативні канали продажів. 

Малий та середній бізнес 

Планується збільшення клієнтської бази за рахунок  розвитку альтернативних каналів 

продажів, впровадження цифрових рішень, розвиток транзакційного банкінгу, оптимізації 

кредитних процесів, покращення бізнес-аналітики, створення цільових клієнтських продуктів та 

програм, підвищення уваги до мікро сегменту, активізації існуючої клієнтської бази. 

Корпоративний бізнес 

Корпоративний банкінг наразі є найбільшим сегментом Банку за обсягом бізнесу. Банк 

спрямовуватиме свою діяльність на збільшені частки приватного сектору та зменшення долі 

підприємств державного сектору. В корпоративному сегменті банк також розвиватиме 

транзакційний банкінг шляхом збільшення обсягу транзакцій з використанням документарних 

акредитивів, гарантій/резервних акредитивів, документарних інкасо,  договорів торговельного 

кредиту тощо. 

Роздрібний бізнес та альтернативні канали продажів 

Банк планує збільшення клієнтської бази шляхом залучення економічно активного 

населення працездатного віку. Будуть впроваджені цифрові рішення для обслуговування більшої 

кількості клієнтів. За рахунок власного процесінгового центру, існує можливість здійснення 

швидких налаштувань та таргетування карткових продуктів. Планується тісна синергія з малим 

та середнім бізнесом та корпоративним банкінгом за зарплатними проектами.  

 

2. Інформація про розвиток АБ «УКРГАЗБАНК» 

 

Станом на 01.01.2020 в Україні діяло 75 банків, з них 35 банків – банки з іноземним 

капіталом. АБ «УКРГАЗБАНК» входить до групи банків з державною часткою за посідає 4 місце 

за розміром активів. 
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2019 рік був успішним для банківського сектору – прибутковість банків була найвищою за 

весь період його роботи (59,6 млрд. грн.). Рентабельність капіталу у секторі сягнула 34%. Це 

стало можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних доходів, так і найнижчим за 

десятиліття відрахуванням до резервів під активи. У 2019 році завдяки уповільненню інфляції 

розпочато цикл зниження облікової ставки НБУ. Ставки за  депозитами та кредитами банків 

також почали знижуватися. Проте, це поки що не сприяє стрімкому зростанню кредитного 

портфелю банків, що свідчить про брак якісних позичальників.  

Стрес-тестування у 2019 році, за результатами якого для банків визначався необхідний 

(цільовий) рівень достатності капіталу, проходили 29 банків, на які припадає загалом більше 90% 

активів банківської системи. Більшість фінустанов уже вжила заходів для зниження ризиків, або 

ж наблизилася до необхідного рівня достатності капіталу. АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році 

продовжував розвиватись як провідний «еко-банк» України, зосереджуючи свою діяльність на 

фінансуванні проектів корпоративних клієнтів, підприємств малого та середнього бізнесу та 

приватних осіб, які пов’язані з технологіями енергоефективності, відновлювальної енергії, 

ефективності ресурсів, зменшення забруднення та інше.  

До послуг клієнтів станом на 01.01.2020 у 154 населених пунктах України представлено 250 

діючих точок продажів. 

Активи Банку станом на 01.01.2020 склали 119 млрд. грн., збільшившись за 2019 рік на 37 

млрд. грн. або на 45%. 

 кредитний портфель клієнтів – 39,0 млрд. грн., в т.ч.: 

 кредитний портфель корпоративного бізнесу 31,2 млрд. грн.; 

 кредитний портфель малого та середнього бізнесу становить 5,0 млрд. грн.; 

 кредитний портфель роздрібного бізнесу становить 2,8 млрд. грн.; 

 кошти клієнтів – 103,4 млрд. грн., в т.ч.: 

 портфель коштів корпоративних клієнтів становить 70,8 млрд. грн.;  

 портфель коштів клієнтів малого та середнього бізнесу становить 8,2 млрд. грн.; 

 портфель коштів роздрібних клієнтів 24,3 млрд. грн. 

Портфель цінних паперів станом на 01.01.2020 склав 30,4 млрд. грн., збільшившись за 2019 

рік на 11,6 млрд. грн. або 62%. 

Банк проводив активну роботу із залучення фінансування від міжнародних фінансових 

організацій. Так, станом на 01.01.2020 портфель коштів міжнародних фінансових організацій 

склав 2,5 млрд. грн., збільшившись за 2019 рік на 0,8 млрд. грн. 

Протягом 2019 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування. 

Портфель цих операцій станом на 01.01.2020 склав 9,8 млрд. грн., в тому числі акредитиви 

відкриті 1,9 млрд. грн., акредитиви отримані 1,2 млрд. грн., гарантії надані 2,8 млрд. грн., гарантії 

отримані 2,8 млрд. грн., інструменти за власними зобов’язаннями 1,1 млрд. грн. 

За результатами 2019 року Банк отримав прибуток у розмірі 1 289 млн. грн.  

Станом на 01.01.2020  кількість клієнтів Банку становить 2 136 тисяч, у тому числі: 2 067 

тисяч – клієнти роздрібного бізнесу, 63 тисячі – клієнти малого та середнього бізнесу, 6 тисяч – 

корпоративні клієнти. 

На 01.01.2020 в обігу перебуває близько 1 665 тисяч платіжних карток, емітованих 

АБ «УКРГАЗБАНК», із них активних понад 851 тисяча.  В 2019 році Банк активно продовжував 

розвивати власний мультиплатформовий мобільний додаток «ЕКО банк» (впроваджено Garmin 

Pay, Google Pay та  Apple Pay, кешбек, можливість оплати комунальних платежів, валютно-

обмінні операції тощо), кількість користувачів якого на кінець 2019 року перевищила 257 тисяч.   

Протягом 2019 року, Банк отримав зокрема такі визнання: 

 став першим українським банком, який здобув перемогу у номінації «Кращий банк зі 

сталого фінансування у Центральній та Східній Європі у 2019 році» рейтингу «Award for 

excellence 2019», укладеного авторитетним фінансовим виданням «Euromoney»; 

 переможець номінації  «Обслуговування юридичних осіб» у рейтингу «Фінансове 

визнання – 2019»; 

 переможець номінацій «Опора МСБ» та «Кращий Екобанк» від видання Бізнес; 

https://www.euromoney.com/article/b1fpf6pz3620g2/cee39s-best-bank-for-sustainable-finance-2019-ukrgasbank
https://www.euromoney.com/article/b1fpf6pz3620g2/cee39s-best-bank-for-sustainable-finance-2019-ukrgasbank
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 у ТОП-3 номінації «Найкращий банк у Східній Європі у 2019 році з торговельного 

фінансування»; 

 став єдиним українським банком, що увійшов до ТОП-20 "Найуспішніших українських 

брендів" за рейтингом журналу «Власть денег»; 

 третій рік поспіль у трійці кращих «Рейтингу наднадійних банків України», який було 

представлено у черговому номері видання «Личный счёт»;  

 став єдиним українським банком, що увійшов до ТОП-20 "Найбільш інноваційних компаній 

України" за рейтингом ділового видання «Ділова столиця». 

Банк здійснює свою діяльність у відповідності до Засад стратегічного реформування 

державного банківського сектору (стратегічних принципів) (далі – «Засади»), Основних напрямів 

діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки (далі – «Основні напрями»), у 2018 році була 

затверджена Стратегія АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки (далі – «Стратегія»).  

Засадами, Основними напрямами та Стратегією визначено наступні стратегічні цілі:  

 стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування проектів у сфері 

енергоефективності до 30% від попиту;  

 підготуватися до приватизації у 2018-2019 роках в рамках виконання Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.  

Так, за результатами діяльності Банку відповідно до встановлених цілей за 2019 рік, було 

погоджено лімітів для фінансування 30 проектів з відновлювальних джерел енергії, загальною 

потужністю 259,9 МВт на 83,1 млн. євро, 0,7 млн. дол. США та 7,8 млн грн, з яких:  

 25 проектів – сонячних електростанцій, загальною потужністю 149,3 МВт на суму 50,1 млн. 

євро, 0,7 млн. дол. США та 7,8 млн грн;  

 2 проекти – вітряні електростанції, загальною потужністю 109,3 МВт на суму 31,3 млн. 

євро.  

 2 проекти – електростанції на біогазі, загальною потужністю 1,1 МВт на суму 1,3 млн. євро;  

 1 проект – мала гідроелектростанція, потужністю 0,2 МВт на суму 0,4 млн. євро. 

Станом на 01.01.2020 кредитний портфель еко-продуктів та інші зобов`язання з 

кредитування Банку становить 15,6 млрд. грн. 

Банк дотримується встановлених цілей щодо виходу Держави з капіталу. У 2019 році 

виконано всі індикативні умови Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством фінансів 

України, Банком та Міжнародною фінансовою корпорацією щодо підтримки приватизації 

(продажу) Банку, в частині умов, що залежать від Банку, а саме: 

 забезпечено дотримання фінансових коефіцієнтів, подібних до тих, що визначаються в 

угоді про участь у Глобальній Програмі Торгового Фінансування; 

 забезпечено дотримання екологічних та соціальних стандартів МФК; 

 закрито ліміт кредитування по одному з  клієнтів; 

 зменшено обсяг існуючого кредитного ризику на державні підприємства; 

 забезпечено дотримання обов’язкових нормативів Національного банку України. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів Банком, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, 

фінансового стану і доходів або витрат Банку, зокрема інформація про: 

 

1) Завдання та політику Банку щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування. 

 

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 

http://www.lcmedia.com.ua/news/economycs/37995-reyting-sverhnadezhnosti-bankov-7/
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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. 

 

2) Схильність Банку до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків. 

 

Схильність Банку до ризиків визначається Наглядовою радою шляхом встановлення 

граничних показників ризику щодо наступних видів ризику: 

 кредитний ризик; 

 процентний ризик; 

 ринковий ризик;  

 ризик ліквідності; 

 операційний ризик; 

 комплаєнс-ризик; 

 агрегований ризик. 

 

4. Звіт про корпоративне управління 

 

1) Посилання на: 

 власний кодекс корпоративного управління, яким керується Банк; 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №1) затверджено 

Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», який визначає основні принципи 

корпоративного управління АБ «УКРГАЗБАНК», структуру корпоративного 

управління, лояльність і відповідальність посадових осіб Банку, систему 

внутрішнього контролю, розкриття інформації та прозорість в діяльності Банку, 

екологічну відповідальність тощо. 

АБ «УКРГАЗБАНК» у своїй дiяльностi неухильно дотримується Кодексу 

корпоративного управлiння ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», розміщеного за веб-адресою:  

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/kodeks_ku.pdf. 

 кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який Банк добровільно вирішив 

застосовувати; 

Банк не використовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об‘єднання 

юридичних осіб або будь-який інший кодекс корпоративного управління. 

 всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану 

понад визначені законодавством вимоги; 

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/kodeks_ku.pdf
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Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється відповідно до вимог 

законодавства України, Принципів корпоративного управління, затверджених 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 

№955, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в 

банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 

03.12.2018 №814-рш. 

 

2) У разі якщо Банк відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,  

надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Банк 

відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо Банк прийняв рішення не 

застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій; 

Банк не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1). 

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів. 
 

Вид загальних 

зборів 

Річні Позачергові 

Х  

Дата проведення 19 квітня 2019 року 

Кворум зборів 99,07503% 

Опис Перелік питань: 

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

2. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

3. Про  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 

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

за 2018 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, а також 

розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік. 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

за 2018 рік. 

7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

за 2018 рік. 

8. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за  підсумками 

роботи в 2018 році. 

9. Про затвердження розміру річних дивідендів. 

10. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій 

редакції. 

11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 

шляхом затвердження його у новій редакції. 

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 

шляхом затвердження його у новій редакції. 

13. Про внесення змін до Положення про Правління  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження 

його у новій редакції. 
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14. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 

шляхом затвердження його у новій редакції. 

15. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

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

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

19. 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». 

 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: –. 

 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

 

 

Питання 1 

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

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 19.04.2019, у кількості 3 (три) особи. 

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

 Коновал Ірину Василівну; 

 Коцюбу Олену Вікторівну; 

 Іванушкіна Дениса Вадимовича. 

3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну. 

 

Питання 2 

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

АБ «УКРГАЗБАНК»: 

 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, 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 3 

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2018 

фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2018 рік, що 

додається. 

 

Питання 4 

1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік, 

що додається, у складі: 

 Звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік. 

 Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2018 рік. 

 Річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік. 

2. Взяти до відома звіт (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської 

фірми) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської 

перевірки фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 

2018 року, що включає висновок аудитора. 
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Питання 5 

1. Визнати роботу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік ефективною та 

такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє 

подальшому розвитку АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Питання 6 

1. Визнати роботу Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік ефективною та такою, що 

відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому 

розвитку АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Питання 7 

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 

рік, що додається. 

 

Питання 8 

1. Встановити такий порядок розподілу прибутку та покриття збитків: 

1.1. 10% від суми прибутку, що складає 76 869 831,72 грн., спрямувати до 

резервного фонду АБ «УКРГАЗБАНК»; 

1.2. залишок суми прибутку у сумі 691 828 485,52 грн. спрямувати на покриття 

збитків минулих років. 

 

Питання 9 

1. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні 

товариства», виплату дивідендів за акціями АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками 2018 

року не здійснювати.  

 

Питання 10 

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних 

зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), 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 11 

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 

затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 

26.04.2018 (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» 19.04.2019, 

Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що 

додається.  

 

Питання 12 

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 

рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (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» 19.04.2019, Положення про Наглядову раду 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.     

 

Питання 13 

1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 

рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол 
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№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» 19.04.2019, Положення про Правління 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що додається.     

 

Питання 14 

1. Внести зміни до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 

затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 

26.04.2018 (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» 19.04.2019, 

Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, що 

додається.     

Питання 15 

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», що 

додається. 

 

Питання 16 

1. Припинити з 19.04.2019 повноваження Голови та членів Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК»: 

1.1. Шреніка Давди (Shrenik Davda) – Голови Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.2. Шевальова Артема Валентиновича – члена Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.3. Багірова Теймура Мамедовича – незалежного члена Наглядової ради  

АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.4. Славоміра Коняса (Slawomir Roman Konias) – незалежного члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.5. Блащука Юрія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

1.6. Волчко Оксани Юліанівни – незалежного члена Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Питання 17 

Враховуючи, що відповідно до Статуту Банку кількісний склад Наглядової ради 

становить 7 (сім) осіб та зважаючи на частину 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні 

товариства», обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 

акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме: 

‒ Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера – Держави Україна; 

‒ Гелетій Юрій Ігорович, представник акціонера – Держави Україна; 

‒ Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член; 

‒ Коняс Славомір Роман (Konias Slawomir Roman), незалежний член; 

‒ Блащук Юрій Олександрович,  незалежний член; 

‒ Багіров Теймур Мамедович, незалежний член; 

‒ Давда Шренік Діраджлал (Davda Shrenik Dhirajlal), незалежний член. 

 

Питання 18 

1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Давду Шреніка Діраджлала 

(Davda Shrenik Dhirajlal). 

 

Питання 19 

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

АБ «УКРГАЗБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів. 
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3. Обрати Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – 

виконуючого обов’язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», особою, якій 

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

договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».  

 

Загальний опис прийнятих на зборах рішень: відповідно до вимог чинного законодавства 

України до порядку денного загальних зборів акціонерів, проведених 19.04.2019, включені 

та розглянуті усі необхідні питання, також, у зв’язку із змінами у законодавстві та з метою 

приведення у відповідність до їх вимог, були внесені зміни до актів внутрішнього 

регулювання Банку.   

 
Вид загальних 

зборів 

Річні Позачергові 

 Х 

Дата проведення  25 листопада 2019 року 

Кворум зборів  98,913817% 

Опис Перелік 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 прийняття рішення щодо зобов’язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути 

конвертовані в акції.  

 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: –. 
 

Особа, що ініціювала проведення позачергових зборів акціонерів: Наглядова рада.  
 

Результати розгляду питань порядку денного: 
 

Питання 1 

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

зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, у кількості 3 (три) 

особи. 

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

 Коновал Ірину Василівну; 

 Коцюбу Олену Вікторівну; 

 Іванушкіна Дениса Вадимовича. 

3. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну. 
 

Питання 2 

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»: 

 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, 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 3 

1. Затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між 

АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – 

«Кредитний договір»). 

2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші 

умови Кредитного договору. 

3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – 

виконуючого обов’язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від 
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імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, 

затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов 

Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК». 

  

Загальний опис прийнятих на зборах рішень: загальними зборами акціонерів, проведеними 

25.11.2019, прийнято рішення щодо зобов’язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути 

конвертовані в акції. 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 

звітному році?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X   

Акціонери    X 

Депозитарна установа    X 

Інше (зазначити)   

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій   X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 

звітному році?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X  

Бюлетенями (таємне голосування) X    

Підняттям рук   X  

Інше (зазначити)   

 Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій   X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X 

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 (зазначити) 

З метою завершення домовленостей 

між сторонами зазначеного процесу 

та отримання Банком від IFC кредиту 

з можливістю його конвертації в 

капітал Банку були проведені 

загальні збори акціонерів Банку та 

прийняті рішення щодо зобов’язань 

Банку, які можуть бути конвертовані 

в акції, зокрема, затверджені основні 

умови Кредитного договору, що буде 

укладений серед інших між 

АБ «УКРГАЗБАНК» та IFC, якими 

передбачено отримання Банком 

кредиту від IFC на загальну суму, що 

не перевищуватиме 30 000 000 євро 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?   
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 Так Ні 

  X   

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:  

 Так Ні 

Наглядова рада X    

Виконавчий орган   X  

Ревізійна комісія (ревізор)   X  

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  X  

Інше (зазначити)  

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення Збори були скликані та проведені.  

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення. Збори були скликані та проведені.  

 

4) Інформація про Наглядову раду та Правління. 

 

Склад Наглядової ради 

Персональний склад 

Наглядової ради 

Незалежний 

член Наглядової 

ради 

Залежний член 

Наглядової ради 

Функціональні обов'язки члена 

Наглядової ради 

Так Ні 

Давда Шренік Діраджлал  

Х  

Як Голова Наглядової ради відповідає за 

всі напрямки діяльності Наглядової ради.  

Очолює: Комітет Наглядової ради 

АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та 

корпоративного управління -  з 

14.05.2019 останнє призначення; до цього 

обирався Головою цього Комітету 

попереднім складом Наглядової ради з 

24.09.2018 до припинення повноважень 

Наглядової ради; 

Член:  

Аудиторського комітету; 

Комітету  із залучення інвестицій 

та реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК».  

 

Шевальов Артем 

Валентинович 

 Х 

Як заступник Голови наглядової ради – 

відповідає за всі напрямки діяльності 

Банку, у разі відсутності Голови; 

також  питання ризик - менеджменту, 

залучення Банком фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через 

механізм випуску «зелених» облігацій; 

щодо розгляду питань, пов’язаних з 

управлінням репутаційним інцидентом. 

Очолює:  

Комітет з управління ризиками 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»  - з 

14.05.2019 останнє призначення; до цього 

обирався Головою цього Комітету 

попереднім складом Наглядової ради з 

24.09.2018 до припинення повноважень 

Наглядової ради; 

Комітет Наглядової ради з питань 

залучення АБ «УКРГАЗБАНК» 
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фінансування на міжнародному ринку 

капіталу через механізм випуску 

«зелених» облігацій - з 14.05.2019 

останнє призначення; до цього обирався 

Головою цього Комітету попереднім 

складом Наглядової ради з 24.09.2018 до 

припинення повноважень Наглядової 

ради; 

Член: 

Комітету із залучення інвестицій 

та реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

Тимчасового  комітету  Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань 

управління репутаційним інцидентом. 

 

Гелетій Юрій Ігорович 

 Х 

До функціональних обов’язків 

включені питання внутрішнього, 

зовнішнього аудиту Банку; визначення 

винагороди, призначень, корпоративного 

управління.  

Не очолює жодного комітету 

Наглядової ради.  

Член: 

Аудиторського комітету;  

Комітету Наглядової ради 

АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та 

корпоративного управління;  

 

Багіров Теймур 

Мамедович 

Х  

До функціональних обов’язків 

включені питання внутрішнього, 

зовнішнього аудиту Банку; визначення 

винагороди, призначень, корпоративного 

управління; залучення інвестицій та 

реалізації стратегії розвитку Банку; 

залучення Банком фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через 

механізм випуску «зелених» облігацій; 

проведення конкурсу з продажу прав 

вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань; щодо розгляду 

питань, пов’язаних з управлінням 

репутаційним інцидентом. 

Очолює: 

Аудиторський комітет Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 14.05.2019 – 

останнє призначення; до цього обирався 

Головою цього Комітету попередніми 

складами Наглядової ради з 11.03.2016 до 

припинення повноважень Наглядової 

ради; з  18.05.2017 до припинення 

повноважень Наглядової ради; з 

24.09.2018 до припинення повноважень 

Наглядової ради; 

Комітет із залучення інвестицій та 

реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК» - з 14.05.2019 – 
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останнє призначення; до цього обирався 

Головою цього Комітету попереднім 

складом Наглядової ради з 18.05.2017 до 

припинення повноважень Наглядової 

ради; з 24.09.2018 до припинення 

повноважень Наглядової ради; 

Комітет з проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань - з 14.05.2019 – 

останнє призначення; до цього обирався 

Головою цього Комітету попереднім 

складом Наглядової ради з 30.11.2015 до 

припинення повноважень Наглядової 

ради; з 24.09.2018 до припинення 

повноважень Наглядової ради; 

Член: 

Комітету з управління ризиками 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 

24.09.2018 до припинення повноважень 

Наглядової ради; 

Комітету Наглядової ради з питань 

залучення АБ «УКРГАЗБАНК» 

фінансування на міжнародному ринку 

капіталу через механізм випуску 

«зелених» облігацій; 

Комітету Наглядової ради 

АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та 

корпоративного управління; 

Тимчасового  комітету  Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань 

управління репутаційним інцидентом. 

 

Блащук Юрій 

Олександрович 

Х  

До функціональних обов’язків 

включені питання, пов’язані з 

управлінням репутаційним інцидентом; 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань; залучення 

інвестицій та реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК»; залучення 

АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через 

механізм випуску «зелених» облігацій; 

питання розвитку інформаційних 

технологій АБ «УКРГАЗБАНК». 

Очолює: 

Тимчасовий  комітет  Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань 

управління репутаційним інцидентом.  

Член: 

Комітету з управління ризиками 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; 

Комітету з проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань;  

Комітету із залучення інвестицій 

та реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК»;  

Комітету Наглядової ради з питань 

залучення АБ «УКРГАЗБАНК» 

фінансування на міжнародному ринку 

капіталу через механізм випуску 

«зелених» облігацій; 

Комітету Наглядової ради з питань 

розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Волчко Оксана Юліанівна 

Х  

До функціональних обов’язків 

включені питання внутрішнього, 

зовнішнього аудиту Банку; залучення 

АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через 

механізм випуску «зелених» облігацій; 

визначення винагороди, призначень, 

корпоративного управління; питання 

розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

Не очолює жодного комітету 

Наглядової ради.  

Член: 

Аудиторського комітету;  

Комітету Наглядової ради 

АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та 

корпоративного управління;  

Комітету Наглядової ради з питань 

залучення АБ «УКРГАЗБАНК» 

фінансування на міжнародному ринку 

капіталу через механізм випуску 

«зелених» облігацій; 

Комітету Наглядової ради з питань 

розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Коняс Славомір Роман 

Х  

До функціональних обов’язків 

включені питання розвитку 

інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК»; ризик-

менеджменту, проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань. 

 

Очолює: 

Комітет Наглядової ради з питань 

розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК». 
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Член: 

Комітету з управління ризиками 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; 

Комітету з проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення 

виконання зобов’язань. 

 

Чи проведені засідання Наглядової ради, 

загальний опис прийнятих на них рішень; 

процедури, що застосовуються при 

прийнятті Наглядовою радою рішень; 

визначення, як діяльність Наглядової ради 

зумовила зміни у фінансово-господарській 

діяльності АБ «УКРГАЗБАНК». 

У 2019 році було проведено 28 засідань Наглядової ради, на 

яких було розглянуто 215 питань. Наглядовою радою 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році приймалися рішення, зокрема, 

щодо: 

‒ затвердження Кодексу поведінки (етики) ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК»; Стратегії розвитку інформаційної 

безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2020 роки, Стратегії 

управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, 

Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік, 

Декларації схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 

2020 рік, Політики екологічної та соціальної відповідальності 

АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Стратегії управління 

непрацюючими активами та стягнутим майном 

АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 роки; Оперативного  

плану  реалізації стратегії управління непрацюючими 

активами та стягнутим, майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 

рік; Програми фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 

рік;  Плану забезпечення безперервності діяльності 

АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

АБ «УКРГАЗБАНК» (AML/SANCTIONS POLICY); Політики 

АБ «УКРГАЗБАНК» щодо механізму конфіденційного 

повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в 

діяльності (whistleblowing policy mechanism); Політики 

запобігання конфліктам інтересів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК»; Політики управління комплаєнс-

ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК»; Політики 

АБ «УКРГАЗБАНК» щодо подарунків та представницьких 

витрат»; Плану  фінансування в кризових ситуаціях 

АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про порядок розподілу та 

делегування повноважень в ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК»; Положення про винагороду 

Голови та членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; 

Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про оцінку ключових 

працівників АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про навчання 

та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;  

затвердження актів внутрішнього регулювання віднесених до 

виключної компетенції Наглядової ради;  

‒ розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2018 

рік; Аудиторського висновку «Аудит процесу організації та 

здійснення фінансового моніторингу» з пропозиціями; 

‒ організації та скликання річних та позачергових загальних 

зборів акціонерів                                      АБ «УКРГАЗБАНК»; 

‒ погодження здійснення активних операцій Банку відповідно 

до встановлених лімітів повноважень; 
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‒ затвердження плану роботи департаменту внутрішнього 

аудиту на 2020 рік; 

‒ затвердження змін до організаційної структури головної 

установи АБ «УКРГАЗБАНК»; 

‒ затвердження положень про структурні підрозділи 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

‒ погодження рішень Правління АБ «УКРГАЗБАНК» щодо 

продажу  об’єктів нерухомого майна АБ «УКРГАЗБАНК»; 

‒ затвердження Положення про проведення конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг 

з  обов’язкового аудиту фінансової звітності 

АБ «УКРГАЗБАНК», обрання переможця конкурсу з  відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг 

з  обов’язкового аудиту фінансової звітності 

АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, затвердження умов 

договору, що укладається з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг; 

‒ щоквартального розгляду:  

 звітів Правління АБ «УКРГАЗБАНК»,  

 звітів Комітету з управління ризиками Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

 звітів про результати моніторингу стану виконання 

рекомендацій Національного банку  України; 

 звітів за результатами моніторингу ефективності 

системи внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК»; 

 звітів Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК». 

Порядок прийняття рішень (відповідно до Статуту та 

Положення про Наглядову раду Банку): 

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради 

має один голос. 

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях 

Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у 

засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі 

довіреностей чи іншим способом не допускається. 

На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності, 

у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку (відео- 

та голосових конференцій тощо) рішення Наглядової ради 

приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, 

які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного 

питання, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та 

Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість 

голосів для прийняття рішення.  

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання 

Наглядової ради у формі заочного голосування (методом 

опитування) приймаються простою більшістю голосів членів 

Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу 

Наглядової ради, встановленого Статутом Банку, за винятком 

випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про 

Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для 

прийняття рішення.  

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається 

рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. 

Комітети в складі Наглядової ради  

  Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту 

Х  

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Гелетій Ю.І. 

3. Давда Ш.Д. 

4. Волчко О.Ю. 
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З питань 

призначень 
 Х 

 

З винагород  Х  

Інші (зазначити) Комітет з управління ризиками Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

  

1.  Шевальов А.В. – голова Комітету; 

2. Блащук Ю.О. 

3. Коняс С.Р.  

 

 Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 

питань визначення винагороди, призначень та 

корпоративного управління 

1. Давда Ш. Д. – голова Комітету; 

2. Волчко О.Ю. 

3. Багіров Т.М.  

4. Гелетій Ю.І. 

 

 Комітет із залучення інвестицій та реалізації 

стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Шевальов А.В. 

3. Блащук Ю.О.  

4. Давда Ш.Д. 

 

 Комітет з питань проведення конкурсу з продажу 

прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та 

договорами забезпечення виконання зобов’язань 

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Блащук Ю.О.  

3. Коняс С.Р.  

 

 Комітет Наглядової ради з питань залучення 

АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному  ринку капіталу через механізм 

випуску «зелених» облігацій 

1. Шевальов А.В. – Голова комітету 

2. Багіров Т.М.  

3. Волчко О.Ю.  

4. Блащук Ю.О.  

 

 Комітет Наглядової ради з питань розвитку 

інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» 

1. Коняс С.Р. – Голова комітету. 

2. Блащук Ю.О.  

3. Волчко О.Ю.  

 

 Тимчасовий  комітет  Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління 

репутаційним інцидентом 

1. Блащук Ю.О. – Голова комітету. 

2. Багіров Т.М.  

3. Шевальов А.В. 

 

Чи проведені засідання комітетів Наглядової ради, 

загальний опис прийнятих на них рішень; 

у разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності. 

 Аудиторським комітетом у 2019 році було 

проведено 9 засідань (у т.ч. 1 в очній формі та 8 в заочній 

формі), на яких було розглянуто 27 питань, надано 20 

рекомендацій Наглядовій раді, надано 5 доручень, з яких 1 

– голові Аудиторського комітету; 2 – уповноваженій особі 

на здійснення організаційних заходів, пов’язаних із 

проведенням конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської 

діяльності, з метою отримання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»; 2 – 

Правлінню АБ «УКРГАЗБАНК». 

Згідно з Положенням про Аудиторський комітет, 

затвердженим рішенням Наглядової ради від 08.08.2019 

(протокол №16), та вимогами законодавства, до 

компетенції Аудиторського комітету у 2019 році було 

віднесено: 

1. Здійснення моніторингу цілісності фінансової 

інформації, що надається Банком, зокрема перегляд 

відповідності та послідовності бухгалтерських 

методів, що використовуються Банком; 

2. Здійснення нагляду за діяльністю підрозділу 

внутрішнього аудиту банку та забезпечення оцінки 

ефективності та якості його роботи; 
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3. Визначення порядку роботи підрозділу 

внутрішнього аудит у та контроль за його 

діяльністю; 

4. Надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо 

підбору, призначення, перепризначення або 

звільнення керівника підрозділу внутрішнього 

аудиту;  

5. Попередній розгляд організаційної структури, 

розрахунку потреби в ресурсах, в тому числі 

людських, підрозділу внутрішнього аудиту та 

надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо їх 

затвердження; 

6. Попередній розгляд та надання Наглядовій раді 

Банку рекомендацій щодо затвердження положення 

про підрозділ внутрішнього аудиту Банку, плану 

проведення внутрішнього аудиту в Банку та 

бюджету підрозділу внутрішнього аудиту Банку; 

7. Моніторинг та перевірка ефективності підрозділу 

внутрішнього аудиту Банку, які включають оцінку 

результатів діяльності керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту, надання рекомендацій 

Наглядовій раді Банку щодо затвердження розміру 

винагороди керівника та працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту; 

8. Аналіз та обговорення звітів підрозділу 

внутрішнього аудиту за результатами здійснених 

ним перевірок та періодичних звітів про роботу 

підрозділу внутрішнього аудиту, та, у визначених 

законодавством та актами внутрішнього 

регулювання Банку випадках, надання 

рекомендацій з цих питань Наглядовій раді Банку; 

9. Надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо 

вжиття заходів з усунення в установлені строки 

недоліків у діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту, виявлених Національним банком України; 

10. Складання проекту бюджету Наглядової ради Банку 

та подання його на затвердження Наглядовій раді. 

11. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо 

обрання та зміни зовнішнього аудитора 

(аудиторської фірми), умов договору з ним та 

розміру його винагороди; 

12. Контроль незалежності та об’єктивності 

зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) 

відповідно до Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг; 

13. Обговорення з аудитором (аудиторською фірмою) 

основних питань, які виникають у результаті 

зовнішнього аудиту Банку, усіх виявлених суттєвих 

недоліків у системі внутрішнього контролю, 

пов'язаних із процесом складання фінансової 

звітності; 

14. Встановлення та застосування офіційного 

визначення політики, видів послуг, які не 

підлягають аудиту та які виключені або допустимі 

після перевірки Комітетом або допустимі без 

рекомендації Комітету; 

15. Перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту 

та швидкості реагування керівників Банку на 

рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім 

аудитором (аудиторською фірмою); 
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16. Дослідження проблем, що можуть бути підставою 

для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора 

(аудиторської фірми), та надання рекомендацій 

щодо будь-яких необхідних дій; 

17. Моніторинг упровадження Банком облікових 

політик, діючих суттєвих якісних практик з 

бухгалтерського обліку, уключаючи розрахунки та 

розкриття фінансової звітності; 

18. Моніторинг цілісності фінансової звітності Банку та 

будь-яких офіційних заяв, які стосуються 

фінансових результатів Банку; 

19. Перевірка вжиття Правлінням Банку необхідних 

заходів із усунення недоліків, спрямованих на 

реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та 

зовнішніх аудиторів у встановлені строки; 

20. Усунення недоліків у системі внутрішнього 

контролю, урегулювання випадків недотримання 

політики, законів і регулятивних норм, а також 

інших проблем, виявлених внутрішніми та 

зовнішніми аудиторами Банку; 

21. Звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо 

покладених на нього функцій. Звіт Комітету 

подається Наглядовій раді не рідше одного разу на 

шість місяців; і повинен також містити інформацію 

про наявність/відсутність  зауважень щодо 

незалежності проведення зовнішнього аудиту. 

У 2019 році в цілому Аудиторський комітет 

використовував методи та процедури діяльності, визначені 

в Положенні про Аудиторський комітет, що дозволяло 

ефективно організувати процес реалізації покладених 

повноважень. 

Голова Комітету Багіров Т.М. скликав засідання 

Аудиторського комітету у формі спільної присутності та 

методом заочного голосування, головував на них, визначав 

порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, 

здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів 

стосовно питань порядку денного членам Аудиторського 

комітету, організовував ведення протоколів засідань 

Аудиторського комітету та їх вчасне оформлення і 

доведення прийнятих рішень до Наглядової ради. 

Для продуктивної роботи Аудиторського комітету 

та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих 

рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з 

Правлінням Банку, директором департаменту 

внутрішнього аудиту Горішняк Ю.С. (до 11.10.2019), 

директором департаменту внутрішнього аудиту Лютою 

Є.О (з 15.10.2019), зовнішнім аудитором - аудиторською 

фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та 

Наглядовою радою. 

Слід зазначити, що у 2019 році засідання 

Аудиторського комітету у формі спільної присутності та у 

формі заочного голосування (методом опитування) 

відбулися за 100% присутності членів Аудиторського 

комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів 

Аудиторського комітету до виконання своїх обов’язків та 

належне виконання Головою своїх повноважень з 

організації роботи Аудиторського комітету. 

Окрім цього, на виконання абзацу 2 частини 6 статті 

56 Закону України «Про акціонерні товариства» слід 

зазначити, що протягом 2019 року зауваження з боку 

Аудиторського комітету щодо незалежності проведення 

зовнішнього аудиту відсутні. 
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Комітетом з управління ризиками у 2019 році 

було проведено 10 засідань, в т. ч. 6 – в очній формі, 

розглянуто 59 питань, надано 50 рекомендацій Наглядовій 

раді, надано 7 доручень, з яких 5 - департаменту ризик-

менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК», 2 – Правлінню 

АБ «УКРГАЗБАНК».  

Згідно з Положенням про Комітет з управління 

ризиками, затвердженим рішенням Наглядової ради від 

04.07.2019 (протокол №13), та вимогами законодавства, до 

компетенції Комітету з управління ризиками у 2019 році 

було віднесено: 

1. розроблення, забезпечення розроблення та/або 

участь у розробленні внутрішньобанківських 

документів, а також регулярний перегляд їх з метою 

актуалізації та здійснення контролю за їх 

впровадженням та дотриманням; 

2. здійснення контролю за впровадження та 

дотриманням внутрішньобанківських документів 

щодо системи управління ризиками Банку;  

3. здійснення контролю за станом виконання заходів 

щодо оперативного усунення недоліків у 

функціонуванні системи управління ризиками, 

виконання рекомендацій і зауважень підрозділу 

внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів, НБУ та 

інших контролюючих органів; 

4. попередній розгляд проектів стратегії та політики 

управління ризиками, кредитної політики, порядку 

здійснення операцій з пов’язаними з банком 

особами та інших документів з питань управління 

ризиками, що виносяться на розгляд та/або 

затвердження Наглядової ради; 

5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо 

удосконалення системи управління ризиками; 

6. здійснення контролю за тим, щоб ціноутворення / 

установлення тарифів на банківські продукти Банку 

враховували бізнес-модель Банку та стратегію 

управління ризиками Банку; 

7. звітування перед Наглядовою радою щодо 

покладених на Комітет функцій, а також попередній 

розгляд питань, пов’язаних з усуненням недоліків, 

виявлених НБУ та іншими органами державної 

влади та управління, які в межах компетенції 

здійснюють нагляд за діяльністю Банку, 

підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською 

фірмою, за результатами проведення зовнішнього 

аудиту, в рамках здійснення Радою контролю за 

ефективністю функціонування системи управління 

ризиками. 

 

У 2019 році Комітет використовував методи та 

процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет 

з управління ризиками, що дозволяло ефективно 

організувати процес реалізації покладених повноважень. 

Голова Комітету Шевальов А.В. скликав засідання 

Комітету у формі спільної присутності та методом 

заочного голосування, головував на них, визначав порядки 

денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював 

контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно 

питань порядку денного членам Комітету, організовував 

ведення протоколів засідань Комітету та їх вчасне 
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оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової 

ради. 

Для продуктивної роботи Комітету з управління 

ризиками та всебічної підготовки до прийняття 

обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно 

взаємодіяли з Правлінням Банку, департаментом ризик-

менеджменту, департаментом комплаєнс, департаментом 

внутрішнього аудиту та Наглядовою радою. 

Усі засідання Комітету з управління ризиками у 

2019 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, 

що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету 

до виконання своїх обов’язків та належне виконання 

Головою Комітету повноважень з організації роботи 

Комітету. 

  

Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

з питань визначення винагороди, призначень та 

корпоративного управління у 2019 році було проведено 

7 засідань у заочній формі (методом опитування), 

розглянуто 16 питань,  надано 15 рекомендацій Наглядовій 

раді, надано 5 доручень, з яких 3 – Голові Комітету 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та корпоративного управління 

Давді Ш.Д., 2 – корпоративному секретарю Шестак Т.М. 

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, 

призначень та корпоративного управління, затвердженим 

рішенням Наглядової ради від 01.10.2019 (протокол №18), 

та вимогами законодавства, до компетенції Комітету у 

2019 році було віднесено: 

1. з питань призначень: 

‒ розроблення та періодичний перегляд політики 

(внутрішнього положення) Банку з питань 

призначень; 

‒ визначення та рекомендування до схвалення 

Наглядовою радою Банку кандидатур на 

заміщення вакантних посад у складі Правління 

Банку, а у випадках, передбачених Статутом або 

внутрішніми документами Банку, - інших 

вакантних посад;  

‒ періодичне оцінювання структури, розміру, 

складу і роботи Правління та надання 

рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких 

змін; 

‒ періодичне оцінювання членів Правління Банку 

на відповідність кваліфікаційним вимогам та 

звітування щодо зазначеного питання 

Наглядовій раді Банку; 

‒ розроблення плану наступництва для посад 

голови та членів Наглядової ради Банку, 

внесення у разі, якщо це передбачено 

внутрішніми документами Банку, пропозицій 

акціонерам щодо кандидатур на посади членів 

Наглядової ради Банку; 

‒ розроблення плану наступництва для посад 

голови та членів Правління Банку, забезпечення 

наявності у Правління належного плану 

наступництва інших осіб, які здійснюють 

управлінські функції в Банку; 

‒ надання Наглядовій раді Банку рекомендацій 

щодо персонального складу кожного з її 
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комітетів, а також періодичної ротації членів 

Наглядової ради Банку між комітетами; 

‒ розроблення та надання Наглядовій раді Банку 

для затвердження правил (кодексу) етичної 

поведінки посадових осіб органів Банку, який, 

зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, 

конфіденційності, чесного ведення справ, 

захисту та належного використання активів 

Банку, дотримання вимог застосовуваного 

законодавства та актів внутрішнього 

регулювання Банку, а також необхідність 

надання Наглядовій раді Банку інформації про 

будь-які відомі факти порушень вимог 

законодавства або етичних норм; 

‒ забезпечення проведення програм з орієнтації та 

навчання для членів Наглядової ради та 

Правління Банку, необхідних для ефективного 

виконання ними своїх обов'язків у 

запроваджуваній в Банку моделі корпоративного 

управління; 

2. щодо винагород: 

‒ надання рекомендацій Наглядовій раді Банку з 

питань формування системи винагороди та 

забезпечення відповідності винагороди культурі 

управління ризиками, Стратегії Банку, 

затвердженій схильності банку до ризиків, 

фінансовим результатам і системі внутрішнього 

контролю, а також вимогам законодавства 

України з метою врахування Наглядовою радою 

Банку під час формування системи винагороди 

як інтересів отримувачів винагороди, так і 

довгострокових інтересів учасників банку, 

інвесторів та інших зацікавлених осіб; 

‒ розроблення та періодичний перегляд політики 

(внутрішнього положення) Банку з питань 

винагороди та здійснення оцінки впровадження 

такої політики; 

‒ внесення у разі, якщо це передбачено актами 

внутрішнього регулювання Банку, пропозицій 

акціонерам щодо винагороди членів Наглядової 

ради Банку; 

‒ внесення пропозицій Наглядовій раді Банку 

щодо винагороди членів Правління Банку. Такі 

пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм 

компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану 

винагороду, винагороду за результатами 

діяльності, пенсійні домовленості та 

компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо 

схем винагороди за досягнутими результатами 

повинні супроводжуватися рекомендаціями 

щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки; 

‒ надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо 

індивідуальної винагороди, що надається члену 

Правління, гарантуючи їх сумісність з 

політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх 

відповідність оцінці роботи зазначених членів; 

‒ надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо 

форм та істотних умов договорів та контрактів 

для членів Правління Банку; 

‒ надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо 

ключових показників ефективності та 
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організація процедур періодичної оцінки їх 

виконання членами Правління Банку; 

‒ надання загальних рекомендацій Правлінню 

Банку щодо рівня та структури винагороди для 

осіб, які здійснюють управлінські функції. 

Комітет повинен вивчати політику Правління 

Банку щодо добору та призначення осіб, які 

здійснюють управлінські функції в Банку; 

‒ контроль рівня та структури винагороди для 

осіб, які здійснюють управлінські функції, 

базуючись на достовірній інформації, наданій 

Правлінням Банку. У разі якщо Банком 

застосовуються механізми стимулювання осіб, 

які здійснюють управлінські функції, та інших 

працівників Банку, пов'язаних з участю в 

акціонерному капіталі Банку таких осіб, до 

компетенції Комітету також належать: 

 надання пропозицій Наглядовій раді Банку 

щодо загальної політики використання 

таких схем; 

 визначення обсягу інформації, що 

надається з цього питання у річному звіті; 

 надання пропозицій Наглядовій раді Банку 

щодо механізмів такого стимулювання з 

аргументуванням таких пропозицій. 

3. щодо корпоративного управління: 

‒ надання пропозицій до Наглядової ради Банку 

щодо забезпечення здійснення ефективної 

організації корпоративного управління в Банку;  

‒ надання Наглядовій раді Банку рекомендацій 

щодо здійснення оцінки ефективності 

організації корпоративного управління в Банку 

та визначення її відповідності розміру, 

особливостям діяльності Банку, характеру й 

обсягам банківських та інших фінансових 

послуг, профілю ризику Банку, системної 

важливості Банку; 

‒ підготовка пропозицій та рекомендацій 

Наглядовій раді Банку стосовно забезпечення 

Наглядовою радою Банку вжиття заходів щодо 

усунення недоліків та вдосконалення організації 

корпоративного управління з урахуванням 

результатів оцінки ефективності організації 

корпоративного управління в Банку; 

‒ надання допомоги Наглядовій раді Банку у 

забезпеченні: 

 дотримання Банком принципу прозорості у 

сфері корпоративного управління;  

 розкриття Банком повної та достовірної 

інформації про організацію його діяльності, 

в тому числі про його фінансовий стан, 

економічні показники, значні події, 

структуру власності та управління, з метою 

оцінки зацікавленими особами 

(користувачами) ефективності управління 

Банком Наглядовою радою та Правлінням 

Банку; 

 надання пропозицій до Наглядової ради 

Банку щодо визначення корпоративних 

цінностей Банку та забезпечення, щоб про 

них були повідомлені керівники Банку, 

керівники підрозділів контролю та інші 
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працівники Банку, а інші зацікавлені особи 

мали можливість із ними ознайомитися; 

 здійснення моніторингу дотримання 

Кодексу корпоративного управління Банку 

керівниками Банку та всіма працівниками 

Банку та надання відповідних пропозицій 

Наглядовій раді Банку; 

 попередній розгляд та надання Наглядовій 

раді Банку рекомендацій щодо 

затвердження звітів корпоративного 

секретаря Банку;  

 звітування Комітету перед Наглядовою 

радою щодо покладених на нього функцій. 

Звіт Комітету подається Наглядовій раді не 

рідше одного разу на рік. 

 

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових 

осіб Банку, призначення яких належить до компетенції 

Наглядової ради Банку відповідно до закону чи 

передбачено Статутом Банку, мали бути попередньо 

погоджені із Комітетом.  

Комітет міг здійснювати попереднє вивчення та 

розгляд інших питань, що належать до компетенції 

Наглядової ради, у разі внесення змін до цього Положення 

або прийняття Наглядовою радою окремого рішення. 

Основні завдання Комітету: 

‒ забезпечення наявності та підтримання в 

актуальному стані актів внутрішнього регулювання, 

що регламентують питання винагороди, призначень 

та корпоративного управління в Банку; 

‒ попередній розгляд проектів актів внутрішнього 

регулювання Банку з питань винагороди, 

призначень та корпоративного управління в Банку; 

‒ підготовка матеріалів до засідань Наглядової ради 

Банку та надання звітів Наглядовій раді Банку з 

питань, віднесених до сфери відповідальності 

Комітету. 

У 2019 році Комітет використовував методи та 

процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення 

винагороди, призначень та корпоративного управління, 

що дозволяло ефективно організувати процес реалізації 

покладених повноважень. 

Голова Комітету Давда Ш. Д. скликав засідання 

Комітету у заочній формі, головував на них, визначав 

порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, 

здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів 

стосовно питань порядку денного членам Комітету, 

організовував ведення протоколів засідань Комітетів та 

вчасне їх вчасне оформлення і доведення прийнятих 

рішень до Наглядової ради. 

Слід зазначити, що у 2019 році засідання Комітету у 

формі заочного голосування (методом опитування), 

відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про 

відповідальне ставлення членів Комітету до виконання 

своїх обов’язків та належне виконання Головою своїх 

повноважень з організації роботи. 

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної 

підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та 

члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою. 
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Комітетом із залучення інвестицій та реалізації 

стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році було 

проведено 2 засідання в заочній формі (методом 

опитування), розглянуто 5 питань, надано 3 рекомендації 

Наглядовій раді.  

Положенням про Комітет із залучення інвестицій та 

реалізації стратегії АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого 

рішенням Наглядової ради від 01.03.2019 (протокол №3) та 

вимогами законодавства до компетенції Комітет із 

залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році було віднесено: 

1. розроблення та надання Раді Банку для погодження 

основних напрямів діяльності Банку; 

1.1. розроблення та надання Раді Банку для 

затвердження стратегії (стратегічного плану) 

розвитку Банку відповідно до основних 

напрямів діяльності, визначених Загальними 

зборами, внесення змін до неї; 

1.2. розроблення та надання Раді Банку для 

погодження та/або затвердження  інших 

стратегічних документів Банку, внесення 

змін до них, в межах компетенції Ради Банку;  

1.3. моніторинг виконання стратегії 

(стратегічного плану) розвитку Банку та 

надання Раді Банку пропозицій за 

результатами здійснення такого 

моніторингу; 

1.4. надання Раді Банку пропозицій щодо: 

‒ здійснення інвестицій у статутні 

(складені, пайові) капітали інших 

юридичних осіб шляхом вступу до 

складу учасників юридичних осіб, про 

припинення участі;  

‒ встановлення лімітів повноважень 

Правління Банку з питань здійснення 

інвестицій у статутні (складені, пайові) 

капітали інших юридичних осіб шляхом 

вступу до складу учасників юридичних 

осіб, про припинення участі; 

1.5. надання Раді Банку пропозицій щодо 

забезпечення здійснення контролю за 

реалізацією основних напрямів діяльності 

Банку, стратегії (стратегічного плану) 

розвитку Банку;  

1.6. попередній розгляд проектів потенційного 

залучення інвестицій Банком, що виносяться 

на розгляд та/або затвердження Ради;  

1.7. надання Раді Банку пропозицій щодо 

удосконалення процесів залучення 

інвестицій та реалізації стратегії Банку; 

1.8. співпраця з міжнародними фінансовими 

організаціями та міжнародною 

інвесторською спільнотою щодо залучення 

інвестицій Банком; 

1.9. співпраця з міжнародними установами і 

асоціаціями з питань зеленого фінансування, 

сталого розвитку та протидії змінам клімату 

в рамках реалізації Стратегії розвитку 

АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки; 

1.10. в рамках здійснення діяльності Радою Банку 

з організації залучення інвестицій та 

реалізації стратегії Банку, попередній 
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розгляд питань, пов’язаних з усуненням 

недоліків, виявлених НБУ, НКЦПФР та 

іншими органами державної влади та 

управління, які в межах компетенції 

здійснюють нагляд за діяльністю Банку;  

1.11. звітування Комітету перед Радою щодо 

покладених на нього функцій. Звіт Комітету 

подається Раді не рідше одного разу на рік. 

 

У 2019 році Комітет використовував методи та 

процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет 

із залучення інвестицій та реалізації стратегії 

АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволяло ефективно 

організувати процес реалізації покладених повноважень. 

Голова Комітету Багіров Т.М. скликав засідання 

Комітету у заочній формі, головував на них, визначав 

порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, 

здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів 

стосовно питань порядку денного членам Комітету, 

організовував ведення протоколів засідань Комітету та їх 

вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до 

Наглядової ради. 

Слід зазначити, що засідання Комітету у формі 

заочного голосування (методом опитування), відбулися за 

100% участі членів Комітету, що свідчить про 

відповідальне ставлення членів Комітету до виконання 

своїх обов’язків та належне виконання Головою своїх 

повноважень з організації роботи. 

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної 

підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та 

члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням та 

Наглядовою радою. 

 

Комітетом Наглядової ради з питань залучення 

АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному 

ринку капіталу через механізм випуску «зелених» 

облігацій у 2019 році було проведено 1 засідання в очній 

формі, розглянуто 3 питання,  надано 2 рекомендації 

Наглядовій раді, 2 доручення з яких 1 – Голові Комітету по 

залученню «зелених» облігацій Шевальову А.В., 1 – 

корпоративному секретарю Шестак Т.М. 

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради 

з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному  ринку капіталу через механізм випуску 

«зелених» облігацій, затвердженого рішенням Наглядової 

ради від 17.07.2018 (протокол №19), до компетенції 

Комітету віднесено: 

1. підготовка проектів актів внутрішнього 

регулювання, пов’язаних із залученням Банком 

фінансування на міжнародному ринку капіталу 

через механізм випуску «зелених» облігацій та 

забезпечення винесення їх на розгляд та 

затвердження Наглядовою радою 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

2. підготовка критеріїв та порядку проведення 

конкурсного відбору радника/організатора випуску 

«зелених» облігацій та забезпечення їх подання на 

розгляд та затвердження Наглядовій раді 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

3. забезпечення організації та проведення 

конкурсного відбору радника/організатора випуску 

«зелених» облігацій відповідно до критеріїв та 
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порядку проведення конкурсного відбору, 

затверджених Наглядовою радою 

АБ «УКРГАЗБАНК»;  

4. на підставі результатів проведеної 

радником/організатором випуску «зелених» 

облігацій роботи, підготовка необхідних 

документів, матеріалів, іншої аналітичної 

інформації, забезпечення їх винесення на розгляд 

Наглядової ради Банку, з метою прийняття 

відповідного рішення щодо залучення 

АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через механізм 

випуску «зелених» облігацій; 

5. підготовка необхідних документів та звернення до 

міжнародних рейтингових агенцій з метою надання 

ними цінових пропозицій встановлення необхідних 

для Банку кредитних рейтингів; за результатами 

отримання від рейтингових агенцій цінових 

пропозицій підготовка для Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» пропозицій щодо залучення 

відповідної міжнародної рейтингової агенції та 

забезпечення розгляду Наглядовою радою 

зазначених пропозицій і прийняття необхідних 

рішень; 

6. підготовка проектів відповідних рішень Наглядової 

ради з питань, пов’язаних із залученням Банком 

фінансування на міжнародному ринку капіталу 

через механізм випуску «зелених» облігацій та 

забезпечення винесення їх на розгляд та 

затвердження Наглядовою радою 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

У 2019 році Комітет по залученню «зелених» 

облігацій використовував методи та процедури діяльності 

визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно 

організувати процес реалізації покладених повноважень. 

Голова Комітету Шевальов А.В. скликав засідання 

Комітету по залученню «зелених» облігацій у формі 

спільної присутності, головував на ньому, визначав 

порядок денний засідання, забезпечував його дотримання, 

здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів 

стосовно питань порядку денного членам Комітету по 

залученню «зелених» облігацій, організовував ведення 

протоколу засідання Комітету по залученню «зелених» 

облігацій та вчасне його оформлення і доведення 

прийнятих рішень до Наглядової ради.  

Для продуктивної роботи Комітету по залученню 

«зелених» облігацій та всебічної підготовки до прийняття 

обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету по 

залученню «зелених» облігацій активно взаємодіяли з 

Правлінням Банку, департаментом міжнародного 

співробітництва та Наглядовою радою. 

Засідання Комітету по залученню «зелених» 

облігацій у 2019 році відбулося за 100% присутності 

членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення 

членів Комітету по залученню «зелених» облігацій до 

виконання своїх обов’язків та належне виконання Головою 

повноважень з організації роботи Комітету. 

 

Комітетом з питань проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 
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БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами 

та договорами забезпечення виконання у 2019 році 

засідань не проводилось. 

Згідно з Положенням про комітет з питань 

проведення конкурсу з продажу прав вимоги 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення виконання 

зобов’язань, затвердженим рішенням Наглядовою радою 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 30 листопада 2015 року 

(протокол № 27), та вимогами законодавства, до 

компетенції комітету з питань проведення конкурсу з 

продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та 

договорами забезпечення виконання зобов’язань було 

віднесено визначення конкурентних засад продажу прав 

вимоги Банку за кредитними договорами та договорами 

забезпечення виконання зобов’язань. 

 

 

Комітетом Наглядової ради з питань розвитку 

інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 

році було проведено 4 засідання в очній формі, розглянуто 

13 питань, надано 3 рекомендації Наглядовій раді, 5 

доручень Правлінню, 1 доручення Голові Комітету ІТ, 1 

доручення членам Комітету ІТ та презентовано «Модель 

IT та Стратегія цифрової трансформації 

АБ «УКРГАЗБАНК» 2019-2021» з метою інформування 

Наглядової ради. 

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради 

з питань розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової 

ради від 03.04.2019 (протокол №7) до компетенції 

Комітету віднесено: 

1. попередній розгляд питань та підготовка для 

Наглядової ради пропозицій щодо стратегічного 

розвитку та вдосконалення інформаційних 

технологій Банку, зокрема щодо цифрової 

автоматизації процесів, створення цифрової 

(діджітал) стратегії Банку; 

2. моніторинг процесу впровадження цифрових 

технологій в Банку та підготовка відповідних 

матеріалів і звітів Наглядовій раді з цих питань; 

3. аналіз ефективності IT- систем та процесів Банку; 

4. аналіз та оцінка ресурсної бази Банку (включаючи 

інфраструктуру апаратного та програмного 

забезпечення, аутсорсинг, кваліфікаційну 

підготовку персоналу тощо); 

5. підготовка проектів рішень, актів внутрішнього 

регулювання, їх попередній розгляд, проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, 

пов’язаних із процесом здійснення Наглядовою 

радою контролю стратегічного розвитку та 

вдосконалення інформаційних технологій Банку, 

визначеним у п.2.2 цього Положення; 

6. здійснення перегляду існуючої інформаційної 

системи управління Банку в частині IT-системи та 

операцій Банку;  

7. надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо 

зміни в рамках інформаційних панелей та ключових 

показників ефективності; 
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8. здійснення щоквартального перегляду фінансових 

показників, пов’язаних з IT-системами та 

операціями Банку в рамках реалізації п.2.2 цього 

Положення; 

9. здійснення перегляду договірних умов та 

зобов’язань, пов’язаних з послугами сторонніх 

організацій у сфері IT-системам та операцій Банку; 

10. здійснення моніторингу звітів внутрішніх та 

зовнішніх аудиторів, пов’язаних з інформаційними 

технологіями Банку, інформаційною безпекою та 

операціями; 

11. звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо 

покладених на нього функцій.  

 

У 2019 році Комітет ІТ використовував методи та 

процедури діяльності визначені в його Положенні, що 

дозволяло ефективно організувати процес реалізації 

покладених повноважень. 

Голова Комітету Коняс С.Р. скликав засідання 

Комітету ІТ у формі спільної присутності, головував на 

них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх 

дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою 

матеріалів стосовно питань порядку денного членам 

комітету, організовував ведення протоколів засідань та 

вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до 

Наглядової ради. 

Для продуктивної роботи Комітету ІТ та всебічної 

підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та 

члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку 

та Наглядовою радою. 

Усі засідання Комітету ІТ у 2019 році відбулися за 

100% присутності членів Комітету, що свідчить про 

відповідальне ставлення членів Комітету до виконання 

своїх обов’язків та належне виконання Головою 

повноважень з організації роботи Комітету. 

 

Тимчасовий комітет Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління 

репутаційним інцидентом був створений 27.11.2019 

згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 

від 27.11.2019 (протокол №24) з метою надання допомоги 

Наглядовій раді у здійсненні її повноважень, пов’язаних із 

забезпеченням ефективного управління комплаєнс-

ризиком, що включає також ризики репутації, створення 

ефективної комплаєнс-функції, виконання основного 

пріоритету Банку, який полягає у розробці і реалізації 

заходів, спрямованих на зниження комплаєнс-ризику, який 

може завдати шкоди репутації Банку або спричинити інші 

несприятливі наслідки. 

До основних завдань Комітету належить підготовка 

проектів рішень, актів внутрішнього регулювання, 

проведення організаційних, технічних та інших заходів, 

пов’язаних із управлінням репутаційним інцидентом. 

Тимчасовим комітетом Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним 

інцидентом у 2019 році було проведено 3 засідання в очній 

формі, розглянуто 4 питання, надано 2 доручення Голові 

тимчасового комітету. 

Загалом у 2019 році було проведено 36 засідань 

комітетів Наглядової ради, на яких було розглянуто 130 

питань, надано 93 рекомендації Наглядовій раді та 24 

доручення.  
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Комітетами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 

2019 році приймалися рішення щодо: 

- звітів за результатами перевірок, проведених 

департаментом внутрішнього аудиту; звітів про 

результати моніторингу виконання аудиторських 

рекомендацій; 

- розробки проекту Бюджету Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; проектів бюджетів 

департаменту ризик-менеджменту, управління 

соціальних та екологічних ризиків, департаменту 

комплаєнс та департаменту внутрішнього аудиту 

АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік,; 

- організації проведення конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності з метою отримання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- пропозицій по встановленню ключових показників 

ефективності, їх питому вагу, методику розрахунку 

виконання КПЕ при визначенні особистої премії для 

працівників департаменту внутрішнього аудиту 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- звільнення та призначення директора департаменту 

внутрішнього аудиту; 

- поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику 

ліквідності, ринкового та операційного ризику; 

результатів стрес-тестування кредитного, валютного, 

процентного, операційного ризиків та ризику 

ліквідності; оцінки комплаєнс-ризиків 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- статусу виконання рекомендацій за результатами 

інспекційної перевірки Національного банку 

України; 

- призначення CRO та ССО АБ «УКРГАЗБАНК», а 

також встановлено випадки застосування ними або 

особами, які їх заміщують на період їх відсутності, 

права вето (заборони) на рішення Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» та колегіальних органів 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- затвердження відповідних змін до організаційної 

структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» та 

положення про відповідні структурні підрозділи 

головної установи з управління ризиками та 

комплаєнс; 

- попереднього розгляду проектів актів внутрішнього 

регулювання з питань компетенції комітетів 

Наглядової ради;  

- проекту критеріїв та порядку проведення 

конкурсного відбору радника/організатора випуску 

«зелених» облігацій;  

- встановлення індикативних значень ключових 

показників ефективності для Голови та членів 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та методології їх 

розрахунку; 

- обрання члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та 

затвердження умов контракту, який укладатиметься з 

членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- попереднього розгляду Стратегії управління 

ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, 

Стратегії управління непрацюючими активами та 

стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 

роки; Оперативного плану реалізації стратегії 

управління непрацюючими активами та стягнутим 
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майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; Програми 

фінансування                                       АБ «УКРГАЗБАНК» 

на 2020 рік; Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» 

на 2020 рік; Декларації схильності до ризиків 

АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік тощо. 

Згідно з рішенням Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 02.03.2020 (протокол №7) та 

відповідно до Положення про оцінку ефективності 

діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення), 

затвердженого рішенням Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8), була 

проведена оцінка ефективності діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році, яка серед іншого, 

включала в себе оцінку ефективності виконання функцій і 

повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі 

ефективність методів і процедур роботи комітетів 

Наглядової ради. 

За результатами проведеної оцінки, відображеними у  

Звіті  про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році, затвердженому 

рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від  

05.05.2020 (протокол №20), ефективність виконання 

функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в 

тому числі ефективність методів і процедур роботи 

комітетів Наглядової ради, оцінена, в цілому, на відмінно. 

Зокрема,  за такими твердженнями як: 

- Комітети Наглядової ради значно підвищують 

ефективність діяльності Наглядової ради; 

- Наглядова рада має необхідну кількість комітетів і не 

потребує створення інших комітетів, склади комітетів 

оптимальні та відповідають потребам Банку; 

- Повноваження комітетів Наглядової ради Банку 

відповідають потребам Банку; 

- Процес взаємодії між комітетами та Наглядовою 

радою побудований.  

- Кількість проведених засідань комітетів та питань, що 

на них розглядаються, є адекватними та такими, що 

відповідають потребам Банку. 

- Робота комітетів Наглядової ради ефективна. 

Комітети надають Наглядовій раді рекомендації, що 

дозволяють приймати більш зважені рішення і, які 

роблять засідання Наглядової ради більш 

організованими та ефективними. Діяльність комітетів 

сприяла виконанню поставлених Наглядовою радою 

цілей тощо. 

 

Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

Наглядової ради 

 Усі члени Наглядової ради мають економічну освіту та вільно володіють англійською 

мовою, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин (Шевальов А.В., 

Багіров Т.М., Давда Ш.Д., Коняс С.Р. Блащук Ю.О., Волчко О.Ю., Гелетій Ю.І.,); частина 

членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з 

корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради (Блащук 

Ю.О., Шевальов А.В., Волчко О.Ю., Багіров Т.М., Гелетій Ю.І.), всі члени Наглядової ради 

мають досвід роботи на керівних посадах органів державної влади та/або банках, Голова 

Наглядової ради має юридичну освіту (Давда Ш.Д.), два з членів Наглядової ради мають 

науковий ступінь, вчене звання – кандидат економічних наук (Гелетій Ю.І., Блащук Ю.О.).  

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 02.03.2020 (протокол №7) 

було організовано та проведено оцінку ефективності діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році відповідно до Положення про оцінку ефективності 
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діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Положення про оцінку), 

затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8). 

Оцінка, яка включала у себе оцінку загальної ефективності діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» та індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради, 

проводилася власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет 

згідно з додатками до Положення про оцінку. За результатами обробки інформації, отриманої 

під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, 

було підготовлено Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році (далі, також, Звіт про оцінку), який затверджено рішенням 

Наглядової ради від 05.05.2020 (протокол №20). 

Відповідно до Звіту про оцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році була оцінена як діяльність добре здійснювана, а саме:  

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального 

органу, в тому числі  ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, уключаючи 

взаємодію з Правлінням Банку та підрозділами контролю діяльність оцінена як добре 

здійснювана; 

- за параметром оцінка колективної придатності  Наглядової ради діяльність оцінена як 

добре здійснювана; 

- за параметром оцінка ефективності виконання функцій і повноважень комітетами 

Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів 

Наглядової ради діяльність оцінена як відмінна; 

за параметром оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей діяльність оцінена 

як відмінна. 

Індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради)  базувалась на оцінці: 

- компетентності та ефективності кожного члена Ради, включаючи інформацію про його 

діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і 

безоплатну; 

- ділової репутації членів Ради. 

- професійної придатності  членів Ради з урахуванням ефективності їх роботи в Раді, а також 

дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення; 

- незалежності кожного з незалежних членів Ради. 

Індивідуальна оцінка діяльності членів Наглядової ради проводилася із застосуванням 

змішаної форми: самооцінки (коли член Наглядової ради оцінював виключно свою 

ефективність) та перехресної оцінки (коли член Наглядової ради оцінює виключно своїх колег).  

Результати індивідуальної оцінки діяльності членів Ради у 2019 році включають 

результати оцінки власної ефективності діяльності кожного члена Ради у 2019 році  та 

результати оцінки досвіду, навичок та професійних якостей  членів Ради у 2019 році. 

Слід зазначити, що відповідно до п.1.5. Положення про оцінку ефективності діяльності 

Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 

09.04.2019 (протокол №8), інформація щодо результатів оцінки конкретного члена Наглядової 

ради кваліфікується як конфіденційна та не підлягає розголошенню. 

Крім цього, в рамках проведення індивідуальної оцінки діяльності членів  Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році була проведена оцінка незалежності кожного з 

незалежних членів. Для проведення оцінки незалежності кожний з незалежних членів 

Наглядової ради заповнював відповідну анкету.   

Відповідно до наданих анкет оцінки незалежності всі незалежні члени Наглядової ради 

Банку зазначили про відповідність протягом звітного періоду - 2019 року та відповідність на 

дату заповнення анкети вимогам щодо незалежності, установленим чинним законодавством 

України та актами внутрішнього регулювання Банку  

 

Які з вимог до членів Наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

  Так Ні 

Галузеві знання і 

досвід роботи в 

галузі 

Х  

Знання у сфері 

фінансів і 

менеджменту 

Х  
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Особисті якості 

(чесність, 

відповідальність) 

Х  

Відсутність 

конфлікту 

інтересів 

Х  

Граничний вік  Х 

Відсутні будь-які 

вимоги 
 Х 

Інші (зазначити)     

Коли останній раз обирався новий член Наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

  Так Ні 

Новий член 

наглядової ради 

самостійно 

ознайомився зі 

змістом 

внутрішніх 

документів 

акціонерного 

товариства 

Х  

Було проведено 

засідання 

наглядової ради, 

на якому нового 

члена наглядової 

ради ознайомили 

з його правами 

та обов'язками 

 Х 

Для нового члена 

наглядової ради 

було 

організовано 

спеціальне 

навчання (з 

корпоративного 

управління або 

фінансового 

менеджменту) 

 Х 

Усіх членів 

наглядової ради 

було переобрано 

на повторний 

строк або не 

було обрано 

нового члена 

 Х 

Інше (зазначити)     

Як визначається розмір винагороди членів Наглядової ради? 

  Так Ні 

Винагорода є 

фіксованою 

сумою 

  

Х 

Винагорода є 

відсотком від 

  
Х 



146 

 

чистого 

прибутку або 

збільшення 

ринкової 

вартості акцій 

Винагорода 

виплачується у 

вигляді цінних 

паперів 

товариства 

  

Х 

Члени 

наглядової ради 

не отримують 

винагороди 

  

Х 

Інші (зазначити) 

Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних 

виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або 

особами уповноваженими на виконання функцій Держави, виконують покладені на них 

Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та 

відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю 

компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-

правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або 

особами уповноваженими на виконання функцій держави, а є представниками акціонера або  

незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції 

на оплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, 

пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, 

передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди 

встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та складається з 

базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій 

Голови Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі 

комітету Наглядової ради (10% базової винагороди (незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати 

йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

 

Склад Правління 

Персональний склад Правління Функціональні обов'язки члена Правління 

1. Шевченко Кирило Євгенович – 

Голова Правління. 

2. Кравець Андрій Миколайович – 

перший заступник 

Голови Правління. 

3. Дубровін Олександр Віталійович 

– перший заступник 

Голови Правління. 

4. Василець Наталія Євгенівна – 

заступник Голови Правління. 

5. Ігнатенко Олександр Степанович 

– заступник Голови Правління. 

6. Мецгер Євген Володимирович – 

заступник Голови Правління. 

7. Савощенко Тамара Юріївна – 

заступник Голови Правління. 

 Функціональні обов’язки кожного члена Правління визначені чинним 

законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та трудовим договором (контрактом), 

укладеним з таким членом Правління, а також наказом про розподіл 

повноважень між керівниками Банку.  
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8. Бережний Олексій Миколайович 

– директор департаменту 

комплаєнс.  

Чи проведені засідання виконавчого 

органу: 

загальний опис прийнятих на них 

рішень; 

інформація про результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській діяльності 

товариства. 

 У 2019 році Правлінням АБ «УКРГАЗБАНК» було проведено 61 

засідання, під час яких приймались рішення, у більшості випадків, щодо: 

 проведення активних операцій; 

 змін в організаційній структурі головної установи; 

 діяльності відділень Банку; 

 фінансування за статтями капітальних вкладень; 

 реалізації майна АБ «УКРГАЗБАНК»; 

 результатів перевірок, проведених департаментом внутрішнього 

аудиту та стану виконання рекомендацій департаменту 

внутрішнього аудиту; 

 розгляду та затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, 

тощо. 

 

Порядок прийняття рішень (відповідно до Статуту та Положення 

про Правління Банку): 

Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один 

голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості членів Правління, присутніх на засіданні Правління, у 

разі, якщо засідання проводилось у формі спільної присутності, або які 

взяли участь у засіданні Правління у робочому порядку, якщо інший 

порядок прийняття рішення не встановлений чинним законодавством або 

Статутом Банку. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається 

рішення, за яке проголосував Голова Правління. 

 

Зміни у складі Правління АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року: 

1. Припинення повноважень: Повноваження члена Правлiння 

АБ «УКРГАЗБАНК» Василець Наталiї Євгенiвни припинено 

11.11.2019 у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, 

визначеного рiшенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 

11.11.2014 (протокол №13), та закiнченням строку контракту вiд 

12.11.2014, укладеного мiж АБ «УКРГАЗБАНК» та Василець Н.Є. 

вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 

11.11.2014 (протокол №13). 

2. Обрання: Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 04.11.2019 (протокол №22) Василець 

Наталію Євгенівну обрано з 12.11.2019 членом Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році, п’ятий рік поспіль, 

продемонстрував позитивний фінансовий результат та покращення 

основних показників діяльності Банку. 

Активи Банку збільшились на 45% та станом на 1 січня 2020 року 

склали 119,2 млрд. грн. За даними Національного банку України, станом 

на 1 січня 2020 року серед 75 діючих банків, Банк змінив свою долю: 

 за чистими активами – на 1,95 п.п. до 7,98% (4 місце); 

 за кредитним портфелем (до резервів) – на -0,23 п.п. до 4,47% (6 

місце); 

 за коштами клієнтів – на 2,65 п.п. до 9,43% (3 місце). 

Протягом 2019 року Банк виконував усі взяті на себе зобов’язання 

вчасно та в повному обсязі. 

В 2019 році крім позитивного фінансового результату, 

продемонстрував покращення основних показників діяльності Банку. 

АБ «УКРГАЗБАНК» дотримувався виваженої політики та підтвердив свою 

стабільність, що має своє відображення в високій позиції Банку на ринку 

Банківської системи України та рейтингах, що були присвоєні провідними 

рейтинговими агентствами. 

Банк дотримується встановлених цілей щодо виходу Держави з 

капіталу. 
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У 2019 році виконано всі індикативні умови Меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством фінансів України, Банком та 

Міжнародною фінансовою корпорацією щодо підтримки приватизації 

(продажу) Банку, в частині умов, що залежать від Банку, а саме: 

 забезпечено дотримання фінансових коефіцієнтів, подібних до тих, 

що визначаються в угоді про участь у Глобальній Програмі 

Торгового Фінансування; 

 забезпечено дотримання екологічних та соціальних стандартів 

МФК; 

 закрито ліміт кредитування по одному з  клієнтів; 

 зменшено обсяг існуючого кредитного ризику на державні 

підприємства; 

 забезпечено дотримання обов’язкових нормативів Національного 

банку України. 

У листопаді 2019 року Рада Міжнародної фінансової корпорації, що 

входить до Групи Світового банку, прийняла рішення щодо надання 

кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» з опцією конвертації в капітал. На 

сьогоднішній день Міністерство фінансів України та Банк продовжують 

переговори щодо структурування угоди та підготовки документації. 

Очікується, що відповідні угоди між Міжнародною фінансовою 

корпорацією, Міністерством фінансів України та Банком будуть укладені, 

що забезпечить частковий вихід держави з капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» 

та, в свою чергу, дасть поштовх для подальшої приватизації Банку шляхом 

залучення стратегічного інвестора. 

Оцінка роботи виконавчого органу  Відповідно до Положення про Правління Банку оцінка діяльності 

Голови Правління та Правління в цілому здійснюється за результатами 

діяльності Правління за рік та після звітування Правління перед 

Наглядовою радою. Оцінка діяльності кожного окремого члена Правління 

здійснюється Головою Правління. 

Під час оцінки діяльності Голови та членів Правління враховуються 

результати діяльності Правління, індивідуальний внесок кожного члена 

Правління в діяльність Банку, його управлінські здібності тощо. Критерії 

оцінки діяльності Голови та членів Правління визначаються Наглядовою 

радою. 

Окрім цього, Наглядова рада оцінює діяльність Правління шляхом: 

 отримання інформації про показники діяльності Банку; 

 здійснення моніторингу дотримання Правлінням корпоративних 

цінностей через розгляд щоквартальних звітів за результатами 

моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, 

підготовлених підрозділом методології та комплаєнсу, відповідних 

звітів департаменту внутрішнього аудиту щодо проведених 

перевірок та про стан виконання/реалізації менеджментом та 

працівниками Банку рекомендацій із усунення порушень та 

недоліків у діяльності Банку, виявлених за результатами 

аудиторських перевірок, та прийняття за результатами таких 

розглядів відповідних рішень;  

 отримання інформації про рівень ризиків, що виникають у ході його 

діяльності; 

 отримання інформації про потенційні ризики щодо поточної 

діяльності Банку у разі їх виникнення, тощо. 

Додатково до вищезазначеного, відповідно до рішення Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.12.2018 (протокол №33) було 

запроваджене з 2019 року щоквартальне звітування Правління Наглядовій 

раді, за результатами якого Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює 

оцінку ефективності та обережності дій Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 

щодо управління операціями АБ «УКРГАЗБАНК» і ризиками, на які 

наражається АБ «УКРГАЗБАНК», та, у разі необхідності, надає пропозиції 

Правлінню АБ «УКРГАЗБАНК» щодо вдосконалення його роботи. 

Так, за результатами щоквартального розгляду звітів Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішеннями Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 14.05.2019 (протокол №10), від 30.07.2019 
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(протокол №15), від 04.11.2019 (протокол №22) робота Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» за відповідний квартал 2019 року окремо та 

відповідний період з початку звітного року визнана ефективною, дії 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК» щодо управління операціями банку та 

ризиками  - обережними.  

 

5) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

Банку. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?  

Так, створено ревізійну комісію. 

 

Якщо в Банку створено ревізійну комісію: 

кількість членів Ревізійної комісії – 3 особи; 

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання Ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до Статуту Банку, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, 

Наглядової ради чи Правління) 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 виконавчого органу ні так ні ні 

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 додаткову емісію 

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 Банку положення, яке обмежує повноваження Правління приймати рішення 

про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Так, містить. 
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Чи містить Статут або внутрішні документи Банку 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, містить. 

 

Які документи передбачені у Банку? 
 

  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 порядок розподілу прибутку    X 

Інше (зазначити)   

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсю-

джується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від  

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується  

на власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які володіють 

5 та більше відсотками 

голосуючих акцій ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після їх 

проведення ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного товариства ні так так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності?  

Так, готує. 
 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 

  Так Ні 

Не проводились взагалі   Х 

Раз на рік Х  
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Частіше ніж раз на рік  Х 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів  Х 

Наглядова рада Х  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 

  Так Ні 

З власної ініціативи Х  

За дорученням загальних зборів  Х 

За дорученням наглядової ради  Х 

За зверненням виконавчого органу  Х 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 

та більше10 відсотками голосуючих акцій  Х 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування 

юридичної особи –  

власника (власників) або 

прізвище, ім’я, по батькові 

(за наявності) фізичної особи –  

власника (власників)  

значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно 

з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань 

(для юридичної особи – 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади 

іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 

(для юридичної особи – 

нерезидента) 

Розмір частки акціонера 

(власника) (у відсотках до 

статутного капіталу) 

 1 Держава Україна в особi 

Мiнiстерства фiнансiв України 

00013480 94,940948  

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 
Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 

Підстава виникнення 

обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

13 836 522 922 521 333 548 2 894 243 акцій простих 

іменних – обмеження згідно 

з пунктом 10 Розділу VI 

прикінцевих та перехідних 

положень Закону України 

«Про депозитарну систему 

України». 

 

518 439 305 акцій простих 

іменних – обмеження згідно 

із статтею 692 Закону 

11.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 
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України «Про акціонерні 

товариства».  

(Дані відповідно до 

переліку акціонерів, які 

мали право на участь у 

загальних зборах Емітента, 

складеного станом на 24:00 

15.04.2019, які відбулись 

19.04.2019).  

  

13 836 522 922 521 018 261 2 578 956 акцій простих 

іменних – обмеження згідно 

з пунктом 10 Розділу VI 

прикінцевих та перехідних 

положень Закону України 

«Про депозитарну систему 

України». 

 

518 439 305 акцій простих 

іменних – обмеження згідно 

із статтею 692 Закону 

України «Про акціонерні 

товариства». 

(Дані відповідно до 

переліку акціонерів, які 

мали право на участь у 

загальних зборах Емітента, 

складеного станом на 24:00 

19.11.2019, які відбулись 

25.11.2019). 

11.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 

  

Опис    

 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб Банку.  

 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» регулюється 

вимогами чинного законодавства України, зокрема, КЗпП України, Закону України «Про банки 

та банківську діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року 

№ 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі», Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», Положення про ліцензування банків, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149, та актів 

внутрішнього регулювання Банку з питань винагороди Голови та членів Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК», а також оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку.  

 

9) Повноваження посадових осіб Банку визначені Статутом Банку, Положенням про 

Наглядову раду та Правління, посадовими інструкціями, а також довіреностями.  

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 

1 - 4 цього пункту. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг». 

  



153 

 

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

1) Мета провадження діяльності Банку. 

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів 

АБ «УКРГАЗБАНК» від 19 квітня 2019 року (протокол №1), метою (цілями) діяльності Банку є 

здійснення банківської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та 

в інтересах акціонерів. 

 

2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління 

(з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення 

протягом року. 

АБ «УКРГАЗБАНК» у своїй дiяльностi не відхиляється та неухильно дотримується 

Кодексу корпоративного управлiння ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів 

акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2017 (протокол №1). 

 

3) Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за 

рік. 

Власником істотної участі в Банку є Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв 

України, якій належить 94,940948% у статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК», набуття істотної 

участі якою відбулось відповідно до чинного законодавства України. 

Протягом 2019 року змін у складі власників істотної участі в Банку не відбувалось. 

 

4) Склад Наглядової ради Банку та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети. 

Наглядова рада. 

Станом на 01.01.2019  Наглядова рада Банку складалася  з 5 незалежних членів та 1 члена – 

представника акціонера – Держави України, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним 

членом. 

Персональний склад Наглядової ради Банку станом на 01.01.2019 (затверджений рішенням 

загальних зборів акціонерів від 11.09.2018 (протокол №2)  з урахуванням припинення 28.12.2018 

повноважень члена Наглядової ради Маркарової О.С. на підставі листа Міністерства фінансів 

України від 12.12.2018 №14010-10-10/33002 (вх. від 13.12.2018 №10/64295) та заяви Маркарової 

О.С. від 12.12.2018 про припинення своєї діяльності  вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону 

України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» та вихід зі складу Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» за власним бажанням): 

1. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради. 

2. Шевальов Артем Валентинович – член Наглядової ради, представник акціонера Держави 

Україна. 

3. Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради. 

4. Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради. 

5. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради. 

6. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради. 

 

Функціональні обов’язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним 

законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ 

«УКРГАЗБАНК», положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим 

договором, укладеним з таким членом Наглядової ради. 

Персональний склад Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» згідно із рішенням загальних 

зборів акціонерів від 19.04.2019 (протокол №1) з урахуванням рішення Наглядової ради АБ 

«УКРГАЗБАНК» від 14.05.2019 (протокол №10) станом на  31.12.2019: 
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8. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради. 

9. Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера 

- Держави Україна. 

10. Гелетій Юрій Ігорович – член Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна. 

11. Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради. 

12. Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради. 

13. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради. 

14. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради. 
 

Комітети Наглядової ради. 

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

5. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

6. Гелетій Ю.І. 

7. Давда Ш.Д. 

8. Волчко О.Ю. 

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

− припинено повноваження членів комітету, обраних згідно з рішенням Наглядової ради від 

24.09.2018 (протокол №26) у складі таких осіб:  

1. Багіров Т.М.  – Голова комітету. 

2. Давда Ш.Д.  

3. Волчко О.Ю. 

 

− згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) обрано новий склад 

комітету: 

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Гелетій Ю.І. 

3. Давда Ш.Д. 

4. Волчко О.Ю. 

 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

4. Шевальов А.В. – голова Комітету; 

5. Блащук Ю.О. – член Комітету; 

6. Коняс С.Р. – член Комітету. 

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол 26) Комітет 

з управління ризиками діяв у складі: 

1. Шевальов А.В. – голова Комітету; 

2. Багіров Т.М. – член Комітету; 

3. Коняс С.Р. – член Комітету. 

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад Комітету з 

управління ризиками було змінено на: 

1. Шевальов А.В. – голова Комітету; 

2. Блащук Ю.О. – член Комітету; 

3. Коняс С.Р. – член Комітету. 

 

Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень 

та корпоративного управління. 

Персональний склад станом на 31.12.2019:   
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5. Давда Ш. Д. – голова Комітету; 

6. Волчко О.Ю. – член Комітету; 

7. Багіров Т.М. – член Комітету; 

8. Гелетій Ю.І. – член Комітету. 

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33) 

комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень 

та корпоративного управління діяв у складі:  

1. Давда Ш.Д. – Голова комітету. 

2. Шевальов А.В.  

3. Багіров Т.М.  

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад комітету було 

змінено на: 

1. Давда Ш. Д. – голова Комітету; 

2. Волчко О.Ю. – член Комітету; 

3. Багіров Т.М. – член Комітету; 

4. Гелетій Ю.І. – член Комітету. 

 

Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

5. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

6. Шевальов А.В. 

7. Блащук Ю.О.  

8. Давда Ш.Д. 

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33)   

комітет діяв у складі:  

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Шевальов А.В. 

3. Блащук Ю.О.  

4. Давда Ш.Д. 

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад комітету було 

змінено на: 

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Шевальов А.В. 

3. Блащук Ю.О.  

4. Давда Ш.Д. 

 

Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними 

договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань. 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

4. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

5. Блащук Ю.О.  

6. Коняс С.Р.  

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 
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- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) 

комітет діяв у складі: 

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Блащук Ю.О.  

3. Коняс С.Р.  

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад комітету було 

змінено на:  

1. Багіров Т.М. – Голова комітету. 

2. Блащук Ю.О.  

3. Коняс С.Р.  

 

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на 

міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій. 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

5. Шевальов А.В. – Голова комітету 

6. Багіров Т.М.  

7. Волчко О.Ю.  

8. Блащук Ю.О.  

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) 

комітет діяв у складі:  

1. Шевальов А.В. – Голова комітету 

2. Багіров Т.М.  

3. Волчко О.Ю.  

4. Блащук Ю.О.  

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад комітету було 

змінено на:  

1. Шевальов А.В. – Голова комітету 

2. Багіров Т.М.  

3. Волчко О.Ю.  

4. Блащук Ю.О.  

 

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій 

АБ «УКРГАЗБАНК». 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

4. Коняс С.Р. – Голова комітету. 

5. Блащук Ю.О.  

6. Волчко О.Ю.  

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33) 

комітет діяв у складі:  

1. Коняс С.Р. – Голова комітету. 

2. Блащук Ю.О.  

3. Волчко О.Ю.  

 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) склад комітету було 

змінено на:  

1. Коняс С.Р. – Голова комітету. 
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2. Блащук Ю.О.  

3. Волчко О.Ю.  

 
Тимчасовий  комітет  Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління 

репутаційним інцидентом  

 

Персональний склад станом на 31.12.2019: 

1. Блащук Ю.О. – Голова комітету. 

2. Багіров Т.М.  

3. Шевальов А.В. 

 

Зміни у складі комітету протягом 2019 року: 

- згідно з рішенням Наглядової ради від 27.11.2019 (протокол №24) при утворенні комітету 

затверджено такий склад:  

1. Блащук Ю.О. – Голова комітету. 

2. Багіров Т.М.  

3. Шевальов А.В. 

 

Загалом у 2019 році було проведено 36 засідань комітетів Наглядової ради, на яких було 

розглянуто 130 питань, надано 93 рекомендації Наглядовій раді та 24 доручення. Комітетами 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році приймалися рішення щодо: 

- звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту; звітів про 

результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій; 

- розробки проекту Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; проектів 

бюджетів департаменту ризик-менеджменту, управління соціальних та екологічних ризиків, 

департаменту комплаєнс та департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 

рік,; 

- організації проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою 

отримання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- пропозицій по встановленню ключових показників ефективності, їх питому вагу, методику 

розрахунку виконання КПЕ при визначенні особистої премії для працівників департаменту 

внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- звільнення та призначення директора департаменту внутрішнього аудиту; 

- поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, ринкового та операційного 

ризику; результатів стрес-тестування кредитного, валютного, процентного, операційного 

ризиків та ризику ліквідності; оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- статусу виконання рекомендацій за результатами інспекційної перевірки Національного 

банку України; 

- призначення CRO та ССО АБ «УКРГАЗБАНК», а також встановлено випадки застосування 

ними або особами, які їх заміщують на період їх відсутності, права вето (заборони) на 

рішення Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та колегіальних органів Правління АБ 

«УКРГАЗБАНК»; 

- затвердження відповідних змін до організаційної структури головної установи АБ 

«УКРГАЗБАНК» та положення про відповідні структурні підрозділи головної установи з 

управління ризиками та комплаєнс; 

- попереднього розгляду проектів актів внутрішнього регулювання з питань компетенції 

комітетів Наглядової ради;  

- проекту критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску 

«зелених» облігацій;  

- встановлення індикативних значень ключових показників ефективності для Голови та членів 

Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та методології їх розрахунку; 
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- обрання члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та затвердження умов контракту, який 

укладатиметься з членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- попереднього розгляду Стратегії управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій 

редакції, Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ 

«УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 роки; Оперативного плану реалізації стратегії управління 

непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; Програми 

фінансування                                       АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; Кредитної політики АБ 

«УКРГАЗБАНК» на 2020 рік; Декларації схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 

рік тощо. 
 

5) Склад Правління Банку та його зміна за рік. 

Персональний склад Правління АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31 грудня 2019 року: 

1. Шевченко Кирило Євгенович – Голова Правління. 

2. Кравець Андрій Миколайович – перший заступник Голови Правління. 

3. Дубровін Олександр Віталійович – перший заступник Голови Правління. 

4. Василець Наталія Євгенівна – заступник Голови Правління. 

5. Ігнатенко Олександр Степанович – заступник Голови Правління. 

6. Мецгер Євген Володимирович – заступник Голови Правління. 

7. Савощенко Тамара Юріївна – заступник Голови Правління. 

8. Бережний Олексій Миколайович – директор департаменту комплаєнс. 
 

Зміни у складі Правління АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2019 року: 

 Припинення повноважень: Повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Василець 

Наталiї Євгенiвни припинено 11.11.2019 у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, 

визначеного рiшенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 11.11.2014 (протокол 

№13), та закiнченням строку контракту вiд 12.11.2014, укладеного мiж АБ «УКРГАЗБАНК» 

та Василець Н.Є. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 

11.11.2014 (протокол №13). 

 Обрання: Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 04.11.2019 

(протокол №22) Василець Наталію Євгенівну обрано з 12.11.2019 членом Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК». 
 

6) Факти порушення членами Наглядової ради та Правління Банку внутрішніх правил, що 

призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Відсутні факти порушення членами Наглядової ради та Правління Банку внутрішніх 

правил. 
 

7) Заходи впливу, застосовані протягом 2019 року органами державної влади до Банку, в тому 

числі до членів її Наглядової ради та Правління. 

Органами державної влади протягом 2019 року до Банку не застосовувалися заходи впливу. 
 

8) Розмір винагороди за 2019 рік членів Наглядової ради та Правління Банку.  

Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради, у тому числі компенсаційних виплат, 

визначається відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або 

особами уповноваженими на виконання функцій Держави, виконують покладені на них Статутом 

АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними 

цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації 

документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами). 

Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або 

особами уповноваженими на виконання функцій держави, а є представниками акціонера або  

незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про 
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Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції 

на оплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних 

з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому 

укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди встановлюється рішенням 

загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та складається з базового розміру та додаткової 

винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради (20% базової 

винагороди) та за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради (10% базової 

винагороди (незалежно від кількості комітетів)). 

Також, якщо член Наглядової ради є нерезидентом передбачена можливість здійснювати 

йому виплату винагороди у іноземній валюті. 

Розмір винагороди Голови та членів Правління, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат, визначається відповідно до Положення про винагороду Голови та членів 

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

  

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Банку протягом 2019 року. 

 

Протягом 2019 року порушень граничних показників ризику не було зафіксовано. 
 

9) Наявність у Банку системи управління ризиками та її ключові характеристики. 

 

Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наступний перелік 

суттєвих ризиків: 
 

№ 

з/п 
Вид ризику Визначення 

1. 
Кредитний 

ризик 

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання 

боржником/контрагентом взятих на себе зобов’язань відповідно до 

умов договору 

2. 
Ризик 

ліквідності 

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок неспроможності Банку 

забезпечувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх 

зобов’язань в належні строки 

3. 
Процентний 

ризик  

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих 

змін процентних ставок.. Процентний ризик впливає як на 

прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, 

зобов'язань та позабалансових інструментів. Банк здійснює управління 

процентним ризиком у торговій та банківській книгах на 

консолідованій основі 

4. 
Ринковий 

ризик 

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів 

іноземних валют, вартості фінансових інструментів тощо 

5. 
Операційний 

ризик 

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок 

в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій 

працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем 

банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.  

Операційний ризик уключає юридичний ризик, тобто імовірність 

виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання 
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запланованих доходів унаслідок невиконання сторонами умов 

договорів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства.  

Операційний ризик виключає ризик репутації та стратегічний ризик. 

 

6.  
Комплаєнс-

ризик 

імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок 

невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, 

ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил 

корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також 

внутрішньобанківських документів банку 

7. 
Соціальний 

ризик 

ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання 

доходів унаслідок виникнення небезпеки для здоров’я та безпеки 

людей, негативного впливу на місцеві спільноти, культурну та 

археологічну спадщину 

8. 
Екологічний 

ризик 

ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання 

доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки 

для біорізноманіття 

 

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-

моделі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує:  

 виявлення,  

 вимірювання (оцінку),  

 моніторинг,  

 звітування,  

 контроль,   

 пом'якшення  

 всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного 

для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності (внутрішнього капіталу). 

 

Система управління ризиками відповідає таким принципам: 

 ефективність – забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів 

щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу 

та інформаційних систем щодо управління ризиками Банку; 

 своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, 

моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх 

організаційних рівнях; 

 структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління 

ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх 

відповідальності згідно з таким розподілом; 

 розмежування обов’язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку) 

– уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує 

функції контролю; 

 усебічність та комплексність – охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних 

рівнях та у всіх його підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;  

 пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його 

системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком; 

 незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 

департаментом ризик-менеджменту своїх функцій;  
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 конфіденційність – запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає 

оприлюдненню, особами, у яких немає повноважень на її отримання; 

 прозорість – оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та 

профілю ризику. 

 

Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк розглядає ризик 

концентрації у наступних розрізах:  

 за найбільшими боржниками/вкладниками та їх групами; 

 за бізнес-лініями та продуктами; 

 за видами економічної діяльності (галузями економіки) та географічними регіонами, 

контрагентами осіб, чиї фінансові результати залежать від одного виду діяльності чи 

основного продукту;  

 за класами боржників/контрагентів, що визначаються у відповідності до нормативно-

правового акту Національного Банку України щодо оцінки кредитного ризику; 

 за видами забезпечення виконання боржниками та контрагентами своїх зобов’язань; 

 за видами валют. 

Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в 

банківській книгах.  

Інформація щодо управління ризиками оприлюднюється у складі річної та проміжної 

звітності Банку. 

 

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-

моделі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує виявлення, 

вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль,  пом’якшення  всіх суттєвих ризиків 

Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих 

ризиків, притаманних його діяльності. 

 

Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із 

застосуванням моделі трьох ліній захисту:  

 перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку; 

 друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками, що включають департамент ризик-

менеджменту та управління соціальних та екологічних ризиків, та департаменту комплаєнс;  

 третя лінія – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 

ефективності функціонування системи управління ризиками. 

 

Структура управління ризиками 

 

Наглядова рада 

Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, декларацію 

схильності до ризиків, кредитну політику, політики управління окремими ризиками, план 

забезпечення безперервної діяльності, план фінансування в кризових ситуаціях, ,стратегію та 

оперативний план управління непрацюючими активами та стягнутим майном, визнає джерела 

капіталізації та іншого фінансування Банку, розглядає звітність про профіль ризику Банку, 

розглядає результати стрес-тестування, затверджує призначення та звільнення CRO, визначає 

випадки накладання заборони (вето) CRO, забезпечує функціонування та контроль за 

ефективністю системи управління ризиками. 

 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради забезпечує наявність та підтримання в 

актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують процес управління 

ризиками та кредитну політику Банку, здійснює регулярний моніторинг та аналіз поточного 
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профілю ризиків, що приймаються Банком, здійснює контроль за дотриманням показників ризик-

апетиту, визначених в декларації схильності до ризиків.  

 

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. 

 

Колегіальні органи Правління 

Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 

ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборгованістю 

позичальників, комісія з моніторингу кредитних операцій клієнтів, кредитні комісії дирекцій 

здійснюють управління кредитним ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням.  

Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює управління ризиком 

ліквідності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих 

Правлінням. 

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 

ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням. 

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформаційним 

ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Правлінням. 

 

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками  

CRO та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками  забезпечують своєчасне 

виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо суттєвих ризиків, готують та 

надають звіти щодо ризиків Наглядовій раді, Комітету з управління ризиками Наглядової ради, 

Правлінню, колегіальним органам Правління, розробляють та підтримують в актуальному стані 

методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію роботи з питань 

управління ризиками з іншими структурними підрозділами Банку, обчислюють профіль ризику 

Банку,  забезпечують моніторинг та попередження порушень показників ризик-апетиту та лімітів 

ризику, контролюють наближення показників ризиків до затверджених граничних показників 

ризику та лімітів ризику та ініціюють вжиття заходів для попередження їх порушень, здійснюють 

стрес-тестування, готують висновки для ухвалення кредитних рішень як щодо нових кредитів, 

так і щодо зміни умов за діючими/існуючими кредитами, готують висновки щодо ризиків, які 

притаманні новим продуктам до моменту їх впровадження для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

 

ССО (Chief Сompliance Officer) та департамент комплаєнс 

ССО та департамент комплаєнс здійснює розробку комплаєнс-процедур, у тому числі 

принципів комплаєнс, обов'язкових для дотримання усіма працівниками та керівництвом, 

забезпечує відповідність комплаєнс-функції поточним вимогам законодавства та проведення 

навчання та підвищення обізнаності працівників Банку щодо дотримання норм законодавства, 

відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк, культури 

управління ризиками, ураховуючи кодекс поведінки (етики), організовує безперервне 

функціонування комплаєнс-функції в Банку, координує встановлення потенційних зон 

комплаєнс-ризику, який може призвести до втрати репутації Банком, правових або регуляторних 

санкцій чи фінансових збитків, забезпечує розробку та впровадження заходів обмеження 

(зниження) комплаєнс-ризику, включаючи прозорі процеси з метою попередження, або 

зменшення рівня комплаєнс-ризику, а також з метою виявлення, реєстрації та здійснення заходів 

щодо порушень комплаєнс, оцінює комплаєнс-ризики, які притаманні новим продуктам та 

значним змінам в діяльності Банку до моменту їх впровадження для прийняття відповідних 

управлінських рішень, забезпечує організацію контролю за дотриманням банком норм щодо 
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своєчасності та достовірності фінансової та статистичної звітності, готує висновки стосовно 

комплаєнс-ризику для ухвалення рішень щодо здійснення активних операцій пов'язаних із 

банком осіб. 

 

Декларація схильності до ризиків 

Банк визначає (декларує) сукупний ризик-апетит шляхом встановлення граничних 

показників агрегованого ризику та ризик-апетит до окремих ризиків шляхом встановлення 

граничних показників ризику щодо суттєвих ризиків, що визначені чинною Стратегією 

управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК»: 

 Кредитного ризику; 

 Ризику ліквідності; 

 Процентного ризику; 

 Ринкових ризиків; 

 Операційного ризику; 

 Комплаєнс-ризику; 

 Екологічного ризику; 

 Соціального ризику. 

Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, 

з урахуванням пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених для 

системно важливих банків), та ковенант, яких Банк зобов’язався дотримуватися відповідно до 

угод з міжнародними фінансовими організаціями. 

Сукупний ризик-апетит включає вимоги щодо підтримання цільового рівня кредитного 

рейтингу за міжнародною шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому 

числі з урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та регуляторного середовища. 

Ризик-апетит щодо кредитного ризику включає систему показників контролю якості 

кредитного портфеля (частки непрацюючих активів та стягнутого майна), вартості кредитного 

ризику, обмеження ризику концентрації за найбільшими позичальниками, галузями тощо. 

Ризик-апетит щодо ризику ліквідності включає мінмальні значення коефіцієнту покриття 

ліквідністю (LCR) в усіх валютах та окремо в іноземних валютах, коефіцієнту чистого 

стабільного фінансування (NSFR), обмеження показників концентрації у зобов’язаннях. 

Ризик-апетит щодо процентного ризику включає показники чутливості чистого 

процентного доходу та економічної вартості капіталу до паралельного/непаралельного зсуву 

кривих доходності в основних валютах. 

Ризик-апетит щодо ринкових ризиків встановлений як максимальні значення позицій, 

чутливих до ринкового ризику, та показник вартості під ризиком, що розраховується за 

параметричною моделлю на основі t-розподілу Стьюдента із 7 ступенями свободи з довірчим 

інтервалом 99% на горизонті 10 торгових днів. 

Ризик-апетит щодо операційного ризику встановлюється як максимальна сума прямих 

втрат від реалізації операційного ризику за підсумками року. При цьому незалежно від вартості 

інциденту та суми потенційного збитку Банком встановлено нульову толератність до 

операційних ризиків, пов’язаних з інцидентами внутрішнього шахрайства, службової недбалості, 

порушення безперервності функціонування критичних бізнес-процесів. 

Ризик-апетит щодо комплаєнс-ризику визначається шляхом встановлення граничних 

показників комплаєнс-ризику. Незалежно від вартості інциденту комплаєнс-ризику та суми 

потенційного збитку Банк є нетерпимим до інцидентів комплаєнс-ризику, що пов’язані з: 

- здійснення Банком ризикової діяльності; 

- реалізації суттєвих репутаційних ризиків, що мають значний вплив на діяльність Банку. 

 

10) Результати функціонування протягом 2019 року системи внутрішнього аудиту (контролю), 

а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
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В АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджена ефективна система внутрішнього контролю, яка 

включає в себе дієві процедури захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків та 

забезпечує надійність, законність, ефективність, а також безпеку банківських операцій.  

Система внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК» спрямована на забезпечення 

ефективності та результативності здійснення операцій Банку, ефективності управління ризиками, 

активами і пасивами, забезпечення повноти, своєчасності та достовірності ведення 

бухгалтерського обліку та надання фінансової, статистичної звітності тощо.  

Норми та вимоги до функціонування системи внутрішнього контролю Банку визначено 

Політикою організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК», що затверджена 

Наглядовою радою Банку.  

Функціонування системи внутрішнього контролю Банк забезпечується шляхом:  

 контролю керівників Банку за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього 

регулювання/нормативно-методичних документів Банку;  

 розподілу обов’язків під час здійснення діяльності Банку;  

 контролю за функціонуванням системи управління ризиками; - контролю за інформаційною 

безпекою та обміном інформацією;  

 впровадження процедур внутрішнього контролю; - проведення моніторингу системи 

внутрішнього контролю;  

 провадження процедур внутрішнього аудиту.  

 

Запроваджена в Банку система внутрішнього контролю спрямована 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;  

 комплаєнс;  

 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.  

 

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 
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повноти і достовірності даних фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої 

звітності, сформованої банком, відображенням операцій у бухгалтерському обліку та 

звітності, контроль за збереженням майна Банку. 

 

Суб’єктами системи внутрішнього контролю в Банку є : 

 Наглядова рада,  

 Правління,  

 департамент внутрішнього аудиту,  

 головний бухгалтер і його заступники,  

 керівники дирекцій та відділень Банку,  

 департамент ризик-менеджменту,  

 департамент комплаєнс, 

 керівники самостійних структурних підрозділів та працівники, які здійснюють внутрішній 

контроль в межах повноважень, визначених актами внутрішнього регулювання Банку.  

 

Процедури внутрішнього контролю Банку передбачають:  

 звітування колегіальним органам Банку щодо рівня ризиків Банку, виконання бюджету, 

оцінки ефективності функціонування СВК, дотримання затверджених показників 

діяльності;  

 багаторівневий контроль за діяльністю Банку;  

 перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю активів Банку;  

 перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом до інформації з 

обмеженим доступом;  

 відображення всіх операцій Банку в бухгалтерському обліку;  

 перевірку повноти, достовірності та своєчасності складання фінансової, статистичної, 

управлінської, податкової та іншої звітності;  

 постійне оцінювання адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю. 

 

Що стосується результатів функціонування протягом 2019 року системи внутрішнього 

аудиту, то департаментом внутрішнього аудиту в рамках плану роботи: 

1) Проведено 14 аудиторських перевірок, проектів та консультацій, зокрема: 5 загальних 

аудитів, 5 тематичних аудитів, 2 подальші контрольні перевірки, 1 проект, 1 консультація.  

2) Виявлено та висвітлено в аудиторських звітах ризикові питання діяльності Банку, 

зокрема в частині:  

 кредитних операцій та розрахунку розміру кредитного ризику; 

 організації процесу здійснення фінансового моніторингу, запобігання та протидії 

легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;  

 організації інкасації та перевезення цінностей;  

 організації та стану управління СУІБ;  

 коректності розрахунку/ отримання доходів Банком. 

3) Оцінювався рівень ризику за напрямками банківської діяльності (процесами), у т.ч. в 

розрізі категорій ризиків, а також здійснювалась оцінка ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

4) Надавались відповідні рекомендації та здійснювався моніторинг їх виконання з метою 

виправлення встановлених аудитом у 2019 році порушень, посилення внутрішнього контролю й 

мінімізації ризиків.  

Аудиторські звіти за результатами перевірок та результати моніторингу стану виконання 

аудиторських рекомендацій подавались на розгляд Наглядової ради/аудиторського комітету 

Наглядової ради та Правління Банку.  

 



166 

 

В Міжнародних стандартах фінансової звітності відсутня вимога щодо розкриття 

інформації про систему внутрішнього аудиту (контролю) у примітках до річної фінансової 

звітності. 

 

11) Факти відчуження протягом 2019 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

Статуті Банку розмір. 

Протягом 2019 року відсутні випадки відчуження активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у Статуті АБ «УКРГАЗБАНК» розмір. 

 

12) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом 2019 року в обсязі, що 

перевищує встановлений у Статуті АБ «УКРГАЗБАНК» розмір. 

Протягом 2019 року відсутні випадки відчуження активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у Статуті АБ «УКРГАЗБАНК» розмір, у зв’язку з чим не проводилася оцінка таких 

активів. 

 

13) Операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи 

чи іншого об’єднання, проведені протягом 2019 року. Така інформація не є комерційною 

таємницею. 

Сума всіх вимог Банку, наданих пов’язаним з Банком особам (визначеними відповідно до 

вимог ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») станом на кінець 2019 року 

становила 19,9 млн. грн. Протягом 2019 року Банк дотримувався нормативу Максимального 

розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9). 
 

14) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Відсутня інформація про наявність рекомендацій органів, що здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 

15) Інформація про зовнішнього аудитора Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», призначеного 

протягом 2019 року. 

Виконавцем аудиту річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК», складеної відповідно 

до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2019 

року, визначено (протокол Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 12.09.2019 №17) ТОВ 

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код за ЄДРПОУ 33306921, місцезнаходження: Україна, 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а). 
 

16) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 

 загальний стаж аудиторської діяльності; 

Дата реєстрації ТОВ «Ернст Енд Янг Аудиторські послуги» – 13 грудня 2004 року, дата 

видачі свідоцтва АПУ – 27 січня 2005 року (15 років). 
 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Банку; 

Послуги з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» надає з 2015 року. 
 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися Банку протягом 2019 року; 

Протягом 2019 року іншi аудиторськi послуги не надавалися. 
 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 
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Протягом 2019 року відсутні випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора. 
 

 ротацію аудиторів у Банку протягом останніх п’яти років; 

 за 2015 рiк - надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги».  

 за 2016 рiк - надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги».  

 за 2017 рiк - надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги».  

 за 2018 рiк - надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги».  

 за 2019 рiк - надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги».  

 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2019 року, та 

факти подання недостовірної звітності АБ «УКРГАЗБАНК», що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг; 

За інформацією отриманою від ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» протягом 2019 

року до аудитора стягнення не застосовувались, факти подання недостовiрної звітності, що 

підтверджена аудиторським висновком, вiдсутнi. 

 

17) захист АБ «УКРГАЗБАНК» прав та інтересів споживачів фінансових послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг; 

Розгляд скарг здійснюється у відповідності до Положення про порядок роботи зі 

зверненнями в АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 прізвище, ім’я та по батькові працівника Банку, уповноваженого розглядати скарги; 

Уповноваженою особою за розгляд скарг в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» є директор департаменту 

регіональної дистрибуції Савощенко Олег Анатолійович. 

 

 стан розгляду Банком протягом 2019 року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

У 2019 році на розгляд департаменту регіональної дистрибуції стосовно надання банком 

фінансових послуг надійшло 211 звернень. Питання наведені у зверненнях стосувалися: 

 повернення грошових коштів за причин неотримання коштів через банкомат;  

 повернення помилково чи невірно перерахованих коштів з рахунку;  

 незгоди із сумою зарахованих/списаних коштів з рахунку згідно тарифів;  

 відшкодування грошових коштів отриманих з карткових рахунків невідомими особами; 

 повернення переплачених коштів за кредитним договором. 

Кількість задоволених звернень, що стосувалися фінансових послуг, за 2019 рік склала 35 

звернень. 

 



168 

 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Банком та результати їх 

розгляду; 

За період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року в провадженні судів перебувало 

106 позовів (в тому числі зустрічних позовів) за позовами споживачів фінансових послуг до 

АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно надання Банком фінансових послуг, з яких 80 немайнових позовів 

(переважно про визнання недійсними кредитних договорів та договорів застави) та 26 позови 

майнового характеру. 

 

18) Інформація про корпоративне управління у Банку, подання якої передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими 

законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється відповідно до вимог 

законодавства України, Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955, Методичних 

рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених 

рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш. 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №1) затверджено Кодекс 

корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО 

БАНКУ «УКРГАЗБАНК», який визначає основні принципи корпоративного управління 

АБ «УКРГАЗБАНК», структуру корпоративного управління, лояльність і відповідальність 

посадових осіб Банку, систему внутрішнього контролю, розкриття інформації та прозорість в 

діяльності Банку, екологічну відповідальність тощо. 

Згідно із зазначеним Кодексом корпоративне управління у Банку базується на таких 

принципах: 

 Забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх 

акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів. 

 Раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а 

також впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних 

умов для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між ними. 

 Повага прав та врахування законних інтересів заінтересованих осіб (працівників, 

кредиторів, державних органів та органи місцевого самоврядування тощо) та активна 

співпраця з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової 

стабільності Банку. 

 Визначення Загальними зборами цілей та основних напрямків діяльності Банку. 

 Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення 

ефективного контролю за діяльністю Правління. 

 Здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною 

діяльністю. 

 Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його 

фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з 

метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації. 

 Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав 

та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку. 

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове 

для всіх структурних підрозділів Банку. 
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Додаткова інформація, яка підлягає розкриттю у звіті про управління відповідно до 

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 

затвердженої правлінням Національного банку України від 24.10.2011 №373 

 

У 2019 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 59,6 млрд. грн., що в 

майже 3 рази вище, ніж  у 2018 році. Із 75 діючих банків збитковими було лише 6 установ, 

сукупний збиток яких становив 0,2 млрд грн. Прибутковість банків була найвищою за весь період 

його роботи, хоча більше половини усіх прибутків отримав один з державних банків. 

Рентабельність капіталу у секторі сягнула 34%. Це стало можливим як завдяки стрімкому 

зростанню операційних доходів, так і найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під 

активні операції.  

У 2019 році НБУ розпочав зниження облікової ставки (станом на 01.01.2020 року вона 

становила 13,5 % і знизилася за рік на 4,5 п.п.). Ставки за депозитами та кредитами також почали 

знижуватися, однак не такими стрімкими темпами. При цьому кредитний портфель банків не 

продемонстрував стрімкого зростання, що свідчить про брак якісних позичальників. Очікується, 

що ставки за гривневими кредитами, зокрема іпотечними, протягом 2020 року сягнуть 

історичних мінімумів.  

Стрес-тестування у 2019 р., за результатами якого для банків визначався необхідний 

(цільовий) рівень достатності капіталу, проходили 29 банків, на які припадає загалом більше 90% 

активів банківської системи. Більшість фінансових установ уже вжила заходів для зниження 

ризиків, або ж наблизилася до необхідного рівня достатності капіталу.  

Протягом року база фондування зростала. Станом на 01.01.2020 всі банки виконують LCR 

в іноземній валюті (мінімальне значення – 100%), норматив LCR у всіх валютах (мінімальне 

значення – 100%) порушила лише одна установа із часткою сектора 0,1%.  

Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 48,4% на кінець 2019 року. Основними 

чинниками було надання нових кредитів фізичним особам та списання непрацюючих кредитів за 

рахунок резервів, у результаті чого частка роздрібних непрацюючих кредитів скоротилася до 

34,1% на кінець 2019 року.  

Частка ринку державних фінансових установ майже не змінилася: 55,2% та 61,4% за 

чистими активами та депозитами населення відповідно. Ступінь концентрації в секторі не 

змінюється протягом останніх трьох років: на кінець минулого року на 20 банків припадало 92% 

чистих активів. 

Активи банківської системи станом на 01.01.2020 склали 1 494 млрд. грн., частка 

АБ «УКРГАЗБАНК» у активах складає 8,0% (119,1 млрд. грн.), за класифікацією НБУ на 2019 

рік, Банк входить до банків з державною часткою.  

Кредитний портфель банківської системи станом на 01.01.2020 складає 562 млрд. грн., 

частка АБ «УКРГАЗБАНК» у кредитному портфелі складає 6,9 % (39 млрд. грн.).  

Портфель коштів клієнтів банківської системи України станом на 01.01.2020 складає 1 098 

млн. грн., частка АБ «УКРГАЗБАНК» у портфелі коштів клієнтів складає 9,4% (103 млрд. грн.).  

Протягом 2019 року Банк виконував усі взяті на себе зобов’язання вчасно та в повному 

обсязі. 

АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році продовжував розвиватись як провідний «еко-банк» 

України, зосереджуючи свою діяльність на фінансуванні проектів корпоративних клієнтів, 

підприємств малого та середнього бізнесу та приватних осіб, які пов’язані з технологіями 

енергоефективності, відновлювальної енергії, ефективності ресурсів, зменшення забруднення та 

інше.  

До послуг клієнтів станом на 01.01.2020 у 154 населених пунктах України представлено 250 

діючих точок продажів. Станом на 01.01.2020  кількість клієнтів Банку становить 2 136 тисяч, у 

тому числі: 2 067 тисяч – клієнти роздрібного бізнесу, 63 тисячі – клієнти малого та середнього 

бізнесу, 6 тисяч – корпоративні клієнти. 
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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, операції торговельного фінансування і надає інші банківські 

послуги своїм клієнтам. 

Станом на 01.01.2020: 

- кредитний портфель клієнтів – 39,0 млрд. грн., в т.ч.: 

 кредитний портфель корпоративного бізнесу 31,2 млрд. грн.; 

 кредитний портфель малого та середнього бізнесу становить 5,0 млрд. грн.; 

 кредитний портфель роздрібного бізнесу становить 2,8 млрд. грн.; 

- кошти клієнтів – 103,4 млрд. грн., в т.ч.: 

 портфель коштів корпоративних клієнтів становить 70,8 млрд. грн.;  

 портфель коштів клієнтів малого та середнього бізнесу становить 8,2 млрд. грн.; 

 портфель коштів роздрібних клієнтів 24,3 млрд. грн. 

 

Операції з платіжними картками 

На 01.01.2020 в обігу перебуває близько 1 665 тисяч платіжних карток, емітованих 

АБ «УКРГАЗБАНК», із них активних понад 851 тисяча.  В 2019 році Банк активно продовжував 

розвивати власний мультиплатформовий мобільний додаток «ЕКО банк» (впроваджено Garmin 

Pay, Google Pay та  Apple Pay, кешбек, можливість оплати комунальних платежів, валютно-

обмінні операції тощо), кількість користувачів якого на кінець 2019 року перевищила 257 тисяч.   

 

Казначейські операції та інвестиційний бізнес. Цінні папери 

Станом на 01.01.2020 р. обсяг коштів в інших банках  становив 27 748 млн. грн., обсяг 

коштів інших банків – 3 282 млн. грн. 

Обсяг портфелю цінних паперів станом на 01.01.2020 р. склав 30 410 млн. грн. У другому 

кварталі 2019 року Банк вийшов на міжнародні ринки капіталу в частині придбання державних 

боргових цінних паперів США (US treasury bonds), частка яких у портфелі цінних паперів Банку 

на кінець 2019 року склала 24%, або 7 205 млн. грн. 

Протягом 2019 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування. 

Портфель цих операцій станом на 01.01.2020 року склав 9,8 млрд. грн., в тому числі акредитиви 

відкриті 1,9 млрд. грн., акредитиви отримані 1,2 млрд. грн., гарантії надані 2,8 млрд. грн., гарантії 

отримані 2,8 млрд. грн., інструменти за власними зобов’язаннями 1,1 млрд. грн. 

За підсумками 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 1 289 млн. грн., 

що перевищує результат за 2018 рік на 68%. На результат вплинули такі фактори: операційний 

дохід 4 495 млн. грн. (в тому числі чисті процентні доходи після витрат за кредитними збитками 

склали 2 123 млн. грн., непроцентні доходи 2  139 млн. грн., зміни очікуваних кредитних збитків 

за іншими активами  233 млн. грн.), адміністративні та інші операційні витрати 3 006 млн. грн та 

інші резерви 144 млн. грн. 

Банк покращив ефективність своєї діяльності, так рентабельність активів становить 1,32%, 

збільшившись порівнянні з минулим роком на  0,35 п.п., рентабельність капіталу становить 

20,49%, збільшившись в порівнянні з 2018 роком на 6,69 п.п. 

Операційний дохід Банку в 2019 році склав 4 495 млн. грн., у тому числі чистий процентний 

дохід після витрат за кредитними збитками 2 123 млн. грн.(процентні доходи складають 9 664 

млн. грн., процентні витрати 6 924 млн. грн., витрати за кредитними збитками 617 млн. грн.), 

загальний обсяг чистого непроцентного доходу складає  2 139 млн. грн. Найбільшу частку в 

непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який становить 1 065 млн. грн. (в т. 

ч. 1 363 млн. грн. комісійних доходів, що на 398 млн. грн., або на 41%, більше, ніж у минулому 

році), позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу, основних засобів та 

нематеріальних активів 432 млн. грн., результат від операцій з похідними фінансовими 

інструментами 142 млн. грн., чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та 

банківськими металами 159 млн. грн., винагорода банку від страхових компаній та банків 110 

млн. грн., штрафи отримані 59 млн. грн., чисті прибутки від інвестицій, які оцінюються за 
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справедливою вартістю через інший сукупний дохід 66 млн. грн., повернення раніше списаних 

активів 38 млн. грн., чисті прибутку від інвестиційної нерухомості 17 млн. грн., інші доходи 52 

млн. грн. 

Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно займають 

процентні доходи, обсяг яких за 2019 рік збільшився на 1 548 млн. грн. (+19%) та станом на 

01.01.2020 досяг 9 664 млн. грн. Найбільшу долю в процентних доходах займають доходи 

корпоративного бізнесу (48%) та доходи від управління активами (38%). 

Чистий процентний спред за 2019 рік склав 3,3%, маржа склала 3,2%. 

В 2019 році Банк продовжував розвивати операції торговельного фінансування, в результаті 

чого, збільшивши обсяг комісійних доходів від гарантій та акредитивів на 63% до 132 млн. грн. 

При цьому, найбільшу долю в комісійних доходах банку займають доходи від розрахункових 

операцій (66%). 

У 2019 році, обсяг непроцентних витрат без урахування змін очікуваних кредитних збитків 

за іншими активами та інших резервів склав 3 006 млн. грн. Відношення адміністративних та 

інших операційних витрат до операційного доходу до зміни резервів становить 62%. 

Керуючись виваженою політикою щодо адміністративних та інших операційних витрат, 

економія останніх відносно плану  склала 127 млн. грн. 

Політика раціонального використання ресурсів, розповсюджувалась також і на капітальні 

вкладення. Так за 2019 рік економія капітальних витрат склала 202 млн. грн. при фактичному 

розмірі капітальних витрат в обсязі 235 млн. грн. 

Протягом 2019 року, Банк отримав зокрема такі визнання: 

 став першим українським банком, який здобув перемогу у номінації «Кращий банк зі 

сталого фінансування у Центральній та Східній Європі у 2019 році» рейтингу «Award for 

excellence 2019», укладеного авторитетним фінансовим виданням «Euromoney»; 

 переможець номінації  «Обслуговування юридичних осіб» у рейтингу «Фінансове 

визнання – 2019»; 

 переможець номінацій «Опора МСБ» та «Кращий Екобанк» від видання Бізнес; 

 у ТОП-3 номінації «Найкращий банк у Східній Європі у 2019 році з торговельного 

фінансування»; 

 став єдиним українським банком, що увійшов до ТОП-20 "Найуспішніших українських 

брендів" за рейтингом журналу «Власть денег»; 

 третій рік поспіль у трійці кращих «Рейтингу наднадійних банків України», який було 

представлено у черговому номері видання «Личный счёт»;  

 став єдиним українським банком, що увійшов до ТОП-20 "Найбільш інноваційних компаній 

України" за рейтингом ділового видання «Ділова столиця». 

20 грудня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про 

оновлення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» за національною шкалою на рівні   

«uaAA+». 

21 грудня 2019 року Рейтингове агентство «IBI rating» повідомило про оновлення 

кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні «uaAA» зі зміною прогнозу рейтингу зі 

«стабільного» на «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні 

«5+» (відмінна надійність). 

23 грудня 2019 року Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий 

рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК» в іноземній і національній валютах на рівні «В» з прогнозом 

«позитивний». Рейтинг відповідає поточному суверенному кредитному рейтингу України. 

Підтвердження рейтингу свідчить про незмінну макроекономічну стабільність та стабілізацію 

кредитоспроможності країни, що позитивно впливають на кредитоспроможність Банку.  

 

Малий та середній бізнес 

Планується збільшення клієнтської бази за рахунок  розвитку альтернативних каналів 

продажів, впровадження цифрових рішень, розвиток транзакційного банкінгу, оптимізації 

https://www.euromoney.com/article/b1fpf6pz3620g2/cee39s-best-bank-for-sustainable-finance-2019-ukrgasbank
https://www.euromoney.com/article/b1fpf6pz3620g2/cee39s-best-bank-for-sustainable-finance-2019-ukrgasbank
http://www.lcmedia.com.ua/news/economycs/37995-reyting-sverhnadezhnosti-bankov-7/
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кредитних процесів, покращення бізнес-аналітики, створення цільових клієнтських продуктів та 

програм, підвищення уваги до мікро сегменту, активізації існуючої клієнтської бази. 

 

Корпоративний бізнес 

Корпоративний банкінг наразі є найбільшим сегментом Банку за обсягом бізнесу. Банк 

спрямовуватиме свою діяльність на збільшені частки приватного сектору та зменшення долі 

підприємств державного сектору. В корпоративному сегменті, банку також розвиватиме 

транзакційний банкінг шляхом збільшення обсягу транзакцій з використанням документарних 

акредитивів, гарантій/резервних акредитивів, документарних інкасо,  договорів торговельного 

кредиту, тощо. 

 

Роздрібний бізнес та альтернативні канали продажів 

Банк планує збільшення клієнтської бази шляхом залучення економічно активного 

населення працездатного віку. Будуть впроваджені цифрові рішення для обслуговування більшої 

кількості клієнтів. За рахунок власного процесінгового центру, існує можливість здійснення 

швидких налаштувань та таргетування карткових продуктів. Планується тісна синергія з малим 

та середнім бізнесом та корпоративним банкінгом за зарплатними проектами. 

 

Власний капітал 

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 (далі, також, НБУ), 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 2019 року та 31 грудня 2018 року зазначений 

мінімальний рівень становить 10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника рівня 

капіталу за періоди, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року. 

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 2019 року та 31 грудня 2018 року 

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 2019 та 2018 років: 
(тис. грн.) 

 
31 грудня 

2019 року 

31 грудня 

2018 року 

Капітал першого рівня 8 525 802 7 130 650 

Капітал другого рівня (271 318) (1 450 067) 
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Всього капітал 8 254 484 5 680 583 

Активи, зважені за ризиком 59 889 856 55 792 995 

Показник достатності капіталу першого рівня 14,24% 12,78% 

Сукупний показник достатності капіталу  13,78% 10,18% 

 

Станом на 31 грудня 2019 року Банк дотримувався показника достатності капіталу, 

розрахованого згідно з положеннями Базельської угоди. 

 

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. 

У таблицях нижче подано інформацію щодо майбутніх недисконтованих грошових потоків 

за фінансовими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 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. 
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(тис. грн.) 

Фінансові зобов’язання  

станом на 31 грудня 2019 року  До 3 місяців 

Від 3 до 

12 місяців 

Від 1 до  

5 років 

Понад  

5 років Всього 

Кошти кредитних установ 3 232 702 1 411 506 1 151 353 136 128 5 931 689 

Похідні фінансові інструменти, що 

погашаються шляхом поставки 

базового активу (1 529 595) − − − (1 529 595) 

Суми до сплати за договором 1 573 219 − − − 1 573 219 

Суми до отримання за договором 88 551 534 14 911 856 887 177 1 674 104 352 241 

Кошти клієнтів 16 862 43 890 82 652 − 143 404 

Інші зобов’язання 657 550 − − − 657 550 

Всього недисконтовані фінансові 

зобов’язання 92 502 272 16 367 252 2 121 182 137 802 111 128 508 

(тис. грн.) 

Фінансові зобов’язання  

станом на 31 грудня 2018 року До 3 місяців 

Від 3 до 

12 місяців 

Від 1 до  

5 років 

Понад  

5 років Всього 

Кошти Національного банку України 4 291 693 26 981 − − 4 318 674 

Кошти кредитних установ 3 704 960 919 729 1 301 912 − 5 926 601 

Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом поставки 

базового активу      

Суми до сплати за договором (668 531) − − − (668 531) 

Суми до отримання за договором 670 360 − − − 670 360 

Кошти клієнтів 50 096 209 14 175 039 1 745 708 197 542 66 214 498 

Інші зобов’язання 316 805 − − − 316 805 

Всього недисконтовані фінансові 

зобов’язання 58 411 496 15 121 749 3 047 620 197 542 76 778 407 

 

Висвітлення діяльності у сфері досліджень і розроблень. 

Протягом 2019 року велась постійна робота по удосконаленню мобільного додатку «Еко-

банк» та збільшенню кількості сервісів, які надаються клієнтам. На даний час основні сервіси, 

представлені у додатку, дозволяють клієнтам здійснювати перекази між картками, 

купівлю/продаж іноземної валюти тощо. 

Для власників платіжних карток від  АБ «УКРГАЗБАНК» стала доступна можливість 

оплати покупок за допомогою своїх Android-смартфонів, «розумних» годинників Garmin,  iPhone 

та Apple Watch  через технології Google Pay, Garmin Pay та ApplePay.    

Впроваджена система альтернативних каналів комунікації з клієнтами, яка включає в себе 

функціонал комунікації працівників контакт-центру з клієнтами через єдине вікно за допомогою 

систем миттєвого обміну повідомленнями: Telegram, Viber, Facebook, SMS, mail. 

АБ «УКРГАЗБАНК», як власник міжнародної системи грошових переказів «Welsend» 

співпрацює з учасником нерезидентом (резидентом Канади) Системи «Welsend» - Meest 

Corporation Inc., який надає послуги клієнтам через веб-сайт Perekaz24, що дозволило в 2019 року 

не просто відправляти транскордонні перекази з виплатою в Україні в пунктах обслуговування 

клієнтів, але відправляти транскордонні перекази у доларах США та євро з автоматичною 

виплатою їх у гривні на платіжні картки, емітовані банками України. 

 

Фінансові механізми. 

Політика фінансування діяльності Банку спрямована на отримання прийнятного рівня 

доходу, зваженого на ризик, та забезпечення зростання інвестиційної привабливості Банку, 

посилення позицій на банківському ринку, покращення якості обслуговування, поліпшення 

якості кредитного портфеля, збільшення клієнтської бази, збільшення непроцентних доходів, 

оптимізація продуктового ряду, вдосконалення каналів продажів, покращення маркетингових 

кампаній. Банк планує розвивати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, 

документарний бізнес, тощо. 
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Людські ресурси. 

Кількість працівників на кінець звітного періоду становить 4319 осіб, з них 70 % – жінки,  

30% – чоловіки. 

Чисельність працівників АБ «УКРГАЗБАНК» протягом звітного періоду збільшилась на 

132 чоловіка, загалом, збільшення чисельності працівників пов’язана з розвитком бізнес 

напрямків та відкриттям нових відділень АБ «УКРГАЗБАНК».  

Понад 78% працівників у віці від 25 до 49 років, середній вік працівників – 39 років. 

Середній стаж роботи в Банку – 4 роки.  

 

Інтелектуальний капітал. 

Політика управління персоналом Банку базується на формуванні згуртованої та 

високопрофесійної команди. Для досягнення цієї мети постійно проводиться робота спрямована 

на підвищення професійного рівня працівників. Протягом 2019 року працівники Банку 

проходили тренінги та дистанційні курси навчання, приймали участь у конференціях та 

відкритих навчальних заходах.  

З метою забезпечення прав працівників та забезпечення зайнятості в АБ «УКРГАЗБАНК» 

діє положення про кадрову політику та процедури управління персоналом. Зокрема відповідно 

до цього положення кадрова політика  Банку базується на принципі рівних можливостей та 

взаємоповазі між усіма працівниками незалежно від посад, підрозділів в яких працюють 

працівники. Кожен працівник має право на рівну повагу та гідне ставлення до своєї роботи та 

особистості з боку всіх працівників та керівників Банку. 

Особливий фокус у навчанні персоналу у 2019 року був спрямований на розвиток ЕКО 

напрямку, були створені нові програми навчання спрямовані на просування для приватних 

клієнтів встановлення СЕС, сонячних колекторів та іншого енергозберігаючого обладнання.  

Крім того, на постійній основі здійснюється підвищення рівня ЕКО-відповідальності та 

обізнаності персоналу, підтримуються еко-ініціативи працівників на рівні Банку. 

Банк гарантує високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, навчання та розвиток 

персоналу, забезпечує охорону праці та безпеку персоналу. 

 

Технологічні ресурси. 

У 2019 році було завершено переведення критичної інфраструктури до нового власного 

Центру обробки даних (ЦОД), що надало змогу забезпечити виконання Банком вимог 

неперервності бізнесу шляхом розміщення комерційних даних в сучасному ЦОД з дотриманням 

стандартів безпеки та відмовостійкості. 

Здійснено впровадження внутрішнього брандмауера Cisco FirePower, що дозволило 

оптимізувати службу безпеки без зниження продуктивності мережі та впровадити поглиблений 

моніторинг та контроль для швидкого виявлення та блокування загроз. 

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 №118 

здійснено перехід на міжнародний номер банківського рахунку IBAN. 

Впроваджено режим цілодобового (24/7) обслуговування платежів бізнес-клієнтів через 

систему Інтернет Клієнт-банк. 

Впроваджено електронний документообіг за зовнішньо-економічними контрактами бізнес-

клієнтів через систему Інтернет Клієнт-банк, що надало можливість клієнтам здійснювати 

розрахунки без необхідності відвідувати відділення Банку. 

Реалізовано можливість формування та зберігання в електронному вигляді (з накладанням 

електронного підпису) документи за касовими операціями. 

Реалізовано проект з вдосконалення Системи Електронного Документообігу Банку (СЕД 

ДОКС) в частині впровадження Електронного Підпису "Автор", інтеграції с АБС "Скрудж", 

системами ERP та IDM, автоматизації та переведення виключно в електронну форму низки 

документів, в тому числі документи контролю обліку та руху основних засобів, документи по 
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управлінню комплаєнс-ризиком», підключення до загального електронного документообігу 

онлайн обміну поштовими повідомленнями з Поштово-Портальним рішенням НБУ Web-FD. 

Реалізовано проект по впровадженню програмного забезпечення "Зберігач".  

Для забезпечення відеозв'язку Банку з НБУ впроваджено систему Cisco Expressway. 

Здійснено переведення всіх робочих станцій  Банку з операційної системи Microsoft 

Windows 7 на Microsoft Windows 10. 

 

Екологічні та соціальні аспекти діяльності Банку. 

Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК» 

та Положення про оцінку, моніторинг, звітність щодо екологічних та соціальних ризиків проектів 

в АБ «УКРГАЗБАНК».  В 2019 році була затверджена обновлена версія Політики екологічної та 

соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК». 

Всі проекти, що фінансуються Банком підлягають належній  перевірці та оцінці 

відповідності соціально-екологічним вимогам екологічної та соціальної Політики Банку. 

Проекти, що фінансуються Банком, розробляються та експлуатуються відповідно до найкращих 

українських та міжнародних практик. Для того, щоб допомогти клієнтам та їхнім проектам 

досягти цього, Банк керується 8-ма вимогами у соціальній сфері та сфері охорони навколишнього 

середовища щодо реалізації проектів, що розроблені Міжнародною Фінансовою Корпорацією. У 

своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльності 

міжнародної фінансової корпорації (PS IFC): 

PS1 Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками і впливами на 

підприємстві; 

PS2 Організація та умови праці; 

PS3 Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;  

PS4 Здоров’я та безпека населення; 

PS5 Придбання землі та вимушене переселення; 

PS6 Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними 

ресурсами; 

PS7 Корінні народи – меншини; 

PS8 Культурна спадщина. 

Проекти, що відносяться до альтернативних видів енергетики та до енергоефективності, а 

також інші проекти за критерієм суттєвості оцінюються відповідно до вимог Банку щодо 

екологічної та соціальної політики та ефективності. Враховуються розмір проекту, місце 

розташування та потенційні екологічні та соціальні наслідки. Якщо соціально-екологічна оцінка 

виявляє, що проект кредитування не відповідає або не буде повністю відповідати зазначеним 

вимогам, Банк розробляє та погоджує з клієнтом План дій з екологічної та соціальної роботи, 

щоб досягти відповідного стандарту діяльності Банку упродовж зазначеного терміну. Також, при 

виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях з охорони 

навколишнього середовища, встановлюються відкладальні умови кредитування, тільки після 

усунення яких Банк здійснить кредитування об’єкту.  

В 2019 році Банком було оцінено 156 клієнтів ( в т.ч еко проектів) на предмет 

наявності/відсутності соціальних та екологічних ризиків, з них 83 з низьким рівнем ризику, 71 – 

з середнім рівнем ризику та лише 2 клієнта з високим рівнем ризику.  Для порівняння в 2018 році 

Банком було оцінено 146 клієнтів ( в т.ч еко проектів) на предмет наявності/відсутності 

соціальних та екологічних ризиків, з них лише 1 був класифікований як високий рівень ризику.   

 

Зайнятість, повага до прав людини, боротьба з корупцією. 

З метою забезпечення прав працівників та забезпечення зайнятості в АБ «УКРГАЗБАНК» 

діє Положення про кадрову політику та процедури управління персоналом.  

Зокрема відповідно до цього Положення кадрова політика  Банку базується на принципі 

рівних можливостей та взаємоповазі між усіма працівниками незалежно від посад, підрозділів в 

яких працюють працівники. Кожен працівник має право на рівну повагу та гідне ставлення до 
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своєї роботи та особистості з боку всіх працівників та керівників Банку. Забороняється будь-яка 

дискримінація, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 

обмеження прав залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, 

сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній 

спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду 

чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх 

прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. Окрім цього працівники підприємства утворили первину профспілкову організацію 

«Профспілка працівників АБ «УКРГАЗБАНК». 

Діяльність Банку заснована на довірі та взаємній повазі між всіма його 

керівниками/працівниками. Банк дотримується усього застосовного законодавства, 

забезпечуючи рівні можливості просування по службі усіх співробітників. Не допускається 

дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, країни походження, віку, релігії, 

інвалідності, сімейного стану, вагітності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності і її 

вираження, громадянства або за будь-якою іншою ознакою, що захищається законодавством. 

Кожен із співробітників Банку зобов’язаний: 

- ставитися до колег справедливо і з повагою, 

- визнавати і поважати клієнтів та інших зовнішніх осіб, з якими Банк має стосунки, як 

партнерів; 

- жодним чином не дискримінувати колег. 

Банк визнає та гарантує рівність з клієнтами. Головна мета Банку – стати для клієнтів 

найкращим партнером та постачальником банківських послуг. Відносини з клієнтами, та надання 

послуг клієнтам, здійснюється таким чином, що найкраще відповідає вимогам клієнтів та 

уможливлює встановлення тривалих взаємовідносин, заснованих на співробітництві та довірі. 

Банк визнає та гарантує рівність з постачальниками. Банк не використовує перевагу у 

договірній позиції таким чином, щоб це несправедливо чи таким чином, який не відповідав би 

принципам раціональності, утискало права постачальників. 

Банк визнає рівність з конкурентами. Взаємовідносини з конкурентами Банку будуються на 

принципах чесності та взаємної поваги у відповідності до вимог антимонопольного 

законодавства України. Банк не укладає недобросовісних угод, які не відповідають ціновій 

політиці, та дотримується вимог добросовісної конкурентної практики.. 

Банк керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і 

вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії 

корупції і пов’язаним з нею діям (практикам) у своїй внутрішній діяльності, а також у 

правовідносинах з клієнтами, контрагентами та іншими юридичними чи фізичними особи, з 

якими встановлюються ділові стосунки, органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування. 

В Банку запроваджена система навчання працівників Банку, а також механізм профілактики 

та контролю корупційних дій та порушень: 

- встановлені обмеження щодо отримання/дарування ділових подарунків та представницьких 

витрат; 

- запроваджений механізм конфіденційного повідомлення («whistleblowing») про потенційні 

та виявлені порушення у діяльності Банку та його працівників  із збереженням 

конфіденційності звернення. 

В Банку впроваджена Антикорупційна програма, та призначений уповноважений з 

реалізації Антикорупційної програми. 

 

Посадові особи. 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» регулюється 

вимогами чинного законодавства України, зокрема, КЗпП України, Закону України «Про банки 



178 

 

та банківську діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 

«Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», 

Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», а також Положення про ліцензування банків, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149. 

Їх повноваження визначені Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду та Правління, 

розпорядчими документами Банку, а також довіреностями. 

 

Відносини з пов’язаними особами. 

Наглядовою радою затверджено Положення про порядок здійснення операцій з 

пов’язаними з Банком особами. 

Особа є пов’язаною з Банком із моменту виникнення підстав для визначення такої особи 

пов’язаною з Банком. 

Пов’язаними з Банком особами є: 

- Контролери Банку. 

- Особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють 

опосередковане володіння істотною участю у Банку. 

- Керівники Банку, директор департаменту внутрішнього аудиту, голова та члени 

колегіальних органів Наглядової ради та Правління Банку.  

- Споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники банківської групи. 

- Особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах Банку. 

- Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими 

особами Банку,  директор департаменту внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів 

цих осіб. 

 

Особи, що відповідно до встановлених Національним банком України ознак характеру 

взаємовідносин та/або характеру операцій, визначені у якості пов’язаних з Банком осіб. 

Не є пов'язаними з Банком особами: 

за ознакою афілійованості: 

- держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або 

суб'єктів, що діють на основі лише державної власності); 

- територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 

- міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та 

для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети; 

 

Банк визначає перелік пов'язаних із Банком осіб, який щомісячно затверджується 

Правлінням.  

Банк забезпечує актуальність інформації про пов'язаних із Банком осіб на підставі змін 

інформації щодо особи, визначеної пов'язаною з банком, визначення нових осіб пов'язаними з 

банком особами тощо. Банк зобов’язаний уживати заходів для відповідності операцій з 

пов’язаними особами вимогам законодавства з моменту виникнення ознак пов’язаності фізичної 

або юридичної особи із банком.  

Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити 

існування чи відсутність пов’язаності із банком складно чи неможливо. Банк забезпечує внесення 

змін до переліку пов'язаних із Банком осіб на підставі змін інформації щодо особи, визначеної 

пов'язаною з Банком, визначення нових осіб пов'язаними з Банком особами тощо. 

Банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаною з банком і 

внесення інформації до переліку пов'язаних із банком осіб у письмовій формі повідомляє про це 

таку особу. 

Операції, які вимагають визначення приналежності контрагента до пов’язаних з Банком 

осіб: 
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1. Операції, що призводять до виникнення фінансових вимог до пов’язаних з Банком осіб, 

тобто: 

- розміщення в інших банках депозитів та коштів у розрахунках; 

- надання кредитів, у тому числі за врахованими векселями; 

- факторингові операції, фінансовий лізинг,  

- придбання боргових цінних паперів; 

- придбання акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; 

- інші операції, що призводять до виникнення дебіторської заборгованості; 

2. Надання Банком фінансових зобов’язань щодо пов’язаних з Банком осіб, тобто: 

- надання/випуск Банком гарантій, поручительств, акредитивів, авалів та акцептів; 

- надання Банком зобов'язань з кредитування. 

 
Угоди, що здійснюються з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, 

що не є поточними ринковими умовами. Банк здійснює активні операції з пов'язаними з Банком 

особам на умовах, які не відрізняються від умов здійснення активних операцій з іншими особами. 

Критерії прийнятності кредитування, визначені Кредитною політикою, не можуть 

прилаштовуватися до вимог та потреб пов'язаних з Банком осіб. 

Угоди, укладені Банком із пов’язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними 

ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення. 

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема: 

- Прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших 

клієнтів. 

- Придбання у пов’язаної з Банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною. 

- Здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної з Банком особи, яку Банк не здійснив би в 

інше підприємство. 

- Оплата товарів і послуг пов’язаної з Банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за 

таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані. 

- Продаж пов’язаній з Банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку Банк 

отримав би від продажу такого майна іншій особі. 

- Нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими Банком пов’язаним із Банком 

особам, які є меншими, ніж звичайні. 

- Нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими Банком від пов’язаних із 

Банком осіб, які є більшими, ніж звичайні. 

 

Банк зобов’язаний вживати заходів для відповідності операцій з пов’язаними особами 

вимогам законодавства України з моменту виникнення ознак пов’язаності фізичної або 

юридичної особи із Банком. Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо 

яких визначити існування чи відсутність пов’язаності із Банком складно чи неможливо. 

Наглядова рада приймає рішення щодо укладення Банком угод з пов’язаними з Банком 

особами у випадках та в порядку передбачених законодавством України. 

Правління приймає рішення щодо укладення Банком угод з пов’язаними з Банком особами 

в порядку передбаченому законодавством України, та в межах повноважень (лімітів 

максимального розміру кредитного ризику на одну пов’язану з Банком особу), встановлених 

рішенням Наглядової ради Банку. 

Правління може делегувати свої повноваження з прийняття рішення щодо укладення 

Банком угод з пов’язаними з Банком особами колегіальним органам Банку та працівникам Банку. 

У разі, якщо угода з пов’язаною з Банком особою призводить до перевищення 

встановленого Наглядовою радою Банку ліміту максимального розміру кредитного ризику на 

одну пов’язану з Банком особу, прийняття рішення щодо укладення такої угоди здійснюється за 

рішенням Наглядової ради Банку за умови, що це не призведе до порушення нормативу 

максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з Банком особами (Н9). 
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Члени Наглядової ради, Правління, колегіальних органів Правління та працівники банку, 

яким делеговані повноваження на здійснення активних операцій з пов’язаними з Банком 

особами, не можуть бути залученими до схвалення рішення щодо видачі кредитів особам, 

пов'язаним з ними. 

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-

яких зобов’язань перед пов’язаною з Банком особою, придбавати активи пов’язаної з Банком 

особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою, та цінні папери, розміщені чи 

підписані пов’язаною з Банком особою. 

Банку забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов’язаними з 

Банком особами, у тому числі розміщувати кошти в іншому банку для кредитування цим банком 

пов’язаних з Банком осіб. 

Протягом 2019 року Банк неухильно дотримувався нормативу максимального розміру 

кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами (Н9) та законодавчих 

обмежень щодо операцій з пов’язаними з Банком особами. 

 

Придбання акцій АБ «УКРГАЗБАНК». 

Протягом 2019 року керівники та посадові особи акції АБ «УКРГАЗБАНК» не придбавали. 

 

Посилання, додаткові пояснення сум, що відображені в річній фінансовій звітності. 

Інформація про фінансовий стан відображена в річній фінансовій звітності з додатковими 

поясненнями щодо неї у примітках до річної фінансової звітності. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 

Місцезнаходження Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

Держава Україна в 

особi Мiнiстерства 

фiнансiв України  

00013480 
01008, Україна, м. Київ, вул. 

Грушевського, 12/2 
13136979000 94.940948 13136979000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

- - - - - 

Усього 13136979000 94.940948 13136979000 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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X. Структура капіталу 

Тип та/або 

клас акцій 

Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 

Права та обов'язки Наявність публічної 

пропозиції та/або допуску 

до торгів на фондовій біржі 

в частині включення до 

біржового реєстру 

Прості 13836522922 1.00 Права та обов'язки акціонерів – власників простих акцій банку визначені в 

Статуті АБ «УКРГАЗБАНК». 

Згідно з статтею 7 Статуту: 

7.1. Акціонером Банку визнається юридична або фізична особа, а також держава 

в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б 

однієї акції Банку.  

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Банку, 

незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в 

статутному капіталі Банку визначається чинним законодавством України. 

7.2. Кожна проста акція Банку надає акціонеру – її власнику однакову сукупність 

прав. 

7.3.Підтвердженням права власності на акції є обліковий запис на рахунку в 

цінних паперах. Документальним підтвердженням наявності прав на акції та прав за 

акціями є виписка з рахунка в цінних паперах. 

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі 

особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з 

таких акціонерів або через їхнього спільного представника. 

7.4. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд з правами, які обумовлені 

цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право: 

7.4.1. Брати участь в управлінні Банком у порядку, передбаченому цим 

Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Банку 

безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів 

управління Банку; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення 

кумулятивного голосування. 

7.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку 

(дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими 

законодавством України і цим Статутом. 

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в 

порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу 

акціонера Банк зобов’язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, протоколи 

загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами 

чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку.  

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Банку та інших 

органів Банку. 

Наявна публічна пропозиція. 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

вважається таким, що 

здійснював публічну 

пропозицію цінних паперів. 

Рішення про визнання АБ 

«УКРГАЗБАНК» таким, що 

здійснював публічну 

пропозицію цінних паперів, 

прийнято річними 

загальними зборами 

акціонерів АБ 

«УКРГАЗБАНК», які були 

проведені 26.04.2018. 

Допуск до торгів на 

фондовій біржі цінних 

паперів АБ «УКРГАЗБАНК» 

в частині включення до 

біржового реєстру відсутній. 

.  

 



183 

 

7.4.5. У разі емісії Банком простих акцій (крім випадку прийняття Загальними 

зборами рішення про невикористання такого права)  користуватися переважним правом 

на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці 

належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій у порядку, 

встановленому законодавством.  

7.4.6. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості 

пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому 

законодавством України і цим Статутом. 

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час 

без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку. 

7.4.8. Вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у 

випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. 

7.4.9. Продати акції Банку у разі, якщо Банком прийнято рішення про викуп 

таких акцій. 

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому 

порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування 

збитків.  

7.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного 

складу кожного з органів в порядку, передбаченому законодавством України і цим 

Статутом.  

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше 

відсотків  голосуючих акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій 

Банку, мають право: 

7.6.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

проведенням загальних зборів акціонерів Банку, голосуванням та підбиттям його 

підсумків. 

7.6.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку, а у 

передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові 

загальні збори акціонерів Банку. 

7.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської 

діяльності Банку Ревізійною комісією. 

7.7. Акціонер (акціонери), який (які) є власником (власниками) більше 10 

(десяти) відсотків голосуючих  акцій Банку, має (мають) право вимагати проведення 

аудиторської перевірки діяльності Банку. 

7.8. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд із обов’язками, 

обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані: 

7.8.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку. 

7.8.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів 

управління Банку. 
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7.8.3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з 

майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, 

що передбачені Статутом, відповідними цивільно-правовими договорами на придбання 

акцій та/або рішеннями про розміщення акцій.  

7.8.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим 

Статутом. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її 

понад визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» розміри, 

зобов’язаний отримати погодження Національного банку України у відповідності з 

вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

7.8.5. Акціонер-юридична особа, який є власником істотної участі в Банку, 

зобов’язаний подавати Національному банку України у встановлений ним строк річний 

звіт про свою діяльність. Звіт повинен містити інформацію, визначену Законом України 

«Про банки і банківську діяльність».  

7.8.6. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність Банку. 

7.8.7. Повідомляти Банк про зміну порогового значення пакета акцій, який 

належить такому акціонеру, у тому числі в результаті збільшення або зменшення 

статутного капіталу Банку, у випадках та в порядку, визначеному Законом України «Про 

акціонерні товариства». 

7.8.8. Вчиняти передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» дії за 

наслідками придбання контрольного, значного  або домінуючого контрольного пакета 

акцій Банку. 

Привілейовані 477078 1.00 Права та обов’язки акціонерів – власників привілейованих акцій банку визначені 

в Статуті АБ «УКРГАЗБАНК». 

Згідно з статтею 8 Статуту: 

8.1. Кожна привілейована акція, що випущена одним класом, надає акціонеру – 

її власнику – однакову сукупність прав. 

8.2. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на загальних 

зборах акціонерів Банку тільки у таких випадках: 

-   припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у 

привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;  

- внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів 

- власників привілейованих акцій;  

- внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу 

привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання 

дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів - 

власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості 

отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку; 

- зменшення статутного капіталу Банку. 

8.3. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно 

фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону 

Відсутня публічна 

пропозиція. 

 

Допуск до торгів на 

фондовій біржі цінних 

паперів АБ «УКРГАЗБАНК» 

в частині включення до 

біржового реєстру відсутній. 
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України «Про акціонерні товариства» або інших обмежень, встановлених банківським 

законодавством. Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється в 

розмірі 0,01 грн. на одну привілейовану акцію. 

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Банком по кожній простій акції в 

певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною 

привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими 

акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими 

акціями. Рішення про таке збільшення приймають загальні збори акціонерів Банку. 

8.4. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право: 

8.4.1. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який 

час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку. 

8.4.2. Брати участь у загальних зборах акціонерів Банку з правом голосу при 

вирішенні питань, передбачених пунктом 8.2 цього Статуту. 

Одна привілейована акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку. 

8.4.3. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна чи вартості майна Банку, 

що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю; вимогами кредиторів, що 

забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов’язаних з 

трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його 

інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов’язкових 

платежів); всіх інших вимог кредиторів. При цьому майно, що залишилося після 

задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому 

порядку: 

– виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими 

акціями; 

– проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу 

відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

– власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних 

їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);  

– майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій 

і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених 

Банком, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій 

(ліквідаційної вартості привілейованих акцій). 

У разі ліквідації Банку відповідно до Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», отримувати частину майна чи вартості майна 

Банку відповідно до черговості, визначеної Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб». 

8.4.4. Конвертувати привілейовані акції у прості акції Банку на умовах і в 

порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про розміщення додаткових простих 

акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником 

привілейованих акцій.  
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8.4.5. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в 

порядку, визначених законодавством України і цим Статутом. 

8.4.6. У разі емісії Банком привілейованих акцій (крім випадку прийняття 

Загальними зборами рішення про невикористання такого права)  користуватися 

переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, 

пропорційній частці належних акціонеру привілейованих акцій у загальній кількості 

привілейованих акцій у порядку, встановленому законодавством.  

8.5. Акціонери-власники привілейованих акцій Банку поряд із обов’язками, 

обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані: 

8.5.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку. 

8.5.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів 

управління Банку. 

8.5.3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з 

майновою участю. 

8.5.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим 

Статутом. 

8.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність Банку. 

8.6. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не 

мають переважного права на придбання акцій Банку. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

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 НКЦПФР UA4000094866 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.00 13836522922 13836522922.00 99.9966 

Опис Протягом 2019 року простi акцiї перебували у бiржових списках (в категорiї позалiстингових цiнних паперiв) АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», АТ 

«Фондова бiржа ПФТС» та ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».  

Фактiв лiстингу та делiстингу простих акцiй протягом 2019 року не було. 

Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» випуски акцiй не здiйснював.  

28.10.2010 979/1/10 ДКЦПФР UA4000094874 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.00 477078 477078.00 0.0034 

Опис Привiлейованi акцiї перебували у бiржовому списку (в категорiї позалiстингових цiнних паперiв) ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».  

Фактiв лiстингу та делiстингу привiлейованих акцiй протягом 2019 року не було. 

Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» випуски акцiй не здiйснював.  
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій  

у випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість  

голосуючих 

акцій, права 

голосу  

за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу  

за якими за 

результатами 

обмеження  

таких прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.07.2015 84/1/2015 UA4000094866 13836522922 13836522922.00 13315967982 0 0 

28.10.2010 979/1/10 UA4000094874 477078 477078.00 267242 0 0 

Опис Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «НДУ» (реєстри власників 

іменних цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2019).  

Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також інформація про кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в зазначених реєстрах 

відсутня.  

Протягом звітного періоду уповноваженими державними органами обмеження щодо права голосу за голосуючими 

акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не накладались. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн) 

Основні засоби, усього (тис. 

грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1 520 634 1 307 295 339 962 346 856 1 860 596 1 654 151 

будівлі та споруди 1 021 235 894 373 335 840 346 311 1 357 075 1 240 684 

машини та 

обладнання 
399 158 364 225 1 770 295 400 928 364 520 

транспортні засоби 18 525 14 583 2 352 250 20 877 14 833 

земельні ділянки 74 488 29 823 0 0 74 488 29 823 

інші 7 228 4 291 0 0 7 228 4 291 

2. Невиробничого 

призначення: 
278 028 228 857 0 0 278 028 228 857 

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 
278 028 228 857 0 0 278 028 228 857 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 798 662 1 536 152 339 962 346 856 2 138 624 1 883 008 

Опис До основних засобiв Банку належать основнi засоби виробничого призначення:  

- земельні ділянки; 

- будинки, споруди та передавальні пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортнi засоби; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

- інші основні засоби. 

Крім того, станом на 01.01.2020 на балансі Банку обліковується інвестиційна 

нерухомість виробничого призначення загальною вартістю 228 857 000,00 грн. (станом на 

01.01.2019 – 278 027 800,00 грн.).  

 Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

1) земельні ділянки: необмежений строк використання; 

2) будiвлi та споруди: власні - 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 договорiв 

оренди. 

 Ступінь зносу основних засобiв на кінець 2019 року: 

- земельні ділянки – 0 %; 

- будинки, споруди та передавальні пристрої – 0 %; 

- машини та обладнання – 54,88 %; 

- транспортнi засоби – 67,90 %; 
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- інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 64,10 %; 

- інші основні засоби – 77,12 %. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують 

використовуватись станом на 01.01.2020 р. становить 365 476 090,82 грн. 
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата погашення 

Кредити банку Х 2 661 721 Х Х 

у тому числі:   

Короткостроковi 24.12.2019 184 864 2.6530 22.06.2020 

Короткостроковi 27.12.2019 23 691 2.0000 03.01.2020 

Довгостроковi 29.03.2019 1 000 15.1200 29.03.2024 

Довгостроковi 23.01.2019 131 069 3.0000 20.12.2025 

Довгостроковi 31.05.2018 973 000 2.5910 30.09.2022 

Довгостроковi 21.12.2019 206 516 2.1390 30.09.2022 

Довгостроковi 29.12.2016 22 997 15.1200 27.12.2021 

Довгостроковi 12.12.2019 94 749 13.2570 10.12.2021 

Довгостроковi 29.12.2016 155 859 2.8000 27.12.2021 

Довгостроковi 29.03.2019 69 873 2.8000 29.03.2024 

Довгостроковi 04.05.2018 798 103 3.7500 23.04.2020 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0 Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
Х 0 Х Х 

      

за іпотечними цінними паперами 

(за кожним власним випуском): 
Х 0 Х Х 

      

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
Х 0 Х Х 

      

за векселями (всього) Х 0 Х Х 

      

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

Х 0 Х Х 

      

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

Х 0 Х Х 

      

Податкові зобов'язання Х 21 723 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
Х 0 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 108 199 315 Х Х 
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Усього зобов'язань та забезпечень Х 110 882 759 Х Х 

Опис Рядок «Iншi зобов’язання» включають в себе: 

- Депозити кредитних установ; 

- Похiднi фiнансовi зобов’язання; 

- Кошти клiєнтiв; 

- Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток 

- Резерви пiд гарантiї та зобов’язання; 

- Орендні зобов’язання 

- Iншi зобов’язання за даними Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 

року. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство 

«IВI-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696 

Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд 172, оф. 1014 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
Свiдоцтво 3 

Найменування 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) 362-90-84 

Факс (044) 521-20-15 

Вид діяльності 70.22, Консультування з питань комерцiйної дiяльностi 

Опис Вiдповiдно до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, IBI-Rating 12 квiтня 2010 отримало Свiдоцтво про 

внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

№ 3. Це дозволило визначати кредитнi рейтинги, якi використовує 

держава в регуляторних цiлях.  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство 

«Експерт-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 34819244 

Місцезнаходження 04073, Україна, м. Київ, пров. Куренiвський, 15, оф. 38  

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Свiдоцтво 5 

Найменування 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  

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. 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, по батькові фізичної 

особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй 

України» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  
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Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00, (044) 363-04-01 

Факс (044) 363-04-00 

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 зi змiнами). 

ПАТ «НДУ», як Центральний депозитарiй, надає АБ 

«УКРГАЗБАНК», на пiдставi договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв №ОВ-3393 вiд 31.01.2014, послуги з вiдкриття рахунку 

у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних 

паперiв та корпоративних операцiй емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Орган державної влади  

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032106 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування 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 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 
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системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 серпня 

2013 року за № 1431/23963. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Серiя АЕ №263463 

Найменування 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 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, по батькові фізичної 

особи 

Акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 36184092 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Серiя АГ № 399339 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Нацiональна 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 АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» надає послуги з органiзацiї 

торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на 

фондовiй бiржi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  
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Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх) 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Серiя АД № 034421 

Найменування 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 АТ «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, по батькові фізичної 

особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33718227 

Місцезнаходження 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Рiшення №146 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

15.03.2018 

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94 

Факс (056) 373-95-94 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» надає послуги з органiзацiї 

торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на 

фондовiй бiржi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридична фiрма 

«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 39003465 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування 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 
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Факс (044) 235-88-27 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права  

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

надає послуги в галузi права (юридичнi послуги) стосовно захисту прав 

та представлення iнтересiв Банка в питаннi його взаємовiдносин з 

боржниками, з метою врегулювання кредитної заборгованостi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридиче об’єднання 

«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 39007527 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування 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 «Юридиче об’єднання «Алєксєєв, Боярчуков та 

партнери» надає послуги в галузi права (юридичнi послуги) стосовно 

захисту прав та представлення iнтересiв Банка в питаннi його 

взаємовiдносин з боржниками, з метою врегулювання кредитної 

заборгованостi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридиче бюро 

«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 39402039 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування 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 «Юридиче бюро «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

надає послуги в галузi права, а саме юридичнi послуги по стягненню 

заборгованостi з боржникiв Банку. 
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Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Адвокатське об’єднання «Адвокатська фiрма «Александров та 

партнери» 

Організаційно-правова форма Інші об'єднання юридичних осіб  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21720974 

Місцезнаходження 04060, Україна, м. Київ, вул. Ольжича, 5, оф. 62 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

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

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Адвокатське об’єднання «Адвокатська фiрма «Александров та 

партнери» надає послуги в галузi права, а саме юридичнi послуги по 

стягненню заборгованостi з боржникiв Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВiДiЕй Груп» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 40707030 

Місцезнаходження 01015, Україна, м. Київ, БЦ «Лейпцизький», вул. Лейпцизька, 3а 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 221-08-58 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис ТОВ «ВiДiЕй Груп» надає юридичнi послуги по стягненню 

заборгованостi з боржникiв Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 39350722 

Місцезнаходження 08300, Україна, м. Бориспiль, вул. Київський шлях, буд. 69 лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

- 
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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 «ЮК «ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС» надає послуги в галузi 

права, а саме юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з 

боржникiв Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

ЮРИДИЧНА ФIРМА «ПРАВОВЕСТ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 37559415 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування 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 ЮРИДИЧНА ФIРМА «ПРАВОВЕСТ» надає послуги в 

галузi права, а саме юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з 

боржникiв Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МІЖНАРОДНА ПРАВОВА БЕЗПЕКА» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 42072690 

Місцезнаходження 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.3-5 оф. 72 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 284-04-36 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

Опис ТОВ «МІЖНАРОДНА ПРАВОВА БЕЗПЕКА» надає послуги в 

галузi права, а саме юридичнi послуги по стягненню заборгованостi з 

боржникiв Банку. 
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Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30115243 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

СТ №208 

Найменування 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 

20.01.2010 

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

Факс (044) 536-00-21 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг 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)]: серiя АВ, №500437 вiд 

02.12.2009; 

2. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ)]: серiя АВ, №500429 

вiд 02.12.2009; 

3. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного): серiя АВ, №500441 вiд 

02.12.2009; 

4. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв: 

серiя АГ, №569183 вiд 06.01.2011 . 

Страхова компанiя надає для АБ «УКРГАЗБАНК» наступнi 

послуги: 

- Добровiльне страхування власних банкоматiв та 

завантаженої в них готiвки; 

- Добровiльне страхування наземних транспортних засобiв, 

переданих у фiнансовий лiзинг; 

-Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв, переданих у фiнансовий 

лiзинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Арсенал 

Страхування» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагiвська, 154 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №439 



201 

 

Найменування 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 
10.03.2006 

Міжміський код та телефон (044) 502-67-37 

Факс (044) 227-77-11 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного): серiя АЕ, №198590 вiд 

21.02.2013; 

2. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв: 

серiя АЕ, №198582 вiд 21.02.2013. 

Страхова компанiя надає для АБ «УКРГАЗБАНК» наступнi 

послуги: 

- Добровiльне страхування наземних транспортних засобiв 

(автомобiлiв пiдроздiлiв iнкасацiї); 

- Добровiльне страхування наземних транспортних засобiв, 

переданих у фiнансовий лiзинг; 

- Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв, переданих у фiнансовий 

лiзинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №143 

Найменування 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 
21.08.2004 

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

Факс (044) 463-74-40 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг 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)]: серiя АЕ, №641963 вiд 

29.09.2015; 

2. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 
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вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ)]: серiя АЕ, №641946 

вiд 29.09.2015; 

3. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного): серiя АЕ, №641957 вiд 

29.09.2015; 

4. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв: 

серiя АЕ, №641976 вiд 29.09.2015; 

5. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

вiд нещасних випадкiв: серiя АЕ, №641965 вiд 29.09.2015. 

Страхова компанiя надає для АБ «УКРГАЗБАНК» наступнi 

послуги: 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень вiддiлень; 

- Добровiльне страхування орендованих примiщень для 

банкоматiв; 

- Добровiльне страхування власних наземних транспортних 

засобiв (автомобiлiв, причепiв); 

- Добровiльне страхування наземних транспортних засобiв, 

переданих у фiнансовий лiзинг; 

- Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв; 

- Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв, переданих у фiнансовий 

лiзинг. 

- Добровiльне страхування iнкасаторiв вiд нещасних випадкiв. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська 

страхова група» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30859524 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

СТ №144 

Найменування 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 

26.01.2010 

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 Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до лiцензїї, що 

видана Нацкомфiнпослуг на право провадження страхової дiяльностi у 

формi обов’язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування: серiя 

AE, №198509 вiд 31.01.2013. 

Страхова компанія надає для АБ «Укргазбанк» послуги з 

обов’язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є 

предметом іпотеки (за договорами рефінансування НБУ) від ризиків 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (до 

30.04.2019. 
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Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 20033533 

Місцезнаходження 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

СТ №149 

Найменування 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 

21.08.2004 

Міжміський код та телефон (044) 225-60-00 

Факс (044) 225-60-02 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного): серiя АЕ, №293990 вiд 

07.08.2014; 

2. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв: 

серiя АЕ, №293760 вiд 21.05.2014. 

Страхова компанiя надає для АБ «УКРГАЗБАНК» наступнi 

послуги: 

- Добровiльне страхування наземних транспортних засобiв, 

переданих у фiнансовий лiзинг; 

- Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв, переданих у фiнансовий 

лiзинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 

«Унiверсальна»» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 20113829 

Місцезнаходження 01133, Україна, м. Київ, бульв. Лесi Українки, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

СТ №16 

Найменування 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 

21.08.2004 

Міжміський код та телефон (044) 281-61-50 

Факс (044) 281-61-55 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 
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1. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг 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)]: серiя АГ, №569719 вiд 

23.03.2011; 

2. Лiцензiя, що видана Нацкомфiнпослуг на право 

провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ)]: серiя АГ, №569710 

вiд 23.03.2011. 

Страхова компанiя надає для АБ «УКРГАЗБАНК» послуги з 

добровiльного страхування майна, переданого у фiнансовий лiзинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №142 

Найменування 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 
21.08.2004 

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

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Ліцензія на право провадження страхової діяльності у формі 

добровільного страхування фінансових ризиків: серія АЕ, №293950 від 

31.07.2014; 

2. Ліцензія 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)]: серія 

АЕ, №293931 від 31.07.2014; 

3. Ліцензія Нацкомфінпослуг на право провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту 

(крім залізничного): серія АЕ, №293949 від 31.07.2014; 

4. Ліцензія Нацкомфінпослуг на право провадження страхової 

діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності наземних транспортних засобів: серія АЕ, №293895 

від 17.07.2014. 

Страхова компанія надає для АБ «УКРГАЗБАНК» наступні 

послуги: 

- Добровільне страхування платіжних карток (пенсійних); 

- Добровільне страхування наземних транспортних засобів, 

переданих у фінансовий лізинг; 

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, переданих у фінансовий 

лізинг. 
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Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 31681672 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №79 

Найменування 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 
21.08.2004 

Міжміський код та телефон (044) 201-54-05 

Факс (044) 521-74-00 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiй: 

1. Ліцензія Нацкомфінпослуг на право провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту 

(крім залізничного): серія АЕ, №198822 від 19.06.2013; 

2. Ліцензія Нацкомфінпослуг на право провадження страхової 

діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності наземних транспортних засобів: серія АЕ, №198786 

від 19.06.2013. 

Страхова компанія надає для АБ «Укргазбанк» наступні 

послуги: 

- Добровільне страхування наземних транспортних засобів, 

переданих у фінансовий лізинг; 

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, переданих у фінансовий 

лізинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія 

«Княжа Вієнна іншуранс груп» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 24175269 

Місцезнаходження 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №34 

Найменування 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 
13.10.2009 

Міжміський код та телефон (044) 207-72-72 

Факс (044) 207-72-76 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензiї Нацкомфінпослуг на право провадження страхової діяльності 
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у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім 

залізничного): серія АB, №483132 від 01.10.2009. 

Страхова компанія надає для АБ «УКРГАЗБАНК» послуги 

добровільного страхування наземних транспортних засобів, переданих 

у фінансовий лізинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 20782312 

Місцезнаходження 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
СТ №232 

Найменування 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 
22.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 238-62-38 

Факс (044) 581-04-55 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

Опис Страхова компанiя надає послуги вiдповiдно до наступних 

лiцензії Ліцензія Нацкомфінпослуг на право провадження страхової 

діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту 

(крім залізничного): серія АВ, №500102 від 15.12.2009. 

Страхова компанія надає для АБ «УКРГАЗБАНК» послуги 

добровільного страхування наземних транспортних засобів, переданих 

у фінансовий лізинг. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕРНСТ 

ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33306921 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Свiдоцтво №3516 

Найменування 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 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

Опис ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

включено до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво 

№3516 вiд 27.01.2005, видане Аудиторською палатою України. 
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ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» надає 

аудиторськi послуги в рамках договору №GFS-2019-00262 вiд 

09.10.2019. 

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» надає 

аудиторськi послуги згiдно з мiжнародними стандартами, надання 

консультацiйних послуг та здiйснення iнших видiв аудиторської 

дiяльностi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА 

ГРУПА «ПІК» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 31511582 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б.89, оф.6 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Сертифікат суб‘єкта оціночної діяльності № 1018/18 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.12.2018 

Міжміський код та телефон (044) 501-84-44 

Факс (044) 501-84-44 

Вид діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у 

Опис Здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності в Україні, відповідно до відкритих напрямів та 

спеціалізацій, вказаних в Сертифікаті суб‘єкта оціночної діяльності № 

1018/18 від 27.12.2018 р. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АКАДЕМІЯ ОЦІНКИ І ПРАВА» 

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31810977 

Місцезнаходження 04212, Україна, м. Київ, вул. М. Тимошенка, буд. 21, корп. 3, к. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Сертифікат суб‘єкта оціночної діяльності № 339/19 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

07.05.2019 

Міжміський код та телефон (044) 502-23-54 

Факс (044) 502-23-54 

Вид діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у 

Опис Здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності в Україні, відповідно до відкритих напрямів та 

спеціалізацій, вказаних в Сертифікаті суб‘єкта оціночної діяльності 

№339/19, від 07.05.2019р. 
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Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Спільне українсько-угорське підприємство «Увекон» 

Організаційно-правова форма Спільне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14298612 

Місцезнаходження 01014, Україна, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, поверх 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Сертифікат суб‘єкта оціночної діяльності № 430/19 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

31.05.2019 

Міжміський код та телефон (044) 502-45-94 

Факс (044) 502-45-94 

Вид діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у 

Опис Здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності в Україні, відповідно до відкритих напрямів та 

спеціалізацій, вказаних в Сертифікаті суб‘єкта оціночної діяльності 

№430/19 від 31.05.2019 р. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23496475 

Місцезнаходження 01021, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського, будинок 28/2 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Сертифікат суб‘єкта оціночної діяльності № 29/20 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

20.01.2020 

Міжміський код та телефон (067) 405-77-33 

Факс - 

Вид діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у 

Опис Здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності в Україні, відповідно до відкритих напрямів та 

спеціалізацій, вказаних в Сертифікаті суб‘єкта оціночної діяльності № 

29/20 від 20.01.2020 р. 
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Річна фінансова звітність 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

На 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 Примітки 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 46 412 441 14 035 435 
Банківські метали  1 428 1 754 
Кошти у кредитних установах 8 293 570 727 055 
Похідні фінансові активи 9 8 523 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 10 38 985 679 45 236 844 
Торгові цінні папери  − 333 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід 11 30 410 368 18 801 478 
Інвестиційна нерухомість 12 228 857 278 028 
Основні засоби та нематеріальні активи 13 1 433 633 1 710 795 
Активи з права користування 14 166 159 Х 
Інше майно 15 735 298 799 144 
Поточні активи з податку на прибуток  − 4 921 
Відстрочені активи з податку на прибуток 16 − 75 432 

Інші активи 18 469 802 553 253 

Всього активи  119 137 243 82 224 995 

    
Зобов’язання    
Кошти Національного банку України 19 − 4 303 770 
Кошти кредитних установ 20 5 734 932 5 825 397 
Похідні фінансові зобов’язання 9 43 624 1 830 
Кошти клієнтів 21 103 359 581 65 121 926 
Резерви під гарантії, зобов’язання та юридичні ризики 17, 23, 27 478 949 589 528 
Орендні зобов’язання  14 131 747 Х 
Поточні зобов’язання з податку на прибуток  21 723 − 
Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток 16 83 681 − 

Інші зобов’язання 18 1 028 522 626 529 

Всього зобов’язання  110 882 759 76 468 980 

     
Власний капітал    
Статутний капітал 22 13 837 000 13 837 000 
Набуті права власності на акції  (518 439) (518 439) 
Результат від операцій з акціонерами  (1 102 304) (1 102 304) 
Додатковий сплачений капітал  135 942 135 942 
Інші резерви 22 830 986 (347 763) 

Накопичений дефіцит  (4 928 701) (6 248 421) 

Всього власний капітал  8 254 484 5 756 015 

Всього власний капітал та зобов’язання  119 137 243 82 224 995 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36 
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 Примітки 
31 грудня 

2019 

31 грудня 
2018 

(рекласифіковано) 

Процентний дохід, розрахований з використанням 
методу ефективного відсотка    

Кредити клієнтам  5 667 839 4 897 602 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід  2 936 018 2 243 828 

Депозитні сертифікати Національного банку України  726 308 796 914 

Кошти у кредитних установах  202 070 118 671 

  9 532 235 8 057 015 

Інший процентний дохід    

Торгові цінні папери  − 14 982 

Фінансова оренда  131 702 43 758 

  131 702 58 740 

  9 663 937 8 115 755 

Процентні витрати    
Кошти Національного банку України  (50 597) (185 256) 
Кошти клієнтів   (6 720 606) (4 888 782) 

Кошти кредитних установ  (135 797) (81 866) 

  (6 907 000) (5 155 904) 

Інші процентні витрати    

Орендне зобов’язання  (17 050) Х 

  (17 050) Х 

  (6 924 050) (5 155 904) 

Чисті процентні доходи до витрат за кредитними 
збитками  2 739 887 2 959 851 

      
Витрати за кредитними збитками 7, 8, 10, 11 

27 (617 381) (557 773) 

Чисті проценті доходи після витрат за кредитними 
збитками  2 122 506 2 402 078 

Збиток від первісного визнання фінансових активів  (1 787) (2 605) 
Результат від операцій за наданими кредитами, які 

оцінюються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки  − 2 

Чисті комісійні доходи 24 1 064 566 760 891 
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання 

фінансових активів, що оцінюються за амортизованою 
собівартістю  407 (3 309) 

Прибутки/(збитки) від торгових цінних паперів  11 (3 277) 
Чисті прибутки від інвестицій, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід  65 771 30 966 
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання 

фінансових зобов'язань  (1 121) − 
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та 

банківськими металами 25 158 736 115 286 
Результат від операцій з похідними фінансовими 

інструментами  141 878 177 604 
Чисті прибутки від інвестиційної нерухомості  17 009 19 712 

Інші доходи 26 694 009 157 387 

Непроцентні доходи  2 139 479 1 252 657 

Витрати на персонал 28 (1 488 543) (1 202 617) 
Інші операційні витрати 28 (1 186 764) (934 431) 
Знос та амортизація 13 (292 518) (297 129) 
Амортизація активів з права користування  (38 088) X 
Зміни очікуваних кредитних збитків за іншими активами та 

інші резерви 27 88 900 (338 836) 

Непроцентні витрати  (2 917 013) (2 773 013) 
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (продовження) 

 Примітки 
31 грудня 

2019 

31 грудня 
2018 

(рекласифіковано) 

Прибуток до оподаткування  1 344 972 881 722 

Витрати з податку на прибуток 16 (55 976) (113 024) 

Чистий прибуток  1 288 996 768 698 

 
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід, який в подальшому не буде 

перекласифікований до складу прибутків та збитків    
Переоцінка основних засобів  (31 595) (4 843) 
Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою основних 

засобів   5 687 872 

  (25 908) (3 971) 

Інший сукупний дохід, який в подальшому буде 
перекласифікований у склад прибутків та збитків    

Чиста величина зміни справедливої вартості боргових 
інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід  1 332 211 (566 237) 

Сума накопиченого (прибутку)/збитку, перекласифікована у 
склад прибутків та збитків в результаті вибуття боргових 
інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 22 (65 771) (30 966) 

Величина зміни оціночного резерву під очікувані кредитні 
збитки за борговими інструментами, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 22 104 408 11 470 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою інвестицій, 
які оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід  22 (135 467) − 

  1 235 381 (585 733) 

Інший сукупний прибуток/(збиток) після оподаткування  1 209 473 (589 704) 

Всього, сукупний прибуток/(збиток)  2 498 469 178 994 

     
Середньозважена кількість акцій (у тисячах)  13 837 000 13 837 000 
Чистий і скоригований чистий прибуток на акцію (в гривнях)   0.09 0.06 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36  
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 
При- 

мітки 
Статутний 

капітал 

Набуті права 
власності  

на акції 

Результат 
від операцій  

з акціонерами 

Додатковий 
сплачений 

капітал 
Інші  

резерви 
Накопичений 

дефіцит 
Всього  
капітал 

На 31 грудня 2017 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 278 424 (7 005 310) 5 625 313 

Вплив застосування МСФЗ 9   − − − − (33 167) (15 155) (48 322) 

Залишок станом на 1 січня 
2018 року, перерахований 
відповідно до МСФЗ 9   13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 245 257 (7 020 465) 5 576 991 

 
Всього сукупний прибуток  

за рік  − − − − (589 704) 768 698 178 994 
Зміна переоцінки за цінними 

паперами, прийнятими від 
ПАТ «АКБ КИЇВ»  − − − − − 30 30 

Переведення в результаті 
вибуття активів  − − − − (3 316) 3 316 − 

На 31 грудня 2018 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 (347 763) (6 248 421) 5 756 015 

Всього сукупний прибуток  
за 2019 рік  22 − − − − 1 209 473 1 288 996 2 498 469 

Перенесення накопиченого 
резерву переоцінки при 
вибутті інструментів капіталу, 
які оцінюються за 
справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід  − − − − 59 353 (59 353) − 

Переведення в результаті 
вибуття активів  − − − − (90 077) 90 077 − 

На 31 грудня 2019 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 830 986 (4 928 701) 8 254 484 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36  
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (прямий метод) 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 
 Примітки 2019 2018 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності    
Проценти отримані  10 666 928 8 259 913 
Проценти сплачені  (6 757 390) (5 073 457) 
Винагороди та комісії отримані   1 345 311 941 141 
Винагороди та комісії сплачені  (298 538) (204 301) 
Чистий результат від операцій з іноземними валютами та 

банківськими металами (реалізований)  25 168 029 (27 734) 
Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами  159 265 176 046 
Інші доходи отримані  220 244 154 232 
Витрати на персонал  (1 454 261) (1 175 420) 
Інші операційні витрати  (1 127 629) (898 099) 

Торговий результат від інвестицій в цінні папери  − 268 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін  
в операційних активах та зобов’язаннях  2 921 959 2 152 589 

     
Чисте зменшення/(збільшення) операційних активів    
Банківські метали  452 5 622 
Кошти у кредитних установах  320 286 3 011 562 
Кредити клієнтам та фінансова оренда  1 695 103 (12 907 571) 
Інші активи  103 128 38 844 
Чисте (зменшення)/збільшення операційних зобов’язань    
Кошти кредитних установ  (460 014) 2 555 470 
Кошти клієнтів  45 101 518 5 427 928 
Інші зобов’язання  300 293 210 558 

Податок на прибуток сплачений  − Х 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності  49 982 725 495 002 

      
Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності    
Придбання інвестиційних цінних паперів   (231 286 990) (271 887 105) 
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних 

паперів   218 687 205 273 197 064 
Придбання основних засобів та нематеріальних активів  (212 379) (212 773) 
Надходження від продажу основних засобів  217 057 15 059 
Надходження від інвестиційної нерухомості  14 700 22 411 
Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу  − 48 571 

Надходження від продажу іншого майна 15 646 806 10 442 

Чисті грошові кошти, (використані в) / отримані від 
інвестиційній діяльності  (11 933 601) 1 193 669 

      
Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності    
Надходження позикових коштів, отриманих від кредитних установ  1 624 312 1 432 794 
Погашення позикових коштів, отриманих від кредитних установ  (508 228) (80 214) 
Надходження позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  − 15 787 606 
Погашення позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  (4 304 156) (11 902 436) 

Сплата основної частки орендного зобов’язання  (73 558) Х 

Чисті грошові кошти, використані в процесі фінансової 
діяльності 34 (3 261 630) 5 237 750 

       
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти  (2 409 504) (151 676) 
Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх 

еквіваленти  (984) (3 597) 

 
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів  32 377 006 6 771 148 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 7 14 035 435 7 264 287 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  7 46 412 441 14 035 435 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М.+380 (44) 239-28-36  
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ 

АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - 

суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес  

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 

33306921 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а  

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 

Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності 

№3516  

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

Рішення АПУ від 30.06.2016 №326/4  

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 
01.01.2019 - 31.12.2019  

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

немодифікована  

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту GFS-2019-00262 

09.10.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 09.10.2019-14.05.2020 

12 Дата аудиторського звіту 14.05.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 
4 062 960,00 (з ПДВ) 

14 Текст аудиторського звіту  

 

Звіт незалежного аудитора 

Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

(«Банк»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 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 
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Банку на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

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. Ми є 

незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) («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, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень, включно з оціненими 
ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

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 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 цього питання. 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 зазначеного нижче питання, служать основою для висловлення нашої 

аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається. 

Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було розглянуто під час 

нашого аудиту 

Резерв під очікувані кредитні збитки по кредитах клієнтам 
 

Оцінка резерву під очікувані кредитні збитки по 

кредитах клієнтам є ключовою областю суджень 

керівництва Банку. Внаслідок суттєвості кредитів 

клієнтам, що складали 33% від загальних активів Банку, 

та пов’язаної невизначеності в оцінках, резерв під 

очікувані кредитні збитки по кредитах клієнтам 

вважається ключовим питанням аудиту. 

 

Розподіл кредитів клієнтам за відповідними стадіями 

згідно МСФЗ 9, ідентифікація факторів суттєвого 

зростання кредитного ризику після первісного 

визнання, зміна ризику дефолту та визначення 

вірогідності дефолту, показників втрат на момент 

дефолту та очікуваних грошових потоків для погашення 

боргу, включаючи грошові потоки від застави, 

вимагають значного застосування професійних 

суджень та є, за своєю суттю, невизначеними 

процесами, що використовують різні припущення. 

Використання різних припущень може призвести до 

суттєво різних оцінок резерву під очікувані кредитні 

збитки по кредитах клієнтам. Інформація щодо 

очікуваних кредитних збитків наведена в примітці 10 

«Кредити клієнтам та фінансова оренда» та підхід 

керівництва Банку до оцінки та управління кредитним 

ризиком наведений в примітці 29 «Управління 

ризиками» до фінансової звітності. 

Наші процедури з аудиту включали аналіз методології 

оцінки очікуваних кредитних збитків по кредитах 

клієнтам, оцінку та тестування дизайну та операційної 

ефективності внутрішніх контролів Банку щодо процесу 

оцінки резерву під очікувані кредитні збитки по 

кредитах клієнтам включно з якістю вихідних даних, 

наприклад, днів прострочення та кредитних рейтингів. 

 

Ми протестували припущення, що визначають 

визначення суттєвого зростання кредитного ризику 

після первісного визнання та зміни ризику дефолту. Ми 

протестували моделі, що використовувались Банком 

для розрахунку очікуваних кредитних збитків, 

враховуючи ті, які використовувалися для визначення 

показників вірогідності дефолту та втрат на момент 

дефолту, та протестували коректність вихідних даних, 

використаних в моделях, таких як кількість днів 

прострочення та коефіцієнт відновлення. Додатково, 

ми оцінили вибір прогнозних макроекономічних 

сценаріїв та їх зважування на вірогідність для 

наведення економічних вихідних даних в моделях. 

 

Для кредитів клієнтам в стадії 3, ми також протестували 

прогнози Банку щодо майбутніх грошових потоків та 

оцінку відповідного заставного майна. 
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Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було розглянуто під час 

нашого аудиту 

Ми проаналізували відповідні розкриття інформації в 

примітці 10 до фінансової звітності щодо резерву за 

очікуваними кредитними збитками по кредитах 

клієнтам та підходи керівництва Банку до оцінки та 

управління кредитним ризиком в примітці 29 до 

фінансової звітності. 

 

Інша інформація, що включена до Звіту про управління Банку та Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік 

Інша інформація складається зі Звіту керівництва (Звіту про управління) (що включає Звіт про корпоративне 

управління), який ми отримали до дати цього звіту аудитора, та інформації, що включається до Річної інформації 

емітента цінних паперів, яку ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт 

аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.  

Наша думка щодо фінансової звітності 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. 

Якщо, на основі проведеної нами роботи щодо іншої інформації отриманої до дати цього звіту аудитора ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

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 

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; 
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• 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, що може поставити під значний сумнів здатність Банку 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому 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 

подання. 

Ми повідомляємо Аудиторський комітет Наглядової ради разом з іншими питаннями інформацію про запланований 

обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо Аудиторському комітету Наглядової ради твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги 

щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 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 Аудиторському комітету Наглядової ради ми визначили ті, 

що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. 

Звіт у відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України 

№373 від 24 жовтня 2011 року (зі змінами) 

У відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової 

звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України №373 від 24 жовтня 

2011 року (зі змінами) («Інструкція №373), ми звітуємо наступне: 

На нашу думку, на основі проведеної роботи під час нашого аудиту фінансової звітності Банку, Звіт керівництва (Звіт 

про управління) складено відповідно до вимог Розділу IV Інструкції №373 та інформація у Звіті керівництва (Звіті про 

управління) відповідає фінансовій звітності. 

Ми маємо звітувати у разі, якщо ми визначимо, що Звіт керівництва (Звіт про управління) містить суттєві викривлення 

в світлі наших знань та розуміння Банку, які ми отримали під час нашого аудиту фінансової звітності Банку. Ми не 

виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора ми надаємо також інформацію 

відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII 

(«Закон № 2258-VIII»): 

Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень 

21 липня 2015 року нас було вперше призначено Наглядовою радою в якості незалежних аудиторів для проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку. Наше призначення щорічно поновлюється Наглядовою радою. 
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Загальна тривалість безперервного виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Банку 

становить п’ять років.  

Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Аудиторського комітету Наглядової ради  

Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для Аудиторського комітету 

Наглядової ради Банку, який ми випустили 13 травня 2020 року відповідно до вимог ст. 35 Закону № 2258-VIII. 

Надання неаудиторських послуг 

Ми заявляємо, що неаудиторські послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 Закону № 2258-VIII, нами не 

надавались. Також, ми не надавали Банку жодних неаудиторських послуг, окрім тих, що розкриті в фінансовій звітності 

або звіті про управління.  

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Студинська Ю.C.  

Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»:  

 

 

 

 

Свістіч О.М. 

Генеральний директор 

 

Номер запису в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 101250 

 

 

 

 

Студинська Ю.С. 

Партнер 

 

Номер запису в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 101256 

  

 

 

 

Мовсесян Л.С. 

Аудитор 

 

Номер запису в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 101249 

 

м. Київ, Україна 

 

14 травня 2020 року 
 

 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата 

України. Номер реєстрації у Реєстрі: 3516. 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

На 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 Примітки 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 46 412 441 14 035 435 
Банківські метали  1 428 1 754 
Кошти у кредитних установах 8 293 570 727 055 
Похідні фінансові активи 9 8 523 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 10 38 985 679 45 236 844 
Торгові цінні папери  − 333 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід 11 30 410 368 18 801 478 
Інвестиційна нерухомість 12 228 857 278 028 
Основні засоби та нематеріальні активи 13 1 433 633 1 710 795 
Активи з права користування 14 166 159 Х 
Інше майно 15 735 298 799 144 
Поточні активи з податку на прибуток  − 4 921 
Відстрочені активи з податку на прибуток 16 − 75 432 

Інші активи 18 469 802 553 253 

Всього активи  119 137 243 82 224 995 

    
Зобов’язання    
Кошти Національного банку України 19 − 4 303 770 
Кошти кредитних установ 20 5 734 932 5 825 397 
Похідні фінансові зобов’язання 9 43 624 1 830 
Кошти клієнтів 21 103 359 581 65 121 926 
Резерви під гарантії, зобов’язання та юридичні ризики 17, 23, 27 478 949 589 528 
Орендні зобов’язання  14 131 747 Х 
Поточні зобов’язання з податку на прибуток  21 723 − 
Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток 16 83 681 − 

Інші зобов’язання 18 1 028 522 626 529 

Всього зобов’язання  110 882 759 76 468 980 

     
Власний капітал    
Статутний капітал 22 13 837 000 13 837 000 
Набуті права власності на акції  (518 439) (518 439) 
Результат від операцій з акціонерами  (1 102 304) (1 102 304) 
Додатковий сплачений капітал  135 942 135 942 
Інші резерви 22 830 986 (347 763) 

Накопичений дефіцит  (4 928 701) (6 248 421) 

Всього власний капітал  8 254 484 5 756 015 

Всього власний капітал та зобов’язання  119 137 243 82 224 995 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36 
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 Примітки 
31 грудня 

2019 

31 грудня 
2018 

(рекласифіковано) 

Процентний дохід, розрахований з використанням 
методу ефективного відсотка    

Кредити клієнтам  5 667 839 4 897 602 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід  2 936 018 2 243 828 

Депозитні сертифікати Національного банку України  726 308 796 914 

Кошти у кредитних установах  202 070 118 671 

  9 532 235 8 057 015 

Інший процентний дохід    

Торгові цінні папери  − 14 982 

Фінансова оренда  131 702 43 758 

  131 702 58 740 

  9 663 937 8 115 755 

Процентні витрати    
Кошти Національного банку України  (50 597) (185 256) 
Кошти клієнтів   (6 720 606) (4 888 782) 

Кошти кредитних установ  (135 797) (81 866) 

  (6 907 000) (5 155 904) 

Інші процентні витрати    

Орендне зобов’язання  (17 050) Х 

  (17 050) Х 

  (6 924 050) (5 155 904) 

Чисті процентні доходи до витрат за кредитними 
збитками  2 739 887 2 959 851 

      
Витрати за кредитними збитками 7, 8, 10, 11 

27 (617 381) (557 773) 

Чисті проценті доходи після витрат за кредитними 
збитками  2 122 506 2 402 078 

Збиток від первісного визнання фінансових активів  (1 787) (2 605) 
Результат від операцій за наданими кредитами, які 

оцінюються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки  − 2 

Чисті комісійні доходи 24 1 064 566 760 891 
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання 

фінансових активів, що оцінюються за амортизованою 
собівартістю  407 (3 309) 

Прибутки/(збитки) від торгових цінних паперів  11 (3 277) 
Чисті прибутки від інвестицій, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід  65 771 30 966 
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання 

фінансових зобов'язань  (1 121) − 
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та 

банківськими металами 25 158 736 115 286 
Результат від операцій з похідними фінансовими 

інструментами  141 878 177 604 
Чисті прибутки від інвестиційної нерухомості  17 009 19 712 

Інші доходи 26 694 009 157 387 

Непроцентні доходи  2 139 479 1 252 657 

Витрати на персонал 28 (1 488 543) (1 202 617) 
Інші операційні витрати 28 (1 186 764) (934 431) 
Знос та амортизація 13 (292 518) (297 129) 
Амортизація активів з права користування  (38 088) X 
Зміни очікуваних кредитних збитків за іншими активами та 

інші резерви 27 88 900 (338 836) 

Непроцентні витрати  (2 917 013) (2 773 013) 
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (продовження) 

 Примітки 
31 грудня 

2019 

31 грудня 
2018 

(рекласифіковано) 

Прибуток до оподаткування  1 344 972 881 722 

Витрати з податку на прибуток 16 (55 976) (113 024) 

Чистий прибуток  1 288 996 768 698 

 
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід, який в подальшому не буде 

перекласифікований до складу прибутків та збитків    
Переоцінка основних засобів  (31 595) (4 843) 
Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою основних 

засобів   5 687 872 

  (25 908) (3 971) 

Інший сукупний дохід, який в подальшому буде 
перекласифікований у склад прибутків та збитків    

Чиста величина зміни справедливої вартості боргових 
інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід  1 332 211 (566 237) 

Сума накопиченого (прибутку)/збитку, перекласифікована у 
склад прибутків та збитків в результаті вибуття боргових 
інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 22 (65 771) (30 966) 

Величина зміни оціночного резерву під очікувані кредитні 
збитки за борговими інструментами, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 22 104 408 11 470 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою інвестицій, 
які оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід  22 (135 467) − 

  1 235 381 (585 733) 

Інший сукупний прибуток/(збиток) після оподаткування  1 209 473 (589 704) 

Всього, сукупний прибуток/(збиток)  2 498 469 178 994 

     
Середньозважена кількість акцій (у тисячах)  13 837 000 13 837 000 
Чистий і скоригований чистий прибуток на акцію (в гривнях)   0.09 0.06 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36  
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 

 
При- 

мітки 
Статутний 

капітал 

Набуті права 
власності  

на акції 

Результат 
від операцій  

з акціонерами 

Додатковий 
сплачений 

капітал 
Інші  

резерви 
Накопичений 

дефіцит 
Всього  
капітал 

На 31 грудня 2017 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 278 424 (7 005 310) 5 625 313 

Вплив застосування МСФЗ 9   − − − − (33 167) (15 155) (48 322) 

Залишок станом на 1 січня 
2018 року, перерахований 
відповідно до МСФЗ 9   13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 245 257 (7 020 465) 5 576 991 

 
Всього сукупний прибуток  

за рік  − − − − (589 704) 768 698 178 994 
Зміна переоцінки за цінними 

паперами, прийнятими від 
ПАТ «АКБ КИЇВ»  − − − − − 30 30 

Переведення в результаті 
вибуття активів  − − − − (3 316) 3 316 − 

На 31 грудня 2018 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 (347 763) (6 248 421) 5 756 015 

Всього сукупний прибуток  
за 2019 рік  22 − − − − 1 209 473 1 288 996 2 498 469 

Перенесення накопиченого 
резерву переоцінки при 
вибутті інструментів капіталу, 
які оцінюються за 
справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід  − − − − 59 353 (59 353) − 

Переведення в результаті 
вибуття активів  − − − − (90 077) 90 077 − 

На 31 грудня 2019 року  13 837 000 (518 439) (1 102 304) 135 942 830 986 (4 928 701) 8 254 484 

 
 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М. 
+380 (44) 239-28-36  
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (прямий метод) 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тисячах гривень) 
 Примітки 2019 2018 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності    
Проценти отримані  10 666 928 8 259 913 
Проценти сплачені  (6 757 390) (5 073 457) 
Винагороди та комісії отримані   1 345 311 941 141 
Винагороди та комісії сплачені  (298 538) (204 301) 
Чистий результат від операцій з іноземними валютами та 

банківськими металами (реалізований)  25 168 029 (27 734) 
Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами  159 265 176 046 
Інші доходи отримані  220 244 154 232 
Витрати на персонал  (1 454 261) (1 175 420) 
Інші операційні витрати  (1 127 629) (898 099) 

Торговий результат від інвестицій в цінні папери  − 268 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін  
в операційних активах та зобов’язаннях  2 921 959 2 152 589 

     
Чисте зменшення/(збільшення) операційних активів    
Банківські метали  452 5 622 
Кошти у кредитних установах  320 286 3 011 562 
Кредити клієнтам та фінансова оренда  1 695 103 (12 907 571) 
Інші активи  103 128 38 844 
Чисте (зменшення)/збільшення операційних зобов’язань    
Кошти кредитних установ  (460 014) 2 555 470 
Кошти клієнтів  45 101 518 5 427 928 
Інші зобов’язання  300 293 210 558 

Податок на прибуток сплачений  − Х 

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності  49 982 725 495 002 

      
Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності    
Придбання інвестиційних цінних паперів   (231 286 990) (271 887 105) 
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних 

паперів   218 687 205 273 197 064 
Придбання основних засобів та нематеріальних активів  (212 379) (212 773) 
Надходження від продажу основних засобів  217 057 15 059 
Надходження від інвестиційної нерухомості  14 700 22 411 
Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу  − 48 571 

Надходження від продажу іншого майна 15 646 806 10 442 

Чисті грошові кошти, (використані в) / отримані від 
інвестиційній діяльності  (11 933 601) 1 193 669 

      
Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності    
Надходження позикових коштів, отриманих від кредитних установ  1 624 312 1 432 794 
Погашення позикових коштів, отриманих від кредитних установ  (508 228) (80 214) 
Надходження позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  − 15 787 606 
Погашення позикових коштів, отриманих від Національного банку 

України  (4 304 156) (11 902 436) 

Сплата основної частки орендного зобов’язання  (73 558) Х 

Чисті грошові кошти, використані в процесі фінансової 
діяльності 34 (3 261 630) 5 237 750 

       
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти  (2 409 504) (151 676) 
Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх 

еквіваленти  (984) (3 597) 

 
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів  32 377 006 6 771 148 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 7 14 035 435 7 264 287 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  7 46 412 441 14 035 435 

 
Від імені керівництва Банку затверджено до випуску та підписано 
 

 
Голова Правління  Кирило Шевченко 
 
 
Головний бухгалтер  Наталія Хрустальова 
 
 
14 травня 2020 року 
 
 
Усенко В.М.+380 (44) 239-28-36  
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

 
1. Загальна інформація 

 

Організаційна структура та діяльність 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далi – «Банк») було створено 
21 липня 1993 року на базі злиття декількох комерційних банків. 3 червня 2009 року український уряд здійснює 
контроль над Банком шляхом володіння контрольної частки участі у статутному капіталі Банку. 
 
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 2019 року мережа Банку має 
250 зареєстрованих відділень (з них 250 діючих) (2018: 246 зареєстрованих відділень (з них 246 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.  
 
Втілюючи Стратегію «Green banking» пріоритетним напрямом роботи Банку є фінансування проектів, що пов’язані з 
ефективним використанням енергоресурсів та зменшенням негативного впливу на довкілля. 
 
На сьогоднішній день, Банк - єдиний банк в Східній Європі, який має власний технічний офіс для проведення фахового 
експертного аналізу проектів альтернативної енергетики та енергоефективності. 
 
Банк фінансує еко-проекти за напрямом з відновлювальних джерел енергії, енергоефективності та екології. 
 
В Банку впроваджена система екологічного менеджменту, що базується на принципах сталого розвитку та стандартах 
діяльності Міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років випущені акції Банку належали таким акціонерам: 
 

Акціонер 
31 грудня 

2019, % 
31 грудня  

2018, % 

Міністерство фінансів України 94,94 94,94 

Інші 5,06 5,06 

Всього 100,00 100,00 

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років кінцевою контролюючою стороною Банку була держава Україна в особі 
Міністерства фінансів України. 
 
Дана річна фінансова звітність була затверджена до випуску та підписана керівництвом Банку  14 травня  
2020 року. 
 
 

2. Операційне середовище та безперервність діяльності 
 
Банк здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує 
демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, зокрема, залишаються притаманними певні структурні 
диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та 
внутрішнього державного боргу. 
 
Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка України у 2018-2019 роках почала демонструвати певні ознаки 
відновлення та зростання. Кредитне рейтингове агентство Standard&Poor’s 27 вересня 2019 року підвищило 
суверенний кредитний рейтинг України до рівня «B», прогноз «стабільний», а кредитне рейтингове агентство Fitch 
також підвищило рейтинг до рівня «В» з «позитивним» прогнозом. 
 
Зважаючи на послаблення інфляційних чинників та сприятливу динаміку курсу національної валюти до долару США 
та Євро, Національний банку України в 2019 році знизив розмір облікової ставки з 18% річних до 13,5% річних. За 
сприятливої макроекономічної ситуації очікується подальше зниження рівня облікової ставки Національного банку 
України та пом’якшення монетарної політики, що матиме позитивний вплив на економіку України.  
 
Подальше економічне зростання залежить від реалізації запланованих Урядом України реформ, співробітництві з 
Міжнародним валютним фондом та іншими чинниками. Водночас, основними ризиками для сталої економічної 
динаміки залишаються напруженість у геополітичних відносинах; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків 
проведення інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні, судочинстві та основних секторах 
економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій. 
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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») та вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16 липня 1999 року щодо складання фінансової 
звітності. 
 
 

Основа оцінки 
 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за винятком оцінки будівель, 
які оцінюються за переоціненою вартістю, інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, 
активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за найменшою з двох величин – балансовою або справедливою 
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, 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 оренди, які входять у сферу застосування МСБО (IAS) 17 «Оренда» (з 1 січня 
2019 року – МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»), та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є 
справедливою вартістю, такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО (IAS) 2 «Запаси» або вартість під час 
використання згідно з МСБО (IAS) 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. 

 
Рекласифікації 
 
При підготовці фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився цією датою, Банк здійснив 
рекласифікації в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід та примітках до фінансової звітності, 
підготовленої станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року: 
 
(1) Станом на 31 грудня 2019 року Банком було змінено підхід до подання процентних доходів за кредитами 

клієнтам та інших доходів, що були включені до складу витрат за кредитними збитками; 

(2) Станом на 31 грудня 2019 року Банком змінив підходи до представлення іншого сукупного доходу, який в 

подальшому буде перекласифікований у склад прибутків та збитків; 

(3) Відповідно до МСФЗ, гарантії виконання не належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», тому гарантії виконання, що раніше були включені до складу фінансових гарантій Банку, були 

перекласифіковані до договірних та умовних зобов’язань некредитного характеру; 

(4) Станом на 31 грудня 2019 року Банком було змінено підхід до подання інформації про кошти клієнтів, 

виокремивши окремий сегмент клієнтів малого та середнього бізнесу (далі – «МСБ»). 

 

 
Прим. 

До 
рекласифікації Рекласифікація 

Після 
рекласифікації 

Процентний дохід, розрахований з 
використанням методу ефективного 
відсотка 

    

Кредити клієнтам (1)  5 148 673 (251 071) 4 897 602 

  8 308 086 (251 071) 8 057 015 

 
Витрати за кредитними збитками 

 
(1), (2)  

 
(801 822) 

 
244 049 

 
(557 773) 

Чисті проценті доходи після витрат за 
кредитними збитками 

 
2 409 100 (7 022) 2 402 078 
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Прим. 

До 
рекласифікації Рекласифікація 

Після 
рекласифікації 

Чисті прибутки від інвестицій, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

(2) 
19 496 11 470 30 966 

Інші доходи (1)  161 835 (4 448) 157 387 

Непроцентні доходи  1 245 635 7 022 1 252 657 

     

Інший сукупний дохід, який в 
подальшому буде перекласифікований 
у склад прибутків та збитків 

 

   

Нереалізовані збитки від інвестицій, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

(2) 
(605 229) 605 229 - 

Реалізовані прибутки від інвестицій, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

(2) 
21 214 (21 214) - 

Розмір зміни оціночного резерву під 
очікувані кредитні збитки за борговими 
інструментами, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

(2) 

(1 718) 1 718 - 

Чиста величина зміни справедливої 
вартості боргових інструментів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

(2) 

- (566 237) (566 237) 

Сума накопиченого (прибутку) / збитку, 
перекласифікована у склад прибутків та 
збитків в результаті вибуття боргових 
інструментів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

(2) 

- (30 966) (30 966) 

Величина зміни оціночного резерву під 
очікувані кредитні збитки за борговими 
інструментами, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

(2) 

- 11 470 11 470 

Інший сукупний прибуток/(збиток) після 
оподаткування 

 
(589 704) - (589 704) 

     

Гарантії (3) 4 218 663 (4 218 663) - 

Фінансові гарантії (3) - 1 769 727 1 769 727 

  5 988 345 (2 448 936) 3 539 409 

     

Гарантії виконання (3) - 2 448 936 2 448 936 

Договірні та умовні зобов’язання  5 988 345 - 5 988 345 

     

Поточні рахунки (4)    

- Юридичні особи (4) 24 520 256 (2 153 108) 22 367 148 

- Фізичні особи (4) 4 009 059 (2 494) 4 006 565 

- Бюджетні організації (4) 234 149 (234 149) - 

- МСБ (4) - 2 389 751 2 389 751 

  28 763 464 - 28 763 464 

Строкові депозити (4)    

- Юридичні особи (4) 19 431 136 (3 821 694) 15 609 442 

- Фізичні особи (4) 16 927 326 (3 465) 16 923 861 

- Бюджетні організації (4) - - - 

- МСБ (4) - 3 825 159 3 825 159 

  36 358 462 - 36 358 462 

Кошти клієнтів  65 121 926 - 65 121 926 

 
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 обґрунтованим, 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 
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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. Основні положення облікової політики 
 
Зміни в обліковій політиці 
 

Банк вперше застосував новий стандарт та деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або 
поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 
 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 
4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і 
Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 

встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі 
відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, 
передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для 
орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 
місяців). На дату початку оренди орендар визнає зобов’язання щодо орендних платежів (тобто орендне зобов’язання), 
а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив з права 
користування). Орендарі зобов’язані визнавати витрати на відсотки за орендними зобов’язанням окремо від витрат по 
амортизації активу з права користування (Примітка 14). 
 
Орендарі також повинні переоцінювати орендне зобов’язання при настанні певної події (наприклад, зміна термінів 
оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для 
визначення таких платежів). У більшості випадків орендар враховує суми переоцінки орендного зобов’язання в якості 
коригування активу з права користування. 
 
Банк використовує звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 
12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю. 
 
Вплив застосування МСФЗ (IFRS) 16 станом на 1 січня 2019 року надано в нижчезазначеній таблиці: 
 

 Всього 

Активи  

Активи з права користування 49 349 

Всього активи 49 349 

   
Зобов’язання   

Орендне зобов’язання 49 349 

Всього зобов’язання 49 349 

 
 

(а)  Характер впливу першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 
 
У Банка наявні договори оренди різних об’єктів основних засобів. До застосування МСФЗ (IFRS) 16, Банк класифікував 
кожний договір оренди (Банк в якості орендаря) на дату початку дії оренди як фінансову оренду або як операційну 
оренду. Договір оренди класифікувався як фінансова оренда, якщо Банку передавались практично всі ризики та 
винагороди, пов’язані із орендованим активом; в протилежному випадку договір оренди класифікувався як операційна 
оренда. Фінансова оренда капіталізувалась на дату початку оренди за справедливою вартістю орендного майна, або, 
якщо ця сума була меншою, за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподілялись 
між процентами та зменшенням зобов’язань з оренди. В випадку операційної оренди вартість орендного майна не 
капіталізувалась, а орендні платежі визнавалися витратами по оренді в складі прибутків або збитків лінійним методом 
протягом строку оренди. Всі авансові орендні платежі та нараховані орендні платежі визнавалися в складі «Інших 
активів» та «Інших зобов’язань» відповідно.  
 
В результаті застосування МСФЗ (IFRS) 16 Банк застосовував єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів 
оренди, окрім короткострокової оренди та оренди активів із низькою вартістю. Банк застосовував особливі перехідні 
вимоги та спрощення практичного характеру, передбачені стандартом.  
 
Оренда, раніше класифікована як фінансова оренда  
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Для оренди, раніше класифікованої як фінансова оренда, Банк не змінював первісну балансову вартість визнаних 
активів та зобов’язань на дату початкового застосування (тобто активи з права користування та орендні зобов’язання 
оцінювались в сумі, рівній величині орендних активів та орендних зобов’язань, визнаних при застосуванні МСБО (IAS) 
17). Вимоги МСФЗ (IFRS) 16 застосовуються до такої оренди з 1 січня 2019 року.  
 
Оренда, раніше класифікована як операційна оренда 
 
Для оренди, раніше класифікованої як операційна оренда, окрім короткострокової оренди та оренди активів із низькою 
вартістю, Банк визнав активи з права користування та орендні зобов’язання. Активи з права користування за більшістю 
договорів оренди оцінювались за балансовою вартістю, так наче стандарт застосовувався завжди, за виключенням 
застосування ставки додаткових запозичень орендаря на дату першого застосування. За деякими договорами оренди, 
активи з права користування визнавались за величиною рівною зобов’язанням з оренди з коригуванням на суму 
авансових платежів або нарахованих витрат, визнаних попередньо. Орендні зобов’язання були визнані за 
теперішньою вартістю орендних платежів, що залишилися, дисконтованих із застосуванням ставки додаткових 
запозичень орендаря на дату першого застосування.  
 
Банком застосовано спрощення практичного характеру, передбачені стандартом, в результаті яких Банк: 

► застосував єдину ставку дисконту по відношенню до портфеля договорів оренди з обґрунтовано подібними 
характеристиками;  

► використав в якості альтернативи перевірці на предмет зменшення корисності, власну оцінку того, чи є оренда 
обтяжливою безпосередньо перед датою першого застосування; 

► обрав звільнення у вигляді незастосування вимог визнання по відношенню до оренди, для якої строк оренди 
закінчується протягом 12 місяців від дати першого застосування; 

► виключив первісні прямі витрати з оцінки активу з права користування на дату першого застосування; 

► скористався інформацією, що стала відома пізніше, при визначення строку оренди, якщо договір містив 
можливості (опціон) продовження або припинення оренди. 

 
Виходячи з вищезазначеного, станом на 1 січня 2019 року: 

► визнано «Активи з права користування» в розмірі 49 349 тис. грн.; 

► визнано додаткові орендні зобов’язання в розмірі 49 349 тис. грн. (включені в склад «Орендні зобов’язання»). 
 

Нижче наводиться порівняння орендних зобов’язань станом на 1 січня 2019 року з договірними зобов’язаннями з 
операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року: 

 
Договірні зобов’язання з операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року 79 635 

Середньозважена ставка додаткових запозичень орендаря на 1 січня 2019 року                 17,32% 

Дисконтовані договірні зобов’язання з операційної оренди на 1 січня 2019 року 68 696 
  
Мінус:  
Договірні зобов’язання, пов’язані з короткостроковою орендою (10 678) 
Договірні зобов’язання, пов’язані з орендою активів із низькою вартістю (8 669) 
  
Плюс:  
Договірні зобов’язання, пов’язані з орендою, попередньо класифіковані як фінансова 

оренда − 
Платежі в періодах, передбачених можливістю (опціоном) продовження оренди, не визнані 

на 31 грудня 2018 року. − 

Орендні зобов’язання на 1 січня 2019 року 49 349 

 
 

(б)  Основні положення нової облікової політики 

 
Нижче зазначено основні положення нової облікової політики Банку, застосовані в результаті прийняття МСФЗ (IFRS) 
16, використані з дати першого застосування: 
 
і.  Банк в якості орендаря 
 
Банк застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, окрім короткострокової оренди та оренди 
активів із низькою вартістю. Банк визнає орендне зобов’язання по відношенню до здійснення орендних платежів та 
активів з права користування, які є правами на використання базових активів.  
 
Активи з права користування 
 
Банк визнає активи з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, на яку базовий актив стає доступним 
для використання). Активи з права користування оцінюються за початковою вартістю, з вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, з коригуванням на переоцінку орендного 
зобов’язання. Початкова вартість активів з права користування складається з суми первісної оцінки орендного 
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зобов’язання, первісних прямих витрат та орендних платежів, здійснених на дату початку оренди або до дати початку 
оренди за вирахуванням отриманих стимулів до оренди. Якщо у Банка відсутня достатня впевненість в тому, що він 
отримає право власності на орендований актив наприкінці строку оренди, визнаний актив з права користування 
амортизується лінійним методом до більш ранньої з двох дат: строку корисного використання активу з права 
користування або кінця строку оренди. Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності 
активу.  
 
Орендне зобов’язання  
 
На дату початку оренди, Банк визнає орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, які будуть 
здійснені протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані 
платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню; змінні орендні платежі, які 
залежать від індексу чи ставки; та сум, що очікуються до сплати за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі 
також включають ціну виконання можливості (опціону) придбання, якщо є достатня впевненість в тому, що Банк 
скористається такою можливістю, та сплату штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає потенційну 
можливість (опціон) припинення оренди. Змінні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами 
в тому періоді, в якому настає відповідна подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів. 
 
Для розрахунку теперішньої вартості орендних платежів Банк застосовує ставку додаткових запозичень орендаря на 
дату початку оренди, в випадку якщо припустиму ставку відсотка в договорі оренди не можна легко визначити. Після 
дати початку дії оренди величина орендного зобов’язання збільшується для відображення нарахування процентів та 
зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Також, в випадку модифікації, зміни строку оренди, 
зміни по суті фіксованих орендних платежів чи зміні можливості (опціону) купівлі базового активу, здійснюється 
переоцінка балансової вартості орендних зобов’язань.  
 
Короткострокова оренда та оренда активів із низькою вартістю  
 
Банк застосовує звільнення від визнання до короткострокових договорів оренди (тобто до договорів, в яких на дату 
початку оренди передбачений термін дії оренди складає менше 12 місяців та які не містять можливості (опціону) 
купівлі). Банк також застосовує звільнення від визнання по відношенню до активів із низькою вартістю до договорів 
оренди офісного обладнання та договорів оренди інших активів, вартість яких вважається низькою (тобто до 150 тис. 
грн.). Орендні платежі за короткостроковою орендою та орендою активів із низькою вартістю визнаються в якості 
витрат по оренді лінійним методом протягом строку оренди.  
 
Значні судження при визначенні строку оренди в договорах з можливістю (опціоном) продовження оренди 
 
Банк визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з періодами, по відношенню до яких передбачена 
можливість (опціон) продовження оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що він буде реалізований, або 
періодами, по відношенню до яких передбачена можливість (опціон) припинення дії оренди, якщо є достатня 
впевненість в тому, що він не буде реалізований. 
 
Банк застосовує судження для обґрунтування чи є достатньою впевненість в тому, що він скористається можливістю 
(опціоном) продовження оренди. При цьому Банк бере до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють 
економічний стимул для Банка скористатися можливістю (опціоном) продовження оренди. Після дати початку оренди 
Банк повторно оцінює строк оренди при виникненні значних подій або зміні обставин, які Банк може проконтролювати, 
та які впливають на його рішення скористатися (або не скористатися) можливістю (опціоном) продовження строку 
оренди (наприклад: зміна бізнес-стратегії).  
 
ii.  Операційна оренда − Банк в якості орендодавця 
 

Оренда, за якою Банк не передає в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активом, класифікуються 
як операційна оренда. Дохід, що виникає від оренди враховується лінійним методом протягом терміну оренди і 
включається до складу чистих прибутків від інвестиційної нерухомості в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід. Первісні прямі витрати, понесені в процесі узгодження та укладення договорів операційної оренди, включаються 
до балансової вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом терміну оренди на тій же основі, що і дохід 
від оренди. Умовні орендні платежі визнаються в якості доходу в тому періоді, в якому вони були отримані. 
 
iii.  Фінансова оренда − Банк в якості орендодавця 
 

Банк відображає дебіторську заборгованість за орендними платежами в сумі, що дорівнює чистим інвестиціям в 
оренду, починаючи з дати початку терміну оренди. Фінансовий дохід обчислюється за схемою, що відображає постійну 
періодичну норму прибутковості на балансову суму чистих інвестицій. Первісні прямі витрати враховуються в складі 
первісної суми дебіторської заборгованості по орендних платежах. 
 
Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток» 
 

Тлумачення розглядає порядок обліку податку на прибуток за умов існування невизначеного підходу до податкових 
трактувань, які впливають на застосування МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток». Тлумачення не застосовується 
до податків та зборів, які не підпадають під сферу застосування МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток», та також не 
містить особливих вимог щодо процентів та штрафів, пов’язаних із невизначеним підходом до податкових трактувань. 
Зокрема, тлумачення розглядає наступні питання: 
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► чи розглядає суб’єкт господарювання невизначені податкові трактування окремо; 

► припущення, які суб’єкт господарювання здійснює по відношенню до перевірки податкових трактувань 
податковими органами; 

► як суб’єкт господарювання визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), базу оподаткування, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові вигоди і ставки оподаткування; 

► як суб’єкт господарювання розглядає зміни фактів та обставин. 
 
Банк визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо чи разом із одним або кількома 
іншими невизначеними податковими трактуваннями, та застосовує підхід який дозволить більш точно передбачити 
результат для вирішення невизначеності.  
 
Враховуючи, що Банк виконує вимоги податкового законодавства, та, виходячи з проведеного ним аналізу 
застосованої практики, Банк дійшов висновку, що застосовані ним підходи податкових трактувань будуть прийнятними 
для податкових органів. Дане тлумачення не впливає на фінансову звітність Банку.  
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням» 
 
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, борговий інструмент може оцінюватись за амортизованою собівартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу та процентів на непогашену частину основної суми боргу» (тест SPPI) і 
інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 
9 надають роз’яснення, що фінансовий актив задовольняє критерії тесту SPPI незалежно від того, яка подія або 
обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи 
отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. Дані поправки не впливають на фінансову 
звітність Банку. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Внесення змін в програму, скорочення програми чи погашення зобов’язань по програмі»  
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку в випадках, коли внесення змін в програму, скорочення 
програми чи погашення зобов’язань по програмі відбувається протягом звітного періоду. Поправки надають 
роз’яснення, що якщо внесення змін в програму, скорочення програми чи погашення зобов’язань по програмі 
відбуваються протягом річного звітного періоду, суб’єкт господарювання повинен визначити вартість послуг поточного 
періоду по відношенню до частини періоду, що залишився після внесення змін в програму, її скорочення чи повного 
погашення зобов’язань по програмі, зважаючи на актуарні припущення, які використані для переоцінки чистого 
зобов’язання (активу) програми із встановленими виплатами, які відображають винагороди, передбачені програмою, 
та активи програми після даної події. Суб’єкт господарювання також повинен визначити чистий розмір процентів по 
відношенню до частини періоду, що залишився після внесення змін в програму, її скорочення чи повного погашення 
зобов’язань по програмі, з використанням чистого зобов’язання (активу) програми із встановленими виплатами, які 
відображають винагороди, визначені програмою, та активи програми після даної події, а також ставки дисконтування, 
які були використані для переоцінки цього чистого зобов’язання (активу) програми із встановленими виплатами. Дані 
поправки не вплинули на фінансову звітність Банку.  

 
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» 
 
Поправки роз’яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в асоційовану 
організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але які, по суті, складають 
частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство (довгострокові вкладення). Дане 
роз’яснення важливе, оскільки мається на увазі, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель 
очікуваних кредитних збитків в МСФЗ (IFRS) 9. 
 
У поправках також роз’яснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 суб’єкт господарювання не бере до уваги збитки, 
понесені асоційованою організацією чи спільним підприємством, або збитки від знецінення чистих інвестицій, визнані 
в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію чи спільне підприємство, які виникають внаслідок 
застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства». 

 
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, оскільки у Банка відсутні такі довгострокові вкладення в 
асоційовану організацію або спільне підприємство. 

 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 роки 

 
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів» 

 
У поправках пояснюється, що якщо суб’єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, який є спільною 
операцією, то він повинен застосовувати вимоги щодо об’єднання бізнесів, який здійснюється поетапно, включаючи 
переоцінку часток, що раніше були часткою участі в активах та зобов’язаннях спільної операції за справедливою 
вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях. 
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Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки щодо об’єднань бізнесів, дата набуття яких збігається 
або настає після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, оскільки у нього 
відсутні операції, в межах яких Банк отримує спільний контроль.  

 
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво» 

 
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над 
спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнесом, в розумінні цього терміну як визначено в МСФЗ (IFRS) 3. 
У поправках роз’яснюється, що в таких випадках частки, що раніше були частками участі в даній спільній операції не 
переоцінюються. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких він отримує спільний контроль 
і дата яких співпадає або настає після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року 
або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку, 
оскільки у нього відсутні операції, в межах яких Банк отримує спільний контроль. 

 
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» 
 
Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов’язані з минулими операціями чи 
подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. Відповідно, суб’єкт 
господарювання повинен визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі прибутку чи збитку, іншому сукупному 
доході або власному капіталі в залежності від того, де суб’єкт господарювання спочатку визнавав такі минулі операції 
або події. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до річних звітних періодів, які 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. При першому застосуванні 
даних поправок суб’єкт господарювання повинен застосовувати їх до податкових наслідків по відношенню до 
дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки поточна 
облікова політика Банку відповідає вимогам поправок, їх застосування не вплинуло на фінансову звітність Банку.  

 
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями» 
 
Поправки роз’яснюють, що суб’єкт господарювання повинен враховувати позики, отримані спеціально для придбання 
кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки 
цього активу для використання за призначенням або продажу. 
 
Суб’єкт господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до витрат за запозиченнями, понесених 
на дату початку річного звітного періоду, в якому він вперше застосовує дані поправки, або після цієї дати. Суб’єкт 
господарювання повинен застосовувати дані поправки по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Оскільки поточна облікова політика Банку 
відповідає вимогам поправок, їх застосування не вплинуло на фінансову звітність Банку. 
 
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 

2019 
31 грудня 

2018 

Долар США 23,6862 27,6883 
Євро 26,4220 31,7141 
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Фінансові активи і зобов’язання 
 
Первісне визнання 
 
Дата визнання 

 
Придбання або продаж фінансових активів і зобов’язань на стандартних умовах відображаються на дату укладення 
угоди, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання щодо придбання активу або зобов’язання. До придбання 
або продажу на стандартних умовах відносяться придбання або продаж фінансових активів і зобов’язань в рамках 
договору, за умовами якого потрібно постачання активів і зобов’язань в межах терміну, встановленого правилами або 
угодами, прийнятими на ринку. 

 
Первісна оцінка 

 
Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від договірних умов і бізнес-моделі, 
використовуваної з метою управління інструментами. Фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою 
вартістю, включаючи витрати на операцію, крім випадків, коли фінансові активи та фінансові зобов’язання оцінюються 
за СВПЗ. 
 
Категорії оцінки фінансових активів та зобов’язань 
 
Банк класифікує всі свої фінансові активи на підставі бізнес-моделі, використовуваної для управління активами, і 
договірних умов активів як оцінювані за: 

► амортизованою собівартістю; 

► СВІСД; 

► СВПЗ. 
 
Банк класифікує і оцінює похідні інструменти та інструменти, призначені для торгівлі, за СВПЗ. Банк може на власний 
розсуд класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за СВПЗ, якщо така класифікація дозволить усунути або 
значно зменшити непослідовність застосування принципів оцінки або визнання. 
 
Кошти у кредитних установах, кредити клієнтам та фінансова оренда, інші фінансові інвестиції 
 

Банк оцінює кошти у кредитних установах, кредити клієнтам і інші фінансові інвестиції за амортизованою собівартістю, 
тільки якщо виконуються обидві наступні умови: 

► фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для 
отримання передбачених договором грошових потоків; 

► договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу (SPPI). 

 
Більш докладно дані умови розглядаються нижче. 
 
Оцінка бізнес-моделі 
 
Банк визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином здійснюється управління об’єднаними в 
групи фінансовими активами для досягнення певної мети бізнесу. 
 
Бізнес-модель Банку оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні агрегування портфелів і 
заснована на спостережуваних факторах, таких як: 

► яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі і прибутковість фінансових активів, утримуваних в 
рамках цієї бізнес-моделі, і яким чином ця інформація повідомляється ключовому управлінському персоналу 
Банку; 

► ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і на прибутковість фінансових активів, утримуваних в 
рамках цієї бізнес-моделі) і, зокрема, спосіб управління даними ризиками; 

► яким чином винагороджуються менеджери, керівники бізнесом (наприклад, чи базується винагорода на 
справедливій вартості активів чи на отриманих грошових потоках, передбачених договором); 

► очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнес-моделі Банку. 
 

Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без урахування так званого 
«найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після первісного визнання реалізовані способом, 
відмінним від очікувань Банку, Банк не змінює класифікацію наявних фінансових активів, утримуваних в рамках даної 
бізнес-моделі, але в подальшому приймає таку інформацію до уваги при оцінці нещодавно створених або нещодавно 
придбаних фінансових активів. 

 
Тест «виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» 
(тест SPPI) 
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У рамках другого етапу процесу класифікації Банк оцінює договірні умови фінансового активу, щоб визначити, чи є 
передбачені договором грошові потоки за активом виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на 
непогашену частину основної суми боргу (так званий SPPI-тест). 

 
Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового активу при первісному 
визнанні, і вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового активу (наприклад, якщо мають місце 
виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизація премії / дисконту). 

 
Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є відшкодування за вартість грошей 
у часі і відшкодування за кредитний ризик. Для проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження і аналізує доречні 
фактори, наприклад, в якій валюті виражений фінансовий актив, і період, на який встановлена процентна ставка. 

 
У той же час договірні умови, які здійснюють більш ніж незначний вплив на схильність до ризиків або волатильність 
передбачених договором грошових потоків, які пов’язані з базовою кредитною угодою, що не обумовлюють виникнення 
передбачених договором грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на 
непогашену частину основної суми боргу. У таких випадках фінансовий актив необхідно оцінювати за СВПЗ. 

 
Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД 

 
Згідно МСФЗ (IFRS) 9, Банк оцінює боргові інструменти за СВІСД, якщо виконуються обидві наступні умови: 

► інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 
договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів; 

► договірні умови фінансового активу дотримуються критеріїв SPPI-тесту. 
 
Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД, згодом оцінюються за справедливою вартістю, а прибутки або збитки, 
що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються в складі ІСД. Процентний дохід і прибуток або 
збиток від зміни валютних курсів визнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як і в випадку фінансових активів, 
які оцінюються за справедливою вартістю. При припиненні визнання накопичені прибуток або збиток, раніше визнані 
в складі ІСД, рекласифікуються зі складу ІСД в чистий прибуток або збиток. 

 
ОКЗ за борговими інструментами, оцінюваним за СВІСД, не зменшують балансову вартість цих фінансових активів в 
звіті про фінансовий стан. Замість цього сума, що дорівнює оціночному резерву під очікувані збитки, який був би 
створений при оцінці активу за справедливою вартістю, визнається у складі ІСД як накопичена сума знецінення з 
визнанням відповідних сум у звіті про прибутки та збитки. Накопичена сума збитків, визнаних у складі ІСД, 
перекласифікується в чистий прибуток або збиток при припиненні визнання активу. 

 
Інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД 

 
Банк при первісному визнанні деяких інвестицій в інструменти капіталу приймає рішення, без права його подальшої 
скасування, класифікувати їх як інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД, якщо вони відповідають визначенню 
інструмента капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і не призначені для торгівлі. Рішення 
про таку класифікації приймається за кожним інструментом окремо. 

 
Прибутки та збитки за такими інструментами капіталу ніколи не рекласифікуються в чистий прибуток або збиток. 
Дивіденди визнаються в прибутку чи збитку в якості іншого доходу, коли право на отримання дивідендів встановлено, 
крім випадків, коли Банк отримує вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини первісної вартості такого 
інструменту. У такому випадку прибуток визнається в складі ІСД. Інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД, не 
підлягають оцінці на предмет знецінення. При вибутті таких інструментів накопичений резерв з переоцінки 
переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

 
Фінансові гарантії, акредитиви та зобов’язання з надання кредитів 
 
Банк випускає фінансові гарантії, акредитиви та зобов’язання з надання кредитів. 

 

Фінансові гарантії спочатку визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю, в сумі отриманої комісії. Після 
первісного визнання Банк оцінює своє зобов’язання по кожній гарантії по найбільшій величині з первісно визнаної суми 
за вирахуванням накопиченої амортизації, визнаної в звіті про прибуток або збиток, і оціночного резерву під ОКЗ. 

 
Зобов’язання з надання кредитів та акредитиви виникають в результаті укладання договорів, протягом терміну дії яких 
Банк зобов’язаний надати клієнту кредит на визначених заздалегідь умовах. Стосовно таких зобов’язань 
застосовуються вимоги до оцінки ОКЗ. 

  
Банк іноді випускає зобов’язання з надання кредитів за процентними ставками, нижчими від ринкових. Такі 
зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю і згодом оцінюються за найбільшою величиною з суми 
оціночного резерву під ОКУ і спочатку визнаної суми за вирахуванням, коли доречно, амортизації даного доходу. 

 
Гарантії виконання 

 

Гарантії виконання – це договори, що надають компенсацію, якщо інша сторона не виконує передбачений договором 
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обов’язок. Гарантії виконання не містять у собі кредитний ризик. Ризик за договором з гарантією виконання є 
можливість невиконання передбаченого договором обов’язку іншою стороною. Відповідно, гарантії виконання не є 
фінансовими інструментами і тому не належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9. 
 
Державні субсидії 
 

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 
собівартістю 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. 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, кошти в Національному банку України, не обмежені для 
використання, 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, включаючи овернайт депозитні сертифікати 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 собівартістю з використанням методу 
ефективного відсотка та обліковуються за вирахуванням очікуваних кредитних збитків. 

 
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 статті «Прибутки 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 інвестиціями, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. 
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. 
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Вбудовані похідні фінансові інструменти  
 

Банк враховує подібним чином похідні інструменти, вбудовані у фінансові зобов’язання і нефінансові основні договори. 
Класифікація фінансових активів здійснюється на підставі бізнес-моделі і оцінки SPPI-тесту. 
 

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 
собівартістю 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. 
 

Очікувані кредитні збитки 
 

Банк здійснює оцінку зменшення корисності для активних операцій, облік яких ведеться за амортизованою 
собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, фінансових гарантій, акредитивів та 
зобов’язань з надання кредитів. 
 
У відповідності з загальним підходом, в залежності від міри погіршення кредитної якості з моменту первісного визнання, 
Банк відносить фінансові інструменти до одної з наступних груп: 

► Стадія 1 – фінансові інструменти, для яких відсутні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику. За даними 
фінансовими інструментами розраховуються очікувані кредитні збитки протягом наступних 12 місяців; 

► Стадія 2 – фінансові інструменти, для яких наявні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання, але відсутні ознаки зменшення корисності. За даними фінансовими інструментами 
розраховуються кредитні втрати на весь термін дії фінансових інструментів; 

► Стадія 3 – фінансові інструменти, для яких наявні ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання та об’єктивні ознаки зменшення корисності. За даними фінансовими інструментами 
розраховуються очікувані кредитні втрати на весь термін дії фінансових інструментів; 

► ПСКЗ – придбані або створені кредитно-знецінені (ПСКЗ) активи – це фінансові активи, за якими було кредитне 
знецінення на момент первісного визнання. При первісному визнанні ПСКЗ активи оцінюються за справедливою 
вартістю, і згодом визнається процентний дохід, розрахований з використанням ефективної ставки відсотка, що 
скоригована з урахуванням кредитного ризику. Оціночний резерв під ОКЗ визнається або припиняє визнаватись 
тільки в тому обсязі, в якому відбулася подальша зміна суми очікуваних кредитних збитків за весь термін дії 
фінансового інструменту. 

 
Реструктуризовані кредити та/або модифіковані 
 

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 тощо). 
 

В результаті внесення суттєвих змін в умови кредитного договору, в обліку Банку відбувається погашення первісного 
фінансового інструмента та визнання нового фінансового інструмента. 
 
Банк визначає суттєвими наступні модифікації контрактних грошових потоків за фінансовими інструментами: 

► умови, відповідно до яких, чиста вартість теперішніх грошових потоків за новими умовами, дисконтована із 
застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового активу або зобов’язання з плаваючою 
процентною ставкою – ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної 
процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості грошових 
потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового активу або зобов’язання; 

► зміна валюти фінансового інструменту; 

► зміна типу відсоткової ставки фінансового інструменту (з фіксованої на плаваючу або навпаки); 

► консолідація декількох фінансових інструментів або дроблення одного фінансового інструменту на декілька. 
 
Також щодо фінансових активів, Банк визначає наступну модифікацію контрактних грошових потоків як суттєву: 

► включення до контракту додаткових умов / виключення з контракту умов / зміну умов контракту, що впливають 
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на проходження тесту характеристик контрактних грошових потоків. 
 
Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає новий фінансовий актив, якщо переглянуті або 
модифіковані грошові потоки, що передбачені договором, призводять до припинення визнання первісного фінансового 
активу. На дату модифікації Банк визнає новий фінансовий актив за справедливою вартістю, враховуючи витрати на 
операцію, що пов’язані зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу, який обліковується за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток), та визначає суму очікуваних кредитних збитків протягом 12 
місяців. 
 
Якщо в результаті модифікації виникає новий фінансовий актив, який є знеціненим під час первісного визнання, то за 
таким фінансовим інструментом Банк має визнавати кумулятивні зміни в очікуваних кредитних збитках протягом всього 
строку дії фінансового активу. 
 
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 під очікувані кредитні збитки за рішенням Правління Банку. Списання кредитів 
відбувається після того, як керівництво використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості 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. 
 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
 

ОКЗ за борговими інструментами, що оцінюються за СВІСД, не зменшують балансову вартість цих фінансових активів 
в звіті про фінансовий стан, які продовжують оцінюватися за справедливою вартістю. Замість цього сума, рівна 
оціночному резерву під очікувані кредитні збитки, який був би створений при оцінці активу за справедливою вартістю, 
визнається у складі ІСД як накопичена сума знецінення з визнанням відповідних сум у звіті про прибутки та збитки. 
Накопичена сума кредитних збитків, визнаних у складі ІСД, перекласифікується в чистий прибуток або збиток при 
припиненні визнання активу. 
 
Нефінансові активи 
 
Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну звітну дату на предмет виявлення ознак 
зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива 
вартість за вирахуванням витрат 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 
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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, припиняється визнання первісного 
зобов’язання, а нове відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у складі прибутку 
або збитку. 

 
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. 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 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 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. 
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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 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. 

 
Інше майно 
 
Банк визнає у складі іншого майна необоротні активи, які набув у власність шляхом реалізації права заставодержателя 
та утримує з метою подальшого продажу. Такі активи не відповідають критеріям визнання активів, утримуваних для 
продажу, та не можуть бути визнані необоротними активами для використання в поточній діяльності або інвестиційною 
нерухомістю. Такі активи оцінюються за найменшою з двох величин - собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
 

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.  

 
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. 
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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, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 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. Станом на 31 грудня 2019 року резервний фонд Банку складав 
420 673 тис. грн. (2018: 343 803 тис. грн.) 
 
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 вигід 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 собівартості 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 
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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. 

 

Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») 
 

Нові прийняті і переглянуті МСФЗ 
 
Станом на 31 грудня 2019 року 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) 17 «Страхові контракти» 
 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий всеосяжний стандарт 
фінансової звітності для страхових контрактів, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття 
інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який 
був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування 
життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду 
організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційного участі. 
 

Є кілька винятків зі сфери застосування стандарту. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку 
страхових контрактів, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, 
який в основному базується на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку 
страхових контрактів, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, 
доповнена наступним: 

► певні модифікації для страхових контрактів з умовами прямої участі (метод змінної винагороди); 

► спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів. 
 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому необхідне подання 
порівняльної інформації. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ 
(IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. У 2019 Банк продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ 
(IFRS) 17 на свою фінансову звітність. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» 
 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», які змінили визначення 
терміну «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є придбана сукупність видів діяльності та активів 
бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють мінімальні вимоги до бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники 
ринку замінити будь-який відсутній елемент, додають керівництво, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є 
придбаний процес значущим, звужують визначення понять «бізнес» і «віддача», а також вводять необов'язковий тест 
на наявність концентрації справедливої вартості. Разом з поправками також були представлені нові ілюстративні 
приклади. 
 
Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій або інших подій, які відбуваються на дату їх 
первісного застосування або після неї, дані поправки не матимуть впливу на Банк на дату переходу. 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 «Визначення суттєвості» 
 
У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» і МСФЗ (IAS) 
8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», щоб узгодити визначення суттєвості в різних стандартах 
і роз'яснити деякі аспекти даного визначення. Згідно з новим визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна 
обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рішення основних користувачів 
фінансової звітності загального призначення, прийняті ними на основі даної фінансової звітності, що надає фінансову 
інформацію про конкретну організацію, що звітує». 
 
Очікується, що поправки до визначення суттєвості не матимуть значного впливу на фінансову звітність Банку. 
 
«Реформа Базової Процентної Ставки»: поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 7 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 7 включають ряд звільнень, які застосовуються до всіх 
відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа базової процентної ставки. Відносини хеджування 
будуть порушені, якщо реформа викличе невизначеність щодо термінів та / або грошових потоків, заснованих на 



241 

 

базовій процентній ставці, для об'єкта хеджування або інструменту хеджування. В результаті реформи можуть 
виникнути невизначеності щодо термінів та / або грошових потоків, заснованих на базовій процентній ставці, для 
об'єкта хеджування або інструменту хеджування протягом періоду до заміни існуючої базової процентної ставки 
альтернативною практично безризиковою процентною ставкою. Це може привести до невизначеності щодо оцінки 
ймовірності прогнозованої транзакції і оцінки того, чи будуть відносини хеджування високоефективними. 
 
Поправки набувають чинності з 1 січня 2020 року, але організації можуть застосувати їх раніше. Очікується, що 
поправки не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Банку. 

 
 

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 

 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 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.  
 
Оціночні резерви під очікувані кредитні збитки 
 

Оцінка збитків як згідно з МСФЗ (IFRS) 9 за всіма категоріями фінансових активів вимагає застосування судження, 
зокрема, при визначенні ОКЗ та оцінці значного збільшення кредитного ризику необхідно оцінити величину і строки 
виникнення майбутніх грошових потоків і вартість забезпечення. Такі попередні оцінки залежать від ряду факторів, 
зміни в яких можуть привести до різних сум оціночних резервів під знецінення. Розрахунки ОКЗ Банку є результатом 
складних моделей, що включають ряд базових припущень щодо вибору змінних вихідних даних і їх 
взаємозалежностей. До елементів моделей розрахунку ОКЗ, які вважаються судженнями і розрахунковими оцінками, 
відносяться наступні: 

► критерії, які використовуються Банком для оцінки того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику, в 
результаті чого оціночний резерв під знецінення фінансових активів повинен визнаватись в сумі, що дорівнює 
ОКЗ за весь термін, і якісна оцінка; 

► об’єднання фінансових активів в групи, коли ОКЗ по ним оцінюються на груповій основі; 

► розробка моделей розрахунку ОКЗ, включаючи різні формули і вибір вхідних даних; 

► визначення взаємозв’язків між макроекономічними сценаріями і економічними даними, наприклад, рівнем 
безробіття і вартістю забезпечення, а також вплив на показники ймовірності дефолту (PD), величину, схильну 
до ризику дефолту (EAD) та рівень втрат при дефолті (LGD); 

► вибір прогнозних макроекономічних сценаріїв і їх зважування з урахуванням ймовірності для отримання 
економічних вихідних даних для моделей оцінки ОКЗ. 

 
Детальна інформація представлена в Примітках 10 і 29. 
 
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 
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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 порівняльний підхід до оцінки. Порівняльний підхід до оцінки 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.  

 
 

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 
(надалі – «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, що використовується особою, яка відповідальна 
за прийняття операційних рішень для оцінки діяльності згідно з МСФЗ (IFRS) 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 2019 року Банк отримав доходи від операцій з одним клієнтом у сумі 1 131 987 тис. грн. Протягом 2018 року 
Банк отримав доходи від операцій з одним клієнтом у сумі 777 138 тис. грн.  
 
У таблицях нижче подано інформацію про доходи та витрати та про окремі активи та зобов’язання стосовно 
операційних сегментів Банку. 
 

31 грудня 2019  
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами  
та інше Всього 

Доходи       
Процентний дохід 4 659 011 620 693 519 837 202 070 3 662 326 9 663 937 
Комісійні доходи 496 311 260 415 494 269 79 234 32 876 1 363 105 
Прибутки від торгових цінних 

паперів − − − − 11 11 
Чисті прибутки від операцій з 

іноземними валютами та 
банківськими металами 19 395 3 786 78 692 − 56 863 158 736 

Результат від операцій з похідними 
фінансовими інструментами − − − − 141 878 141 878 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 17 009 17 009 

Чисті прибутки/(збитки) в результаті 
припинення визнання фінансових 
активів, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю 401 − 6 − − 407 

Чисті прибутки від інвестицій, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний 
дохід − − − − 65 771 65 771 
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31 грудня 2019  
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами  
та інше Всього 

Зміна резерву під зменшення 
корисності інших активів та інші 
резерви 208 957 2 142 (36 166) (25) (86 008) 88 900 

Інші доходи 83 971 32 541 119 421 − 458 076 694 009 

Всього доходів 5 468 046 919 577 1 176 059 281 279 4 348 802 12 193 763 

       
Витрати       
Процентні витрати (4 412 767) (605 511) (1 702 328) (186 394) (17 050) (6 924 050) 
Комісійні витрати  (57 301) (15 114) (132 858) (80 304) (12 962) (298 539) 
Витрати за кредитними збитками (408 443) (94 211) (8 817) (1 502) (104 408) (617 381) 
Чисті прибутки/(збитки) в результаті 

припинення визнання фінансових 
зобов'язань (825) − (296) − − (1 121) 

Збиток від первісного визнання 
фінансових активів − − (1 787) − − (1 787) 

Витрати на персонал (407 123) (227 944) (693 120) (32 896) (127 460) (1 488 543) 
Знос та амортизація (64 204) (26 074) (182 430) (3 560) (16 250) (292 518) 
Амортизація активів з права 

користування (6 171) (3 061) (19 865) (388) (8 603) (38 088) 

Інші операційні витрати (194 735) (88 255) (641 500) (28 974) (233 300) (1 186 764) 

Всього витрат (5 551 569) (1 060 170) (3 383 001) (334 018) (520 033) (10 848 791) 

Результати сегменту (83 523) (140 593) (2 206 942) (52 739) 3 828 769 1 344 972 

Витрати з податку на прибуток     (55 976) (55 976) 

Прибуток за період     3 772 793 1 288 996 

        
Активи сегменту 31 584 619 5 187 405 3 678 183 27 769 693 50 917 343 119 137 243 
Зобов’язання сегменту (68 013 925) (8 272 059) (27 441 390) (5 734 932) (1 420 453) (110 882 759) 
        
Інша інформація за сегментом       
Капітальні витрати 64 664 26 677 133 723 2 991 7 021 235 076 

 
 

31 грудня 2018  
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами  
та інше Всього 

Доходи       
Процентний дохід 4 160 714 380 153 400 494 118 671 3 055 723 8 115 755 
Комісійні доходи 295 034 156 578 469 595 28 139 15 846 965 192 
Чисті прибутки від операцій з 

іноземними валютами та 
банківськими металами − − 4 498 − 110 788 115 286 

Результат від операцій за 
наданими кредитами, які 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибутки/збитки − 2 − − − 2 

Чисті прибутки від інвестицій, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний 
дохід − − − − 30 966 30 966 

Результат від операцій з похідними 
фінансовими інструментами − − − − 177 604 177 604 

Чисті прибутки від інвестиційної 
нерухомості − − − − 19 712 19 712 

Інші доходи 27 825 16 017 110 669 325 2 551 157 387 

Всього доходів 4 483 573 552 750 985 256 147 135 3 413 190 9 581 904 

        
Витрати       
Процентні витрати (3 147 432) (396 006) (1 363 204) (249 262) − (5 155 904) 
Комісійні витрати  (5 636) (2 264) (165 887) (22 460) (8 054) (204 301) 
Витрати за кредитними збитками (593 096) (62 452) 102 051 7 195 (11 471) (557 773) 
Збиток від первісного визнання 

фінансових активів − − (2 605) − − (2 605) 
Збитки від торгових цінних паперів − − − − (3 277) (3 277) 
Витрати на персонал (378 524) (185 519) (583 673) (10 521) (44 380) (1 202 617) 
Знос та амортизація (67 601) (32 933) (185 533) (3 194) (7 868) (297 129) 
Витрати на очікувані кредитні 

збитки за іншими активами та інші 
резерви (157 010) (49 170) (126 157) (2 317) (4 182) (338 836) 

Чисті збитки в результаті 
припинення визнання фінансових 
активів, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю (3 309) − − − − (3 309) 

Інші операційні витрати (246 413) (78 775) (569 121) (5 768) (34 354) (934 431) 

Всього витрат (4 599 021) (807 119) (2 894 129) (286 327) (113 586) (8 700 182) 
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31 грудня 2018  
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи 

Фінансові 
установи 

Управління 
активами  
та інше Всього 

Результати сегменту (115 448) (254 369) (1 908 873) (139 192) 3 299 604 881 722 

Витрати з податку на прибуток     (113 024) (113 024) 

Прибуток за період     3 186 580 768 698 

        
Активи сегменту 38 200 856 4 974 052 3 689 172 7 327 013 28 033 902 82 224 995 
Зобов’язання сегменту (38 341 946) (6 295 289) (21 048 524) (5 825 397) (4 957 824) (76 468 980) 
        
Інша інформація за сегментом       
Капітальні витрати 62 393 24 937 129 685 2 933 7 531 227 479 

 
 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 26 511 949 4 264 022 
Поточні рахунки у Національному банку України 9 151 774 1 966 874 

Депозитні сертифікати НБУ (овернайт)  8 110 208 4 005 260 
Грошові кошти у касі 1 695 604 1 488 310 

Строкові депозити в кредитних установах зі строком погашення до 
90 днів 947 487 2 314 566 

 46 417 022 14 039 032 

Мінус – очікувані кредитні збитки (4 581) (3 597) 

Грошові кошти та їх еквіваленти 46 412 441 14 035 435 

 
Поточні рахунки у Національному банку України являють собою кошти, розміщені для забезпечення щоденних 
розрахунків та інших операцій Банку. Обмеження щодо користування коштами, розміщеними на поточних рахунках в 
Національному банку України, відсутні. 
 
Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) станом на 31 грудня  
2019 року складала 4 894 107 тис. грн. (2018: 3 089 656 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк виконував вимоги Національного банку України щодо обов’язкових 
резервів.  
 
Зміни очікуваних кредитних збитків протягом 2019 та 2018 років були такими: 
 

 Стадія 1 

На 1 січня 2019 3 597 

Нові створені або придбані активи 72 
Активи, які були погашені (1 784) 
Зміна очікуваних кредитних збитків 3 362 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць 1 650 

Курсові різниці (666) 

На 31 грудня 2019  4 581 

 
 

 Стадія 1 

На 1 січня 2018 1 014 

Нові створені або придбані активи 1 988 
Активи, які були погашені (501) 
Зміна очікуваних кредитних збитків 1 633 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць 3 120 

Курсові різниці (537) 

На 31 грудня 2018  3 597 
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8. Кошти у кредитних установах 
 
Кошти у кредитних установах включають: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Кошти за угодами зворотного РЕПО 253 229 187 438 
Інші кошти у кредитних установах  40 673 540 186 

Строкові кошти зі строком погашення понад 90 днів або прострочені 9 406 729 512 

 303 308 1 457 136 

Мінус – очікувані кредитні збитки (9 738) (730 081) 

Кошти у кредитних установах 293 570 727 055 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 року прострочені кошти в кредитних установах складають 9 406 тис. грн. (2018:                        
729 512 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року кошти у кредитних установах у сумі 253 229 тис. грн. (або 83,49% від загальної суми 
коштів у кредитних установах), були розміщені в трьох банках (2018: 1 324 158 тис. грн., в трьох банках або 90,87% 
загальної суми коштів у кредитних установах). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року кошти за угодами зворотного РЕПО були забезпечені ОВДП справедливою вартістю 
291 455 тис. грн. (2018: 202 121 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 платіжними 
картками. 
 
Аналіз змін валової балансової вартості за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, представлений у наступній таблиці:  
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 727 624 − 729 512 1 457 136 

Нові створені або придбані активи 1 668 150 − − 1 668 150 

Активи, які були погашені (2 065 796) − − (2 065 796) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміни передбачених договором грошових 
потоків в зв’язку з модифікацією, яка не 
призводить до припинення визнання − − − − 

Списання − − (718 517) (718 517) 

Курсові різниці (36 076) − (1 589) (37 665) 

На 31 грудня 2019  293 902 − 9 406 303 308 

 
Аналіз змін валової балансової вартості за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, представлений у наступній таблиці: 
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 3 748 327 − 736 004 4 484 331 

Нові створені або придбані активи 1 379 896 − − 1 379 896 

Активи, які були погашені (4 181 094) 
− 

− (407) (4 181 501) 

Переведення у стадію 1 − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміни передбачених договором грошових 
потоків в зв’язку з модифікацією, яка не 
призводить до припинення визнання − − − − 

Списання − − (5 190) (5 190) 

Курсові різниці (219 505) − (895) (220 400) 

На 31 грудня 2018  727 624 − 729 512 1 457 136 

 
Зміни очікуваних кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, були такими: 
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 569 − 729 512 730 081 

Нові створені або придбані активи − − − − 

Активи, які були погашені (303) − − (303) 
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Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна очікуваних кредитних збитків 155 − − 155 

Всього витрат на формування резерву до 
врахування впливу курсових різниць (148) − − (148) 

Списання − − (718 517) (718 517) 

Курсові різниці (89) − (1 589) (1 678) 

На 31 грудня 2019 332 − 9 406 9 738 

 
Зміни очікуваних кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року були такими: 
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 10 438 − 736 004 746 442 

Нові створені або придбані активи 1 165 − − 1 165 

Активи, які були погашені (315) − (407) (722) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна очікуваних кредитних збитків (10 757) − − (10 757) 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць (9 907) − (407) (10 314) 

Списання − − (5 190) (5 190) 

Курсові різниці 38 − (895) (857) 

На 31 грудня 2018  569 − 729 512 730 081 

 
 

9. Похідні фінансові інструменти 
 
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 не перевищує один місяць. 
 
Банк укладає договори на придбання похідних фінансових інструментів з метою хеджування ризиків, однак ці 
інструменти не відповідають критеріям обліку хеджування.  
 
Умовні суми у наведених нижче таблицях відображають суми до погашення та суми до отримання: 
 

 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

 

Умовна сума Справедлива вартість Умовна сума Справедлива вартість 

Активи Зобов’язання Активи Зобов’язання Активи Зобов’язання Активи Зобов’язання 

Договори в іноземній 
валюті 

    
    

Свопи/форварди 1 543 315 (1 586 930) 8 (43 623) 304 165 (304 084) 330 (249) 

Споти  1 043 (1 044) − (1) 926 813 (928 201) 193 (1 581) 

Всього похідні активи/ 
(зобов’язання)   8 (43 624)   523 (1 830) 

 
 

10. Кредити клієнтам та фінансова оренда 

 
Кредити клієнтам та фінансова оренда включають: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Юридичні особи 35 512 812 42 268 804 
МСБ 5 267 192 4 929 854 

Фізичні особи 5 430 520 6 443 769 

Всього кредити клієнтам та фінансова оренда 46 210 524 53 642 427 

Мінус – очікувані кредитні збитки (7 224 845) (8 405 583) 

Кредити клієнтам та фінансова оренда 38 985 679 45 236 844 

 
Станом на 31 грудня 2019 року загальний обсяг заборгованості за кредитними угодами, за якими проведена 
реструктуризація та які не є простроченими, становив 1 950 002 тис. грн. (2018: 1 886 377 тис. грн.).  
 
Протягом 2019 року, Банком здійснювалось погашення кредитів клієнтам за рахунок заставного майна. Вартість 
заставного майна, яке було використано для погашення кредитів клієнтам, становить 232 206 тис. грн. та в 
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подальшому обліковується як інше майно (2018: 74 642 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 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.  

 
Загальний обсяг заборгованості за такими кредитами станом на 31 грудня 2019 та 2018 років становить  
195 849 тис. грн. та 195 526 тис. грн., відповідно. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років сума отриманої субсидії за кредитами на купівлю нового обладнання, 
сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, складає                          11 456 
тис. грн. та 11 526 тис. грн., відповідно. 

 
Аналіз змін валової балансової вартості за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, представлений у наступних 
таблицях: 

 
Юридичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 30 927 215 6 154 367 4 621 990 565 232 42 268 804 

Нові активи 22 495 093 595 719 1 459 476 268 702 24 818 990 

Погашені активи (17 793 493) (5 917 198) (3 519 596) (559 859) (27 790 146) 

Переведення у стадію 1 8 129 765 (7 916 730) (213 035) − − 

Переведення у стадію 2 (14 469 688) 14 678 941 (209 253) − − 

Переведення у стадію 3 (595 424) (3 305 179) 3 900 603 − − 

Списано  − − (1 073 759) − (1 073 759) 

Курсові різниці (1 933 152) (445 569) (328 757) (3 599) (2 711 077) 

На 31 грудня 2019  26 760 316 3 844 351 4 637 669 270 476 35 512 812 

 
 

МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 4 386 245 362 398 181 211 − 4 929 854 

Нові активи 3 014 878 125 788 22 822 − 3 163 488 

Погашені активи (2 113 034) (165 161) (43 522) − (2 321 717) 

Переведення у стадію 1 275 713 (272 246) (3 467) − − 

Переведення у стадію 2 (715 912) 719 572 (3 660) − − 

Переведення у стадію 3 (40 125) (511 300) 551 425 − − 

Списано  − − (6 628) − (6 628) 

Курсові різниці (445 954) (13 333) (38 518) − (497 805) 

На 31 грудня 2019 4 361 811 245 718 659 663 − 5 267 192 

 
 

Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 2 744 136 7 708 3 691 741 184 6 443 769 

Нові активи 1 600 611 2 530 136 804 2 1 739 947 

Погашені активи (1 430 553) (15 638) (113 675) (186) (1 560 052) 

Переведення у стадію 1 63 041 (56 375) (6 666) − − 

Переведення у стадію 2 (133 822) 134 629 (807) − − 

Переведення у стадію 3 (78 241) (57 162) 135 403 − − 

Списано  − − (762 749) − (762 749) 

Курсові різниці (5 519) (34) (424 842) − (430 395) 

На 31 грудня 2019 2 759 653 15 658 2 655 209 − 5 430 520 
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Аналіз змін валової балансової вартості за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, представлений у наступних 
таблицях: 
 

Юридичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 25 678 468 4 814 816 4 134 216 − 34 627 500 

Нові активи 21 798 861 9 360 649 660 807 565 232 32 385 549 

Погашені активи (18 013 708) (4 663 601) (606 027) − (23 283 336) 

Переведення у стадію 1 13 223 578 (13 115 162) (108 416) − − 

Переведення у стадію 2 (11 150 947) 11 500 136 (349 189) − − 

Переведення у стадію 3 (148 250) (1 648 198) 1 796 448 − − 

Списано  − − (914 610) − (914 610) 

Курсові різниці (460 787) (94 273) 8 761 − (546 299) 

На 31 грудня 2018  30 927 215 6 154 367 4 621 990 565 232 42 268 804 

 
 

МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 1 927 238 26 287 102 372 − 2 055 897 

Нові активи 4 154 384 112 318 67 003 − 4 333 705 

Погашені активи (1 128 951) (153 860) (82 379) − (1 365 190) 

Переведення у стадію 1 187 335 (121 569) (65 766) − − 

Переведення у стадію 2 (677 842) 677 842 − − − 

Переведення у стадію 3 (3 188) (175 038) 178 226 − − 

Списано  − − (21 442) − (21 442) 

Курсові різниці (72 731) (3 582) 3 197 − (73 116) 

На 31 грудня 2018  4 386 245 362 398 181 211 − 4 929 854 

 
 

Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 1 632 925 13 422 4 533 535 − 6 179 882 

Нові активи 2 284 644 2 848 48 822 184 2 336 498 

Погашені активи (1 167 963) (4 922) (103 902) − (1 276 787) 

Переведення у стадію 1 81 620 (60 922) (20 698) − − 

Переведення у стадію 2 (81 613) 83 139 (1 526) − − 

Переведення у стадію 3 (4 023) (25 852) 29 875 − − 

Списано  (371) − (726 486) − (726 857) 

Курсові різниці (1 083) (5) (67 879) − (68 967) 

На 31 грудня 2018  2 744 136 7 708 3 691 741 184 6 443 769 

 

Стаття списання кредитної заборгованості складається з: 

► списання проблемних кредитів 1 463 888 тис. грн. (2018: 1 417 319 тис. грн.) 

► дисконт-резерву від фінансової реструктуризації 391 520 тис. грн. (2018: 245 590 тис. грн.) 
 

Очікувані кредитні збитки за кредитами клієнтам та фінансовою орендою за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, 
були такими: 
 

Юридичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 179 100 670 376 3 728 671 − 4 578 147 

Нові активи 144 179 − 8 130 − 152 309 

Погашені активи (23 135) (56 956) (437 325) − (517 416) 

Переведення у стадію 1 249 168 (246 551) (2 617) − − 

Переведення у стадію 2 (824 653) 869 394 (44 741) − − 

Переведення у стадію 3 (290 422) (1 191 884) 1 482 306 − − 

Зміна резерву 1 114 806 190 901 (559 509) 27 352 773 550 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць 369 943 (435 096) 446 244 27 352 408 443 

Зміна знецінених відсотків − − 589 038 − 589 038 

Списано  − − (1 073 759) − (1 073 759) 

Курсові різниці (14 871) (31 964) (99 301) − (146 136) 

На 31 грудня 2019 534 172 203 316 3 590 893 27 352 4 355 733 
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МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 36 666 15 151 100 466 − 152 283 

Нові активи 13 012 − 9 243 − 22 255 

Погашені активи (1 142) (2 716) (7 049) − (10 907) 

Переведення у стадію 1 1 620 (1 616) (4) − − 

Переведення у стадію 2 (99 456) 99 456 − − − 

Переведення у стадію 3 (10 733) (120 240) 130 973 − − 

Зміна резерву 93 486 19 741 (30 364) − 82 863 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць (3 213) (5 375) 102 799 − 94 211 

Зміна знецінених відсотків − − 20 249 − 20 249 

Списано  − − (6 628) − (6 628) 

Курсові різниці (3 626) (1 197) (10 854) − (15 677) 

На 31 грудня 2019 29 827 8 579 206 032 − 244 438 

 
 

Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2019 10 216 2 380 3 662 544 13 3 675 153 

Нові активи 3 450 − 3 845 − 7 295 

Погашені активи (1 048) (535) (12 871) (17) (14 471) 

Переведення у стадію 1 1 825 (1 790) (35) − − 

Переведення у стадію 2 (33 849) 34 101 (252) − − 

Переведення у стадію 3 (61 869) (39 790) 101 659 − − 

Зміна резерву 98 804 12 603 (95 418) 4 15 993 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць 7 313 4 589 (3 072) (13) 8 817 

Зміна знецінених відсотків − − 90 268 − 90 268 

Списано  − − (762 749) − (762 749) 

Курсові різниці (261) (260) (386 294) − (386 815) 

На 31 грудня 2019 17 268 6 709 2 600 697 − 2 624 674 

 
 
Очікувані кредитні збитки за кредитами клієнтам та фінансовою орендою за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, 
були такими: 
 

Юридичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 322 732 498 503 3 760 702 − 4 581 937 

Нові активи 77 011 223 276 133 083 − 433 370 

Погашені активи (33 732) (71 561) (81 152) − (186 445) 

Переведення у стадію 1 573 329 (573 329) − − − 

Переведення у стадію 2 (111 632) 225 384 (113 752) − − 

Переведення у стадію 3 (11 274) (337 179) 348 453 − − 

Зміна резерву (632 643) 715 459 263 355 − 346 171 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць (138 941) 182 050 549 987 − 593 096 

Зміна знецінених відсотків − − 340 045 − 340 045 

Списано  − − (914 610) − (914 610) 

Курсові різниці (4 691) (10 177) (7 453) − (22 321) 

На 31 грудня 2018  179 100 670 376 3 728 671 − 4 578 147 
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МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 15 196 1 274 95 224 − 111 694 

Нові активи 33 407 1 315 3 850 − 38 572 

Погашені активи (1 736) (943) (9 427) − (12 106) 

Переведення у стадію 1 13 828 (4 403) (9 425) − − 

Переведення у стадію 2 (20 729) 20 729 − − − 

Переведення у стадію 3 (11) (22 145) 22 156 − − 

Зміна резерву (2 414) 19 518 18 881 − 35 985 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць 22 345 14 071 26 035 − 62 451 

Зміна знецінених відсотків − − 1 463 − 1 463 

Списано  − − (21 442) − (21 442) 

Курсові різниці (875) (194) (814) − (1 883) 

На 31 грудня 2018  36 666 15 151 100 466 − 152 283 

 
 

Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСКЗ Всього 

На 1 січня 2018 5 603 1 940 4 501 627 − 4 509 170 

Нові активи 10 161 9 1 794 13 11 977 

Погашені активи (731) (271) (25 554) − (26 556) 

Переведення у стадію 1 27 549 (12 671) (14 878) − − 

Переведення у стадію 2 (3 011) 4 373 (1 362) − − 

Переведення у стадію 3 (469) (6 881) 7 350 − − 

Зміна резерву (28 511) 15 879 (74 840) − (87 472) 
Всього витрат  

на формування резерву  
до врахування впливу 
курсових різниць 4 988 438 (107 490) 13 (102 051) 

Зміна знецінених відсотків − − 63 056 − 63 056 

Списано  (371) − (727 469) − (727 840) 

Курсові різниці (4) 2 (67 180) − (67 182) 

На 31 грудня 2018  10 216 2 380 3 662 544 13 3 675 153 

 
Нижче представлена інформація про недисконтовані ОКЗ при первісному визнанні за придбаними кредитно-
знеціненими кредитами клієнтам та фінансовою орендою, які були первісно визнані за роки, що закінчилися 31 грудня 
2019 і 2018 років: 
 

 2019 2018 

Юридичні особи 392 164 245 855 
МСБ − − 

Фізичні особи − 78 

Всього недисконтовані ОКЗ при первісному визнанні ПСКЗ 392 164 245 933 

 
 

Застава 
 
У наступній таблиці представлено аналіз загальної суми кредитного портфелю за типами забезпечення: 
 

 31 грудня 2019 

Тип забезпечення 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи Всього 

Депозити 2 136 353 224 167 74 306 2 434 826 

Нерухомість 15 347 584 2 862 870 1 335 201 19 545 655 

Інші активи 9 937 649 1 620 852 1 257 187 12 815 688 

Без забезпечення 8 091 226 559 303 2 763 826 11 414 355 

Всього кредитів 35 512 812 5 267 192 5 430 520 46 210 524 
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 31 грудня 2018 

Тип забезпечення 
Юридичні 

особи МСБ 
Фізичні  
особи Всього 

 
Депозити 1 875 935 136 802 19 329 2 032 066 

Нерухомість 17 352 566 2 680 454 1 347 131 21 380 151 

Інші активи 13 773 636 1 818 283 1 275 700 16 867 619 

Без забезпечення 9 266 667 294 315 3 801 609 13 362 591 

Всього знецінених кредитів 42 268 804 4 929 854 6 443 769 53 642 427 

 
 

Представлені у цій таблиці суми відображають балансову вартість кредитів до вирахування суми очікуваних кредитних 
збитків, 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.  
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інші активи включають рухоме майно, товари в обігу, тощо.  
 
За відсутності забезпечення чи інших механізмів підвищення кредитної якості очікувані кредитні збитки за кредитами 
клієнтів Стадії 3 станом на 31 грудня 2019 року були б вище на: 
 

 
31 грудня  

2019 

Юридичні особи 988 274 
МСБ 424 126 

Фізичні особи 30 718 

 1 443 118 

 
 

За відсутності забезпечення чи інших механізмів підвищення кредитної якості очікувані кредитні збитки за кредитами 
клієнтів Стадії 3 станом на 31 грудня 2018 року були б вище на: 
 

 
31 грудня  

2018 

Юридичні особи 823 379 
МСБ 77 353 

Фізичні особи 24 284 

 925 016 

 
У наступній таблиці представлено структуру кредитів клієнтам та фінансової оренди в розрізі сегментів клієнтів та 
валюти заборгованості: 

 
 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

Тип клієнтів 
В іноземній 

валюті 
В національній 

валюті Всього Знецінені 
В іноземній 

валюті 
В національній 

валюті Всього Знецінені 

          

Державні 
підприємства та 
муніципалітети 1 354 652 10 334 511 11 689 163 1 268 372 2 867 259 14 826 132 17 693 391 1 279 128 

Корпоративні 
клієнти 14 307 739 9 516 027 23 823 766 3 639 774 14 695 525 9 879 888 24 575 413 3 908 093 

Мікро 5 776 84 918 90 694 15 822 10 048 96 415 106 463 50 279 
Малі та Середні 2 868 178 2 308 203 5 176 381 643 841 2 912 655 1 910 736 4 823 391 130 932 

Фізичні особи 2 115 006 3 315 514 5 430 520 2 655 209 3 273 988 3 169 781 6 443 769 3 691 925 

Всього 20 651 351 25 559 173 46 210 524 8 223 018 23 759 475 29 882 952 53 642 427 9 060 357 
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У наступній таблиці представлено структуру кредитів клієнтам та фінансової оренди в розрізі сегментів клієнтів та 
строків кредитів: 

 
 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

Тип клієнтів 
До  

одного року 
Понад  

один рік Всього 
До  

одного року 
Понад  

один рік Всього 

        
Державні підприємства та 

муніципалітети  9 415 584 2 273 579 11 689 163 15 867 180 1 826 211 17 693 391 
Корпоративні клієнти 8 908 407 14 915 359 23 823 766 11 026 742 13 548 671 24 575 413 
Мікро 57 777 32 917 90 694 77 254 29 209 106 463 
Малі та Середні 1 936 616 3 239 765 5 176 381 1 545 916 3 277 475 4 823 391 

Фізичні особи 976 463 4 454 057 5 430 520 3 259 759 3 184 010 6 443 769 

Всього 21 294 847 24 915 677 46 210 524 31 776 851 21 865 576 53 642 427 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 року кредити клієнтам та фінансова оренда у сумі 16 326 838 тис. грн., були надані десятьом 
найбільшим позичальникам/групам пов’язаних контрагентів Банку (35,27% від загальної суми кредитів клієнтам), за 
даними кредитами клієнтам та фінансовою орендою було сформовано резерви під очікувані кредитні збитки в сумі 
425 327 тис. грн. (2018: 20 086 710 тис. грн., або 37,45%, та резерви під очікувані кредитні збитки в сумі 1 288 445 тис. 
грн.). 
 
Кредити надаються головним чином клієнтам, що здійснюють діяльність на території України у таких галузях економіки: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Електроенергетика 10 834 715 11 150 251 
Транспортування газу 6 970 058 11 017 484 
Фізичні особи 5 430 520 6 443 769 
Торгівля 4 600 691 4 546 349 
Сільське господарство та харчова промисловість 3 961 126 4 843 488 
Виробництво 3 007 429 3 653 101 
Муніципалітет 2 456 176 1 824 497 
Нерухомість 2 045 965 2 929 771 
Будівництво 2 008 032 2 069 712 
Транспорт 1 646 652 1 669 586 
Металургія 1 313 503 1 285 917 
Сфера обслуговування 1 279 073 1 610 708 
Телекомунікації 603 014 6 391 
Фінансові послуги 10 873 547 020 

Інше 42 697 44 383 

Всього 46 210 524 53 642 427 

 
 
У нижчезазначеній таблиці наведено розподіл кредитів клієнтам за угодами фінансового лізингу за сегментами та 
строками:  
 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

 
Юридичні 

особи МСБ Всього 
Юридичні 

особи МСБ Всього 

До одного року       
Кредити клієнтам за угодами 

фінансового лізингу 5 618 62 572 68 190 516 30 954 31 470 

Мінус – очікувані кредитні збитки − (115) (115) − (7) (7) 

Короткострокові кредити 
клієнтам за угодами 
фінансового лізингу 5 618 62 457 68 075 516 30 947 31 463 

Понад один рік       
Кредити клієнтам за угодами 

фінансового лізингу 159 282 492 998 652 280 120 959 511 739 632 698 

Мінус – очікувані кредитні збитки (15 997) (3 694) (19 691) (1 613) (1 633) (3 246) 

Довгострокові кредити клієнтам 
за угодами фінансового лізингу 143 285 489 304 632 589 119 346 510 106 629 452 

Всього кредити клієнтам за 
угодами фінансового лізингу 148 903 551 761 700 664 119 862 541 053 660 915 
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У наступній таблиці представлено структуру забезпечення за фінансовою орендою у розрізі галузей економіки та 
сегментів клієнтів Банку: 

 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

 Юридичні 
особи МСБ 

Юридичні 
особи МСБ 

     

Виробництво 7 141 20 827 3 634 22 406 
Сільське господарство та 

харчова промисловість 57 662 − 516 − 
Сфера обслуговування 95 960 37 156 116 770 5 678 
Торгівля 354 − 555 − 
Транспорт 3 309 483 314 − 511 748 
Інше 473 5 424 − − 

 164 899 546 721 121 475 539 832 

 
 

У наступній таблиці представлено аналіз дебіторської заборгованості за фінансовою орендою станом на 31 грудня 
2019 року, що включено до портфелю кредитування юридичних осіб і МСБ: 
 

 До 1 року 
Від 1 року до 2 

років 
Від 2 років до 3 

років 
Від 3 років до 4 

років 
Від 4 років 
до 5 років Всього 

Валові інвестиції у 
фінансову оренду 445 617 294 526 85 589 55 575 19 362 900 669 

Неотриманий фінансовій 
дохід майбутніх періодів 
за фінансовою орендою (113 444) (54 677) (20 312) (8 892) (2 680) (200 005) 

Чисті інвестиції у 
фінансову оренду 332 173 239 849 65 277 46 683 16 682 700 664 

 
 

У наступній таблиці представлено аналіз дебіторської заборгованості за фінансовою орендою станом на 31 грудня 
2018 року, що включено до портфелю кредитування юридичних осіб і МСБ: 
 

 До 1 року 
Від 1 року до 2 

років 
Від 2 років до 3 

років 
Від 3 років до 4 

років 
Від 4 років 
до 5 років Всього 

Валові інвестиції у 
фінансову оренду 342 333 272 833 168 261 35 281 38 315 857 023 

Неотриманий фінансовій 
дохід майбутніх періодів 
за фінансовою орендою (100 107) (59 574) (24 311) (9 129) (2 987) (196 108) 

Чисті інвестиції у 
фінансову оренду 242 226 213 259 143 950 26 152 35 328 660 915 

 
 

11. Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, включають: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

2018 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)  20 645 703 18 100 067 
Державні боргові цінні папери США 7 205 450 − 
Облігації Державної іпотечної установи 1 422 474 389 323 
Муніципальні облігації  1 125 352 300 767 

Акції підприємств  11 389 11 321 

Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 30 410 368 18 801 478 

 
Банк на власний розсуд класифікував деякі інвестиції в дольові інструменти в якості інвестицій в дольові інструменти, 
які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід на тій підставі, що вони не призначені для 
торгівлі.  
 
В 2019 році Банк списав дольові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. В 
зв’язку із цим, Банк перевів із складу резерву переоцінки інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, до складу нерозподіленого прибутку накопичений збиток у сумі                              59 353 тис. грн. 
 
Рух валової балансової вартості інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
включають: 
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Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Стадія 1 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 18 817 687 

Нові створені та придбані активи 232 693 080 
Активи, що були погашені (185 748 356) 
Активи, що були продані (33 156 307) 
Переведення у стадію 1 − 
Переведення у стадію 2 − 
Переведення у стадію 3 − 
Амортизація дисконту (що була визнана у процентному доході) − 
Зміна класифікації − 
Списання − 

Курсові різниці (2 096 490) 

Валова балансова вартість на 31 грудня 2019 30 509 614 

 
 

Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Стадія 1 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 20 565 344 

Нові створені та придбані активи 162 416 723 
Активи, що були погашені (141 223 006) 
Активи, що були продані (22 776 667) 
Переведення у стадію 1 − 
Переведення у стадію 2 − 
Переведення у стадію 3 − 
Амортизація дисконту (що була визнана у процентному доході) − 
Списання − 

Курсові різниці (164 707) 

Валова балансова вартість на 31 грудня 2018  18 817 687 

 
 

Зміни очікуваних кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, були такими: 

 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Стадія 1 

Очікувані кредитні збитки на 1 січня 2019 27 530 

Нові створені та придбані активи 104 408 
Активи, що були погашені (4 195) 
Активи, що були продані (14 274) 
Переведення у стадію 1 − 
Переведення у стадію 2 − 
Переведення у стадію 3 − 
Зміна резерву − 
Списання − 

Курсові різниці (2 834) 

Очікувані кредитні збитки на 31 грудня 2019  110 635 

 
Зміни очікуваних кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, були такими: 

 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Стадія 1 

Очікувані кредитні збитки на 1 січня 2018 26 234 

Нові створені та придбані активи 17 655 
Активи, що були погашені (1 801) 
Активи, що були продані (7 951) 
Переведення у стадію 1 − 
Переведення у стадію 2 − 
Переведення у стадію 3 − 
Зміна резерву (6 185) 
Списання − 

Курсові різниці (422) 

Очікувані кредитні збитки на 31 грудня 2018  27 530 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 року ОВДП справедливою вартістю 599 292 тис. грн. (2018: 178 682 тис. грн.) були передані 
в заставу за довгостроковим кредитом, отриманим від однієї кредитної установи (Примітка 20). 
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Станом на 31 грудня 2019 року ОВДП справедливою вартістю 488 196 тис. грн. були передані у заставу за операціями 
прямого РЕПО з однією кредитною установою (2018: такі операції відсутні) (Примітка 20). 
 
Станом на 31 грудня 2018 року облігації підприємств справедливою вартістю 370 105 тис. грн. були передані у заставу як 
забезпечення довгострокових позик, отриманих від Національного банку України. Станом на 31 грудня 2019 року, такі 
операції були відсутні. 
 
Станом на 31 грудня 2018 року ОВДП справедливою вартістю 5 282 550 тис. грн. були передані в заставу за 
короткостроковим кредитом, отриманим від Національного банку України. Станом на 31 грудня 2019 року, такі операції 
були відсутні. 

 
 

12. Інвестиційна нерухомість 
 
Рух за статтями інвестиційної нерухомості був таким: 
 

  
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

Балансова вартість на 1 січня 278 028 348 834 

Надходження  316 426 
Рекласифікація до категорії іншого майна − (110 349) 
Переведення до/з категорії основних засобів (51 796) 41 815 

Коригування справедливої вартості 2 309 (2 698) 

Балансова вартість на 31 грудня 228 857 278 028 

 
 

До складу чистих прибутків від інвестиційної нерухомості входить орендний дохід у сумі 14 700 тис. грн. (2018: 22 411 тис. 
грн.).  
 
Станом на 31 грудня 2018 року, інвестиційна нерухомість балансовою вартістю 51 978 тис. грн. була передана в заставу як 
забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 19). Станом на 31 грудня 2019 року, такі 
операції були відсутні. 

 
13. 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 

експлуатацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2019 937 585 752 825 28 784 50 210 244 496 459 327 2 473 227 
Надходження  − 44 664 177 849 99 426 67 263 212 379 
Вибуття (169 781) (50 360) (3 163) (5 622) (6 532) (39 381) (274 839) 
Передачі 17 739 123 389 3 974 − (145 102) − − 
Переоцінка  (68 267) − − − − − (68 267) 
Зменшення корисності − − − − (25 215) − (25 215) 
Рекласифікація з категорії 

інвестиційної нерухомості 51 796 − − − − − 51 796 

На 31 грудня 2019 769 072 870 518 29 772 45 437 167 073 487 209 2 369 081 

         
Накопичений знос        
На 1 січня 2019 − 439 908 21 674 31 684 − 269 166 762 432 
Нарахований знос 21 497 131 867 6 664 4 792 − 127 698 292 518 

Вибуття (888) (53 535) (2 854) (5 622) − (35 994) (98 893) 
Переоцінка  (20 609) − − − − − (20 609) 

На 31 грудня 2019 − 518 240 25 484 30 854 − 360 870 935 448 

         
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2019 937 585 312 917 7 110 18 526 244 496 190 161 1 710 795 

На 31 грудня 2019 769 072 352 278 4 288 14 583 167 073 126 339 1 433 633 
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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 

експлуатацію 
Нематеріальні 

активи Всього 

Вартість або переоцінена 
сума        

На 1 січня 2018 994 989 738 910 24 493 35 008 94 306 388 491 2 276 197 
Надходження  − 31 308 160 − 102 060 79 245 212 773 
Вибуття (11 676) (16 769) (815) (2 818) − (8 409) (40 487) 
Передачі 11 455 50 252 4 946 14 193 (80 846) − − 
Переоцінка (30 443) − − − − − (30 443) 
Рекласифікація до категорії 

інвестиційної нерухомості (42 420) − − − − − (42 420) 
Рекласифікація з/до категорії 

іншого майна 15 680 (50 876) − − 128 976 − 93 780 
Надходження в рахунок 

погашення кредитів клієнтів − − − 3 827 − − 3 827 

На 31 грудня 2018 937 585 752 825 28 784 50 210 244 496 459 327 2 473 227 

          
Накопичений знос        
На 1 січня 2018 − 355 045 17 193 29 465 − 138 433 540 136 
Нарахований знос 23 345 124 595 5 115 5 019 − 139 055 297 129 

Вибуття (231) (16 726) (634) (2 800) − (8 322) (28 713) 
Рекласифікація до категорії 

інвестиційної нерухомості (605) − − − − − (605) 
Переоцінка (22 509) − − − − − (22 509) 
Рекласифікація з/до категорії 

іншого майна − (23 006) − − − − (23 006) 

На 31 грудня 2018 − 439 908 21 674 31 684 − 269 166 762 432 

          
Чиста балансова вартість        

На 1 січня 2018 994 989 383 865 7 300 5 543 94 306 250 058 1 736 061 

На 31 грудня 2018 937 585 312 917 7 110 18 526 244 496 190 161 1 710 795 

 
Оцінку справедливої вартості будівель та земельних ділянок було проведено станом на 31 грудня 2019 року із 
залученням незалежних оцінювачів. Для оцінки справедливої вартості будівель переважно використовувались 
порівняльний та дохідний підходи до оцінки. 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 2019 року становила би 751 160 тис. грн. 
(2018: 851 406 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби балансовою вартістю 228 442 тис. грн. були передані в заставу, як 
забезпечення кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 19). Станом на 31 грудня 2019 року, такі 
операції були відсутні. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби та нематеріальні активи первісною вартістю 365 476 тис. грн. 
(2018: 368 900 тис. грн.) були повністю замортизовані, проте вони продовжують використовуватись Банком. 

 

14. Активи з права користування та орендне зобов’язання  
 
Активи з права користування та орендні зобов’язання включають: 
 

 Активи з права користування 

Орендне 
зобов’язання   Будівлі 

Меблі та 
обладнання 

Транспортні 
засоби Всього 

На 1 січня 2019  49 161 188 − 49 349 49 349 

Надходження  40 078 703 121 141 161 922 161 922 
Дострокове розірвання (8 724) − − (8 724) (6 819) 
Витрати з амортизації (24 149) (171) (12 068) (36 388) − 
Процентні витрати − − − − 17 050 

Платежі − − − − (89 755) 

На 31 грудня 2019 56 366 720 109 073 166 159 131 747 

 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року Банк визнав витрати за короткостроковою орендою, орендою активів із 
низькою вартістю та змінними орендними платежами, в розмірі 44 522 тис. грн.. 
 
В 2019 році загальний відтік грошових коштів в зв’язку з орендою склав 134 277 тис. грн. (2018: 46 747 тис. грн.).  
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15. Інше майно  

 
Станом 31 грудня 2019 року інше майно балансовою вартістю 735 298 тис. грн. (2018: 799 144 тис. грн.) було отримано 
в рахунок погашення заборгованості клієнтів Банку за проблемними кредитами: 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухо-
мість 

Житлова 
нерухо-
мість 

Майнові 
права на 
нерухоме 

майно 

Рухоме 
майно,  

меблі та 
обладнання Всього 

Вартість        
На 1 січня 2019 157 198 471 664 105 192 36 520 28 570 799 144 

Надходження 4 501 236 533 5 565 6 003 18 961 271 563 

Реалізація (102 365) (132 446) (18 848) − − (253 659) 

Знецінення (3 613) (55 747) (9 547) (1 476) (3 944) (74 327) 

Списання  (7 423)    (7 423) 

На 31 грудня 2019 55 721 512 581 82 362 41 047 43 587 735 298 

 
 

 
Земельні 
ділянки 

Нежитлова 
нерухо-
мість 

Житлова 
нерухо-
мість 

Майнові 
права на 
нерухоме 

майно 

Рухоме 
майно,  

меблі та 
обладнання Всього 

Вартість        
На 1 січня 2018 281 786 357 678 64 237 36 706 357 740 764 

Надходження 6 135 23 236 46 947 − − 76 318 

Рекласифікація з статті 
«Активи, утримувані для 
продажу» 1 199 10 600 2 703 − 343 14 845 

Рекласифікація з/(до) статті 
«Основні засоби та 
нематеріальні активи» (13 482) (131 174) − − 27 870 (116 786) 

Рекласифікація з/(до) статті 
«Інвестиційна нерухомість» (112 535) 222 884 − − − 110 349 

Реалізація (246) (4 960) (3 990) − − (9 196) 

Переоцінка (5 659) (6 600) (4 705) (186) − (17 150) 

На 31 грудня 2018 157 198 471 664 105 192 36 520 28 570 799 144 

 
Станом на 31 грудня 2018 року інше майно балансовою вартістю 32 207 тис. грн. було передано в заставу як 
забезпечення довгострокових кредитів, отриманих від Національного банку України (Примітка 19). Станом на 31 грудня 
2019 року, такі операції були відсутні. 

 
 

16. Оподаткування 
 
Витрати з податку на прибуток включають: 
 

 
31 грудня  

2019  
31 грудня  

2018 

Витрати з поточного податку на прибуток 26 643 − 
Зміни відстрочених податків – виникнення та сторнування 

тимчасових різниць 159 113 112 152 

Відстрочений податок, визнаний у складі іншого сукупного доходу (129 780) 872 

Витрати з податку на прибуток 55 976 113 024 

 
 

Нижче наведений розрахунок для приведення витрат з податку на прибуток, розрахованих за діючими ставками 
оподаткування, у відповідність до фактичного витрат з податку на прибуток: 
 

 
31 грудня  

2019  
31 грудня  

2018 

Прибуток до оподаткування 1 344 972 881 722 

Нормативна ставка податку 18% 18% 

Теоретичні витрати з податку на прибуток при застосуванні 
нормативної ставки 242 095 158 710 

    

Витрати, які не враховуються при оподаткуванні 6 460 85 381 
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Коригування податкової бази через перегляд тимчасових різниць та 
змін у законодавстві (2 830) 1 739 

Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (189 749) (132 806) 

Витрати з податку на прибуток 55 976 113 024 

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 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 2019 

Вплив 
застосу-

вання МСФЗ 
(IFRS) 9 

У звіті про 
прибутки та 

збитки 

У складі 
власного 
капіталу 2018 

Податковий ефект 
неоподатковуваних тимчасових 
різниць        

Нарахування та резерви − − − (5 886) 5 886 − − 
Оцінка інвестицій, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід − (135 467) (135 467) (5 966) 5 966 − − 

Основні засоби та нематеріальні 
активи (8 865) 5 687 51 786 − 9 540 872 54 964 

Зобов’язання за невикористаними 
відпустками − − − − − − − 

Податкові збитки, перенесені на 
наступні періоди (210 217) − − − (267 222) − 210 217 

Відстрочені податкові активи/ 
(зобов’язання), загальна сума (219 082) (129 780) (83 681) (11 852) (245 830) 872 265 181 

          
Невизнані відстрочені податкові 

активи 189 749 − − 11 852 132 806 − (189 749) 

Відстрочені податкові активи/ 
(зобов’язання) (29 333) (129 780) (83 681) − (113 024) 872 75 432 

Відстрочені податкові активи/ 
(зобов’язання), чиста сума (29 333) (129 780) (83 681) − (113 024) 872 75 432 

 

Складання та надання фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток підприємств відбувається 
в різні терміни. Внаслідок цього, між даними фінансового та податкового обліку можуть виникнути несуттєві відмінності. 
Дані відмінності знайдуть відображення в податковому обліку в наступному звітному періоді. 

 

Відповідно до норм чинного податкового законодавства об’єктом оподаткування податком на прибуток – є фінансовий 
результат до оподаткування, визначений у фінансової звітності Банку відповідно до МСФЗ, скоригований на різниці, 
які визначені нормами Податкового кодексу України. Таким чином, податковий облік здійснюється на підставі 
бухгалтерського обліку з послідуючими податковими коригуваннями з метою своєчасного та достовірного складання 
податкової звітності.  

 
 

17. Резерв під юридичні ризики 
 

Резерв під юридичні ризики відноситься до іншого майна Банку, права власності за яким ймовірно будуть втрачені, а 
також за позовами, за якими існує ймовірність понесення Банком збитків. 
 
Зміна резерву під юридичні ризики була такою: 
 

 

Резерв під 
юридичні  

ризики 

На 1 січня 2019 115 089 

Формування 142 830 

Списання (4 987) 

На 31 грудня 2019 252 932 

 

 

Резерв під 
юридичні  

ризики 

На 1 січня 2018 7 669 

Формування 118 585 

Списання (11 165) 

На 31 грудня 2018 115 089 
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18. Інші активи та зобов’язання 
 
Інші активи включають: 
 

 

31 грудня  
2019 

31 грудня  
2018 

Інші фінансові активи   
Дебіторська заборгованість за цінними паперами 507 270 511 185 
Розрахунки за платіжними картками 100 940 74 510 
Інші нараховані доходи 79 794 69 519 
Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 7 159 35 593 
Дебіторська заборгованість за операціями з кредитними картками та 

міжнародними платіжними системами 11 677 15 205 

Інше  50 − 

 706 890 706 012 

 
Мінус – очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами  (529 997) (571 950) 

Всього інші фінансові активи 176 893 134 062 

   
Інші нефінансові активи   
Передоплати 233 934 209 422 
Дебіторська заборгованість за майновими правами 148 233 180 100 
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 48 261 50 374 

Запаси 24 041 25 155 
Заборгованість працівників 8 619 1 955 
Передоплати за активи, що будуть надані у фінансову оренду 5 911 123 671 
Податки до відшкодування, крім податку на прибуток 462 852 

Інше  497 1 619 

 469 958 593 148 

Мінус – резерв під зменшення корисності за іншими нефінансовими 
активами (177 049) (173 957) 

Всього інші нефінансові активи 292 909 419 191 

Всього інші активи 469 802 553 253 

 
 

Нижче представлений аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами 
за рік, якій закінчився 31 грудня 2019 року: 
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 1 929 3 079 566 943 571 951 

Нові створені або придбані 
активи 2 372 5 814 454 8 640 

Активи, які були погашені (688) (6 192) (13 898) (20 778) 
Переведення у стадію 1 336 (96) (240) − 
Переведення у стадію 2 (181) 226 (45) − 
Переведення у стадію 3 (88) (2 726) 2 814 − 
Зміна очікуваних кредитних 

збитків (293) 326 (643) (610) 
Всього витрат на формування 

резерву до врахування впливу 
курсових різниць 1 458 (2 648) (11 558) (12 748) 

Списання − − (25 743) (25 743) 

Курсові різниці (50) − (3 413) (3 463) 

На 31 грудня 2019  3 337 431 526 229 529 997 
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Нижче представлений аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами 
за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року: 
 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 10 991 2 338 566 701 580 030 

Нові створені або придбані 
активи 6 370 1 221 56 7 647 

Активи, які були погашені (4 280) (797) (5 469) (10 546) 
Переведення у стадію 1 295 (269) (26) − 
Переведення у стадію 2 (362) 3 436 (3 074) − 
Переведення у стадію 3 (2 839) (2 980) 5 819 − 
Зміна очікуваних кредитних 

збитків (8 123) 139 4 049 (3 935) 
Всього витрат на формування 

резерву до врахування впливу 
курсових різниць (8 939) 750 1 355 (6 834) 

Списання − − (649) (649) 

Курсові різниці (123) (9) (465) (597) 

На 31 грудня 2018  1 929 3 079 566 942 571 950 

 
 
Нижче представлений аналіз змін резервів під зменшення корисності за іншими нефінансовими активами за рік, якій 
закінчився 31 грудня 2019 року: 
 

 
Інші  

активи 

На 1 січня 2019 173 956 

Нараховано/(сторновано) 1 379 
Всього витрат на формування резерву під зменшення корисності до врахування впливу 

курсових різниць 1 379 
Відновлення 4 080 
Списано (229) 

Курсові різниці (2 137) 

На 31 грудня 2019 177 049 

 
 
Нижче представлений аналіз змін резервів під зменшення корисності за іншими нефінансовими активами за рік, якій 
закінчився 31 грудня 2018 року: 
 

 

Інші  
активи 

На 1 січня 2018 179 031 

Нараховано/(сторновано) (5 858) 
Всього витрат на формування резерву під зменшення корисності до врахування впливу 

курсових різниць (5 858) 

Відновлення 1 450 
Списано − 

Курсові різниці (666) 

На 31 грудня 2018  173 957 
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Інші зобов’язання включають: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 526 438 180 461 
Нарахування за невикористаними відпустками 145 727 112 476 
Кредиторська заборгованість за операціями з банками 90 171 785 
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 44 357 37 809 
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими 

платежами, крім податку на прибуток  34 310 78 821 
Кредиторська заборгованість за операціями з пластиковими картками 22 747 600 
Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  18 804 11 632 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами щодо купівлі-

продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів  10 840 16 647 
Кредиторська заборгованість за активами, що будуть надані у 

фінансову оренду 7 354 119 097 
Ремонт та обслуговування основних засобів 6 623 6 111 
Послуги зв’язку 3 690 3 516 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 2 919 1 888 
Кредиторська заборгованість перед центром обробки операцій з 

пластиковими картками 2 601 2 851 
Утримання приміщень 2 496 1 530 
Оренда приміщень 1 214 1 370 
Винагорода партнерам за залучення клієнтів 923  1 570 
Кредиторська заборгованість з придбання активів  909 3 137 

Інше 106 399 46 228 

Інші зобов’язання 1 028 522 626 529 

 
 

19. Кошти Національного банку України 
 

Позики, отримані від Національного банку України включають: 

 

 
Термін  

погашення 
31 грудня 

2019 
31 грудня  

2018 

Довгострокові кредити, що отримані шляхом 
рефінансування 30 квітня 2019 − 106 131 

Короткострокові кредити, що отримані шляхом 
рефінансування 3 січня 2019 − 2 998 271 

 11 січня 2019 − 1 199 368 

Всього позик, отриманих від Національного банку 
України  − 4 303 770 

 
 
28 березня 2019 року Банком було здійснено повне дострокове погашення довгострокового кредиту. 
 
Станом на 31 грудня 2018 року нижче наведені активи були передані у заставу як забезпечення кредитів, отриманих 
від Національного банку України: 
 

 Примітки 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

2018 

ОВДП 11 − 5 461 232 
Облігації підприємств 11 − 370 105 
Будівлі та земельні ділянки – основні засоби 13 − 228 442 
Будівлі – інвестиційна нерухомість 12 − 51 978 
Інше майно 15 − 32 207   
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20. Кошти кредитних установ 
 
Кошти кредитних установ включають: 
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня  

2018 

Строкові депозити та кредити 2 661 722 3 442 899 
Поточні рахунки 2 550 852 2 333 453 
Договори «РЕПО» 484 312 − 

Інші кошти кредитних установ 38 046 49 045 

Кошти кредитних установ 5 734 932 5 825 397 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 року кошти кредитних установ включають залишки у сумі 2 673 913 тис. грн. (46,63%), що 
були залучені від трьох банків (2018: залишки у сумі 2 544 956 тис. грн. (43,69%), що були залучені від трьох банків). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року довгостроковий кредит, отриманий від однієї кредитної установи був забезпечений 
ОВДП справедливою вартістю 599 292 тис. грн. (2018: 178 682 тис. грн.) (Примітка 11). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року кредити за договорами «РЕПО» були отримані від однієї кредитної установи та були 
забезпечені ОВДП справедливою вартістю 488 196 тис. грн. (2018: нуль) (Примітка 11). Зазначені ОВДП оцінюються 
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і не припиняють визнаватись, оскільки Банк зберігає щодо цих 
цінних паперів практично всі ризики та вигоди, пов’язані з ними. 

 
 

21. Кошти клієнтів 
 
Кошти клієнтів за операційними сегментами включають: 
 

 

31 грудня  
2019 

31 грудня  
2018 

Поточні рахунки   
- Юридичні особи 55 937 034 22 367 148 
- МСБ 2 944 037 2 389 751 

- Фізичні особи 5 376 557 4 006 565 

 64 257 628 28 763 464 

Строкові депозити   

- Юридичні особи 14 863 783 15 609 442 
- МСБ 5 299 792 3 825 159 

- Фізичні особи 18 938 378 16 923 861 

 39 101 953 36 358 462 

Кошти клієнтів 103 359 581 65 121 926 

 
Станом на 31 грудня 2019 року кошти клієнтів у сумі 48 169 304 тис. грн. (46,60%) включали заборгованість перед 
десятьма найбільшими клієнтами Банку (2018: 18 824 336 тис. грн. (28,91%)). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року кошти клієнтів за сегментом «Юридичні особи» включали кошти бюджетних організацій 
у сумі 329 792 тис. грн. (2018: 233 488 тис. грн.) та за сегментом «МСБ» включали кошти бюджетних організацій у 
сумі 975 тис. грн. (2018: 661 тис. грн.), відповідно.  
 
Аналіз коштів клієнтів за галузями є таким: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня  

2018 

Фізичні особи 24 347 021 20 936 385 
Сфера обслуговування 36 630 750 10 352 152 
Транспорт 13 901 200 9 342 854 
Енергетика 5 671 700 4 263 387 
Фінансові послуги 4 580 683 2 072 336 
Торгівля 3 724 882 2 973 856 
Виробництво 3 431 902 2 911 104 
Металургія 2 233 261 2 701 974 
Будівництво 2 176 954 1 998 828 
Страхування 2 037 021 1 743 125 
Сільське господарство та харчова промисловість 1 367 286 1 065 445 

Інше 3 256 921 4 760 480 
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Кошти клієнтів 103 359 581 65 121 926 

 
 
Станом на 31 грудня 2019 року аналіз коштів клієнтів за галузями у розрізі статті «Фізичні особи» у сумі 24 347 021 тис. 
грн. (2018: 20 936 385 тис. грн.) включали частку коштів клієнтів за сегментом «МСБ» у сумі 32 086 тис. грн. (2018: 
5 959 тис. грн.) 
 
Станом на 31 грудня 2019 року до категорії «Інше» включені кошти юридичних осіб-нерезидентів у сумі 3 184 897 тис. 
грн. (2018: 4 643 027 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року кредити клієнтів забезпечені коштами клієнтів на суму 2 434 826 тис. грн. (2018: 
2 032 066 тис. грн.) (Примітка 10). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року коштами клієнтів забезпечені фінансові договірні та умовні зобов’язання на суму 
1 011 289 тис. грн. (2018: 2 887 038 тис. грн.) (Примітка 23). 

 
 

22. Власний капітал  
 

Статутний капітал 
 
Станом на 31 грудня 2019 року випущений статутний капітал складався з 13 836 522 922 простих акцій та 
477 078 привілейованих акцій (2018: 13 836 522 922 простих акцій та 477 078 привілейованих акцій) номінальною 
вартістю 1 грн. кожна. Прості акції наділяють власників правами участі у загальних зборах акціонерів, отримання 
дивідендів та, у разі ліквідації Банку, отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості 
належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом Банку. 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. 
 
Кількість випущених і повністю сплачених акцій: 
 

 
 

Кількість акцій, 
тис. 

Номінальна вартість, 
тис. грн. Номінальна 

вартість, 
тис. грн. 

Всього, 
тис. грн.  Прості 

Привілей-
овані Прості 

Привілей-
овані 

На 31 грудня 2017 13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 
 
Випущені та зареєстровані акції – – – – – – 

На 31 грудня 2018 13 836 523 477 13 836 523 477 13 837 000 13 837 000 
        

Випущені та зареєстровані акції – – – – – – 

На 31 грудня 2019  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 
інвестицій,  

які оцінюються  
за справедливою 
вартістю через 
інший сукупний 

дохід Всього 

 
На 31 грудня 2017 338 994 (60 570) 278 424 

Вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 − (33 167) (33 167) 

 
Залишок станом на 1 січня 2018 року, 

скоригований відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 338 994 (93 737) 245 257 

Переоцінка основних засобів (4 843) − (4 843) 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів 872 − 872 

Чиста величина зміни справедливої вартості 
боргових інструментів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід − (566 237) (566 237) 

Сума накопиченого (прибутку)/збитку, 
перекласифікована у склад прибутків та збитків в 
результаті вибуття боргових інструментів, які − (30 966) (30 966) 



264 

 

 

Резерв  
переоцінки 

основних засобів 

Резерв переоцінки 
інвестицій,  

які оцінюються  
за справедливою 
вартістю через 
інший сукупний 

дохід Всього 
оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 

Величина зміни оціночного резерву під очікувані 
кредитні збитки за борговими інструментами, які 
оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід − 11 470 11 470 

Переведення в результаті вибуття активів (3 316) − (3 316) 

На 31 грудня 2018  331 707 (679 470) (347 763) 

    

Переоцінка основних засобів (31 595) − (31 595) 

Податок на прибуток, пов’язаний із переоцінкою 
основних засобів 5 687 − 5 687 

Чиста величина зміни справедливої вартості 
боргових інструментів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід − 1 332 211 1 332 211 

Сума накопиченого (прибутку)/збитку, 
перекласифікована у склад прибутків та збитків в 
результаті вибуття боргових інструментів, які 
оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід − (65 771) (65 771) 

Величина зміни оціночного резерву під очікувані 
кредитні збитки за борговими інструментами, які 
оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід − 104 408 104 408 

Податок на прибуток, пов'язаний з переоцінкою 
цінних паперів − (135 467) (135 467) 

Перенесення накопиченого резерву переоцінки при 
вибутті інструментів капіталу, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід − 59 353 59 353 

Переведення в результаті вибуття активів (90 077) − (90 077) 

На 31 грудня 2019  215 722 615 264 830 986 

 
 

23. 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 (Примітка 17). 

 
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.  
 

Договірні та умовні зобов’язання 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років договірні та умовні фінансові зобов’язання включали: 
 



265 

 

 
 

31 грудня  
2019 

31 грудня 
2018 

Зобов’язання кредитного характеру   

Фінансові гарантії 1 913 913 1 769 727 
Зобов’язання з надання кредитів 4 500 252 38 095 

Акредитиви  1 727 018 1 731 587 

 8 141 183 3 539 409 

   

Гарантії виконання 915 041 2 448 936 

 915 041 2 448 936 

Договірні та умовні зобов’язання 9 056 224 5 988 345 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зобов’язання з надання кредитів є відкличними зобов’язаннями перед 
стратегічними клієнтами Банку.  

 
Нижче наведено аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за рік, якій закінчився 31 грудня 2019 року, 
за фінансовими гарантіями: 

 
Юридичні особи  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 2 174 32 925 112 469 147 568 

Нові гарантії  80 278 − 1 178 81 456 

Гарантії, строк дії яких закінчився (7 237) (32 396) (74 390) (114 023) 

Переведення у стадію 1 199 (165) (34) − 

Переведення у стадію 2 (17) 35 (18) − 

Переведення у стадію 3 (112 571) − 112 571 − 

Зміна резерву 51 919 (374) (21 153) 30 392 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць 12 571 (32 900) 18 154 (2 175) 

Курсові різниці (6 544) − (18 053) (24 597) 

На 31 грудня 2019  8 201 25 112 570 120 796 

 
 

МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 21 − − 21 

Нові гарантії  11 − − 11 

Гарантії, строк дії яких закінчився (5) − − (5) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна резерву (27) − − (27) 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць (21) − − (21) 

Курсові різниці  − − − 

На 31 грудня 2019 − − − − 

 
 

Нижче наведено аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року, 
за фінансовими гарантіями: 

 
Юридичні особи  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 1 247 − 142 752 143 999 

Нові гарантії  3 717 58 395 1 178 63 290 

Гарантії, строк дії яких закінчився (927) (1 170) (944) (3 041) 

Переведення у стадію 1 8 119 (8 119) − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна резерву (9 992) (14 955) (27 511) (52 458) 

Всього витрат на формування резерву до 
врахування впливу курсових різниць 917 34 151 (27 277) 7 791 

Курсові різниці 10 (1 226) (3 006) (4 222) 

На 31 грудня 2018  2 174 32 925 112 469 147 568 
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МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 56 − − 56 

Нові гарантії  26 − − 26 

Гарантії, строк дії яких закінчився (3) − − (3) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна резерву (58) − − (58) 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць (35) − − (35) 

Курсові різниці − − − − 

На 31 грудня 2018  21 − − 21 

 
 
Нижче наведено зміни резервів під очікувані кредитні збитки за рік, якій закінчився 31 грудня 2019 року, за гарантіями 
виконання: 
 

Юридичні особи Всього 

На 1 січня 2019 35 788 

Нараховано/(сторновано)  (29 654) 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць (29 654) 

Курсові різниці (1 212) 

На 31 грудня 2019  4 922 

 
 

МСБ  Всього 

На 1 січня 2019 − 

Нараховано/(сторновано)  − 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць − 

Курсові різниці  

На 31 грудня 2019  − 

 
 
Нижче наведено зміни резервів під очікувані кредитні збитки за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року, за гарантіями 
виконання: 
 

Юридичні особи  Всього 

На 1 січня 2018 3 997 

Нараховано/(сторновано)  33 306 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць 33 306 

Курсові різниці (1 515) 

На 31 грудня 2018  35 788 

 
 

МСБ  Всього 

На 1 січня 2018 3 

Нараховано/(сторновано)  (3) 
Всього витрат на формування резерву до врахування впливу курсових різниць (3) 

Курсові різниці − 

На 31 грудня 2018  − 

 
 

Нижче наведено аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 
за договірними зобов’язаннями: 
 

Юридичні особи  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 − 229 660 44 530 274 190 

Нові зобов’язання  3 881 − − 3 881 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (344) (13 727) (14 071) 

Переведення у стадію 1 84 733 (84 733) − − 

Переведення у стадію 2 (10 459) 10 506 (47) − 

Переведення у стадію 3 (549) (350 314) 350 863 − 

Зміна резерву 7 472 195 811 (374 673) (171 390) 
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Всього витрат на формування резерву до 
врахування впливу курсових різниць 85 078 (229 074) (37 584) (181 580) 

Курсові різниці − (540) (864) (1 404) 

На 31 грудня 2019 85 078 46 6 082 91 206 

 
 

МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 − 2 432 255 2 687 

Нові зобов’язання  213 48 1 262 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (1) (884) (885) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 (10) 10 − − 

Переведення у стадію 3 (988) − 988 − 

Зміна резерву 785 (2 442) (332) (1 989) 

Всього витрат на формування резерву до 
врахування впливу курсових різниць − (2 385) (227) (2 612) 

Курсові різниці − − (25) (25) 

На 31 грудня 2019 − 47 3 50 

 
 

Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2019 − 154 14 031 14 185 

Нові зобов’язання  − − 147 147 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (61) (5 546) (5 607) 

Переведення у стадію 1 − − − − 

Переведення у стадію 2 (1 408) 1 420 (12) − 

Переведення у стадію 3 (1 195) (5 454) 6 649 − 

Зміна резерву 2 603 3 942 (5 404) 1 141 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць − (153) (4 166) (4 319) 

Курсові різниці − − (823) (823) 

На 31 грудня 2019 − 1 9 042 9 043 

 
 

Нижче наведено аналіз змін оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року, 
за договірними зобов’язаннями: 
 

Юридичні особи  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 − 22 233 60 000 82 233 

Нові зобов’язання  − 88 794 152 580 241 374 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (132 142) (118 543) (250 685) 

Переведення у стадію 1 38 673 (38 673) − − 

Переведення у стадію 2 − 16 000 (16 000) − 

Переведення у стадію 3 − (2 772) 2 772 − 

Зміна резерву (38 673) 278 180 (36 279) 203 228 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць − 209 387 (15 470) 193 917 

Курсові різниці − (1 960) − (1 960) 

На 31 грудня 2018  − 229 660 44 530 274 190 

 
 

МСБ Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 − 300 2 302 2 602 

Нові зобов’язання  − 4 460 336 4 796 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (94) (2 019) (2 113) 

Переведення у стадію 1 1 136 (607) (529) − 

Переведення у стадію 2 − − − − 

Переведення у стадію 3 − − − − 

Зміна резерву (1 136) (1 580) 170 (2 546) 

Всього витрат на формування резерву до 
врахування впливу курсових різниць − 2 179 (2 042) 137 

Курсові різниці − (47) (5) (52) 

На 31 грудня 2018  − 2 432 255 2 687 
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Фізичні особи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 − 64 16 465 16 529 

Нові зобов’язання  − 9 1 111 1 120 

Зобов’язання, строк дії яких закінчився − (67) (8 019) (8 086) 

Переведення у стадію 1 6 556 (873) (5 683) − 

Переведення у стадію 2 − 405 (405) − 

Переведення у стадію 3 − (462) 462 − 

Зміна резерву (6 556) 1 078 10 274 4 796 
Всього витрат на формування резерву до 

врахування впливу курсових різниць − 90 (2 260) (2 170) 

Курсові різниці − − (174) (174) 

На 31 грудня 2018  − 154 14 031 14 185 

 

Забезпечення за позовами, гарантіями та договірними зобов’язаннями відображаються у складі зобов’язань. 
 

Станом на 31 грудня 2019 року, фінансові договірні та умовні зобов’язання забезпечені грошовими коштами на суму 
981 558 тис. грн. (2018: 2 817 079 тис. грн.) (Примітка 21). 

 
24. Чисті комісійні доходи 

 
Чисті комісійні доходи включають:  
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

Розрахункові операції 894 328 637 750 
Кредитне обслуговування клієнтів 156 939 108 913 
Агентські операції на валютному ринку 142 075 117 377 
Гарантії та акредитиви 131 841 80 666 
Операції з цінними паперами 17 611 7 320 

Інше 20 311 13 166 

Комісійні доходи 1 363 105 965 192 

    
Розрахункові операції (262 971) (183 971) 
Гарантії та акредитиви (24 247) (8 631) 
Агентські операції на валютному ринку (4 359) (3 491) 

Інше (6 960) (8 208) 

Комісійні витрати (298 539) (204 301) 

Чисті комісійні доходи 1 064 566 760 891 

 
 

25. Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 
 

Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та банківськими металами включають: 

 

 

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2018  

Торгові операції 168 029 (27 734) 

Переоцінка валютних статей (9 293) 143 020 

Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та 
банківськими металами 158 736 115 286 

 
26. Інші доходи 

 
Інші доходи включають: 
 

 

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2018 

Позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу, 
та іншого майна 393 148 4 154 

Комісія від страхових компаній та банків 109 580 87 457 
Штрафи отримані 59 183 19 114 
Позитивний результат від продажу основних засобів та нематеріальних 

активів 39 099 5 156 
Повернення раніше списаних активів 38 132 860 
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Відшкодування витрат за комунальні послуги стосовно приміщень, 
наданих в оренду 10 769 10 248 

Надлишки при інкасації банкоматів 2 748 3 152 
Відшкодування судових витрат 2 631 3 348 
Відшкодування реєстраційних витрат 1 308 1 023 
Дохід від дострокової виплати строкових депозитів клієнтів 681 1 969 
Результат від набутого права власності на кошти клієнтів − 740 

Інше 36 730 20 166 

Всього інші доходи 694 009 157 387 

 
 

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. 
 
Протягом 2019 року Банк отримував погашення штрафів за рахунок заставного майна боржників. Вартість заставного 
майна, яке було використано для погашення штрафів, складає 41 518 тис. грн. та обліковується як інше майно 
(2018: 59 тис. грн.). 

 
 

27. Зміни очікуваних кредитних збитків за іншими активами, інші резерви від знецінення та 
резерви під гарантії, зобов’язання та юридичні ризики 
 
У таблиці нижче представлені витрати за очікуваними кредитними збитками за фінансовими інструментами, що 
відображені в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року: 

 
 Примітки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСЗК Всього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 1 650 − − − 1 650 
Кошти в кредитних організаціях 8 (148) − − − (148) 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 10 374 043 (435 882) 545 971 27 339 511 471 
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 11 104 408 − − − 104 408 

Інші фінансові активи 18 1 458 (2 648) (11 558) − (12 748) 
Фінансові гарантії 23 12 550 (32 900) 18 154 − (2 196) 

Зобов’язання з надання кредитів 23 85 078 (231 612) (41 977) − (188 511) 

Всього витрати за кредитними 
збитками  579 039 (703 042) 510 590 27 339 413 926 

 
 

В звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, якій закінчився 31 грудня 2019 року, представлені також 
зміни наступних інших резервів:  

► формування резервів під інші нефінансові активи у сумі 1 379 тис. грн. (Примітка 18); 

► формування резерву під юридичні ризики у сумі 142 830 тис. грн. (Примітка 17); 

► розформування резервів за гарантіями виконання у сумі (29 654) тис. грн. (Примітка 23). 
 
У таблиці нижче представлені витрати за очікуваними кредитними збитками за фінансовими інструментами, що 
відображені в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року: 
 

 Примітки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 ПСЗК Всього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 3 120 − − − 3 120 
Кошти в кредитних організаціях 8 (9 907) − (407) − (10 314) 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 10 (111 608) 196 559 468 532 13 553 496 
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 11 11 470 − − − 11 470 

Інші фінансові активи 18 (8 939) 750 1 355 − (6 834) 
Фінансові гарантії 23 882 34 151 (27 277) − 7 756 

Зобов’язання з надання кредитів 23 − 211 656 (19 772) − 191 884 

Всього витрати за кредитними 
збитками  (114 982) 443 116 422 431 13 750 578 

 
 

В звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, якій закінчився 31 грудня 2018 року, представлені також 
зміни наступних інших резервів:  

► розформування резервів під інші нефінансові активи у сумі (5 858) тис. грн. (Примітка 18); 

► витрати на формування резервів під юридичні ризики у сумі 118 585 тис. грн. (Примітка 17); 
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► витрати на формування резервів за гарантіями виконання у сумі 33 303 тис. грн. (Примітка 23). 

 
 

28. Витрати на персонал та інші операційні витрати 
 
Витрати на персонал та інші операційні витрати включають: 
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

Заробітна плата та премії 1 197 888 973 665 
Нарахування на фонд заробітної плати 224 123 173 755 

Інші витрати на персонал 66 532 55 197 

Витрати на персонал 1 488 543 1 202 617 

     
Вартість професійних послуг 172 978 137 401 
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  168 171 135 170 
Ремонт та обслуговування основних засобів 144 921 122 949 
Послуги зв’язку  119 752 99 520 
Результат переоцінки будівель та земельних ділянок, активів, 

утримуваних для продажу, іншого майна 113 850 22 764 
Податки, крім податку на прибуток  78 283 54 533 
Офісні витрати 68 307 85 923 
Оренда та утримання приміщень  63 760 55 655 
Супровід програмного забезпечення 50 246 45 305 
Маркетинг та реклама 43 199 38 021 
Благодійна діяльність  38 746 39 859 
Винагорода партнерам за залучення клієнтів 30 154 15 812 
Витрати на охорону 29 930 25 172 
Витрати на інкасацію цінностей  18 055 13 090 
Витрати на відрядження 8 805 9 233 
Витрати на виконання судових рішень − 506 
Штрафи та пені 370 177 

Інше 37 237 33 341 

Інші операційні витрати 1 186 764 934 431 

 
29. Управління ризиками 

 
Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, 
видам та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль, 
пом’якшення всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх 
суттєвих ризиків, притаманних його діяльності. 
 
Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох 
ліній захисту:  

► перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку; 

► друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками, що включають департамент ризик-менеджменту та 
управління соціальних та екологічних ризиків, та департаменту комплаєнс; 

► третя лінія – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки ефективності функціонування 
системи управління ризиками. 

 

Структура управління ризиками 
 
Наглядова рада 
 
Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, кредитну політику, декларацію схильності до 
ризиків, політики управління окремими ризиками, план забезпечення безперервної діяльності, план фінансування в 
кризових ситуаціях, стратегію та оперативний план управління непрацюючими активами та стягнутим майном, 
визначає ризик-апетит та встановлює граничні розміри ризиків, визнає джерела капіталізації та іншого фінансування 
Банку, розглядає звітність про профіль ризику Банку, розглядає результати стрес-тестування, затверджує призначення 
та звільнення CRO, визначає випадки накладання заборони (вето) CRO, забезпечує функціонування та контроль за 
ефективністю системи управління ризиками. 

 
Комітет з управління ризиками Наглядової ради 
 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради забезпечує наявність та підтримання в актуальному стані актів 
внутрішнього регулювання, що регламентують процес управління ризиками та кредитну політику Банку, здійснює 
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регулярний моніторинг та аналіз поточного профілю ризиків, що приймаються Банком, здійснює контроль за 
дотриманням показників ризик-апетиту, визначених в декларації схильності до ризиків. 
 
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. 
 
Колегіальні органи Правління 
 
Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління ризиками роздрібного, малого 
та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборгованістю позичальників, комісія з моніторингу кредитних 
операцій клієнтів, кредитні комісії дирекцій здійснюють управління кредитним ризиком в межах повноважень 
делегованих Правлінням.  
 
Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює управління ризиком ліквідності, процентним ризиком та 
ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням. 
 
Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним ризиком в межах повноважень 
делегованих Правлінням. 
 
Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформаційним ризиком як складовою 
операційного ризику в межах повноважень делегованих Правлінням. 
 
CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками  
 
CRO та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками забезпечують своєчасне виявлення, вимірювання, 
моніторинг, контроль, звітування щодо суттєвих ризиків, готують та надають звіти щодо ризиків Наглядовій раді, 
Комітету з управління ризиками Наглядової ради, Правлінню, колегіальним органам Правління, розробляють та 
підтримують в актуальному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію роботи з 
питань управління ризиками з іншими структурними підрозділами Банку, обчислюють профіль ризику Банку, 
забезпечують моніторинг та попередження порушень показників ризик-апетиту та лімітів ризику, контролюють 
наближення показників ризиків до затверджених граничних значень показників ризику та лімітів ризику та ініціюють 
вжиття заходів для попередження їх порушень, здійснюють стрес-тестування, готують висновки для ухвалення 
кредитних рішень як щодо нових кредитів, так і щодо зміни умов за діючими/існуючими кредитами, готують висновки 
щодо ризиків, які притаманні новим продуктам до моменту їх впровадження для прийняття відповідних управлінських 
рішень. 
 
Декларація схильності до ризиків 
 
Банк визначає (декларує) сукупний ризик-апетит шляхом встановлення граничних показників агрегованого ризику та 
ризик-апетит до окремих ризиків шляхом встановлення граничних показників ризику щодо суттєвих ризиків, що 
визначені чинною Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК»: 

► Кредитного ризику; 

► Ризику ліквідності; 

► Процентного ризику; 

► Ринкових ризиків; 

► Операційного ризику; 

► Комплаєнс-ризику; 

► Екологічного ризику; 

► Соціального ризику. 
 
Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, з урахуванням 
пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених для системно важливих банків), та ковенант, 
яких Банк зобов’язався дотримуватися відповідно до угод з міжнародними фінансовими організаціями. 
 
Сукупний ризик-апетит включає вимоги щодо підтримання цільового рівня кредитного рейтингу за міжнародною 
шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому числі з урахуванням очікуваних змін 
пруденційних вимог та регуляторного середовища. 
 
Ризик-апетит щодо кредитного ризику включає систему показників контролю якості кредитного портфеля (частки 
непрацюючих активів та стягнутого майна), вартості кредитного ризику, обмеження ризику концентрації за 
найбільшими позичальниками, галузями тощо. 
 
Ризик-апетит щодо ризику ліквідності включає мінімальні значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) в усіх 
валютах та окремо в іноземних валютах, коефіцієнту чистого стабільного фінансування (NSFR), обмеження показників 
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концентрації у зобов’язаннях. 
 
Ризик-апетит щодо процентного ризику включає показники чутливості чистого процентного доходу та економічної 
вартості капіталу до паралельного/непаралельного зсуву кривих доходності в основних валютах. 
 
Ризик-апетит щодо ринкових ризиків встановлений як максимальні значення позицій, чутливих до ринкового ризику, 
та показник вартості під ризиком, що розраховується за параметричною моделлю на основі t-розподілу Стьюдента із 
7 ступенями свободи з довірчим інтервалом 99% на горизонті 10 торгових днів. 
 
Ризик-апетит щодо операційного ризику встановлюється як максимальна сума прямих втрат від реалізації 
операційного ризику за підсумками року. При цьому незалежно від вартості інциденту та суми потенційного збитку 
Банком встановлено нульову толерантність до операційних ризиків, пов’язаних з інцидентами внутрішнього 
шахрайства, службової недбалості, порушення безперервності функціонування критичних бізнес-процесів. 
 

Кредитний ризик 
 
Кредитний ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів 
унаслідок невиконання боржником/контрагентом взятих на себе зобов’язань відповідно до умов договору. 
 
Наглядовою радою затверджена Кредитна політика, яка визначає основні напрямки кредитування і регламентує 
основні принципи та умови прийняття кредитного ризику. Для управління ризиком концентрації кредитного портфелю 
Банк здійснює моніторинг структури кредитного портфелю і за необхідності встановлює відповідні ліміти. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року загальний обсяг заборгованості за кредитними угодами та позабалансовими 
зобов’язаннями, гарантіями та акредитивами, які Банк визнав як непрацюючі становив 7 834 661 тис. грн. (2018: 
8 106 500 тис. грн.), у тому числі  

► проблемна заборгованість 5 306 229 тис. грн. (2018: 6 366 868 тис. грн.); 

► заборгованість, відносно якої Банк очікує погашення в результаті реструктуризації 2 528 432 тис. грн. (2018: 
1 739 632 тис. грн.). 

 
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. 
 
Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових інструментів 
наведена у відповідних примітках.  
 
Кредитний рейтинг України, згідно з класифікацією міжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2019 року, 
відповідав рівню B (2018: ССС+). Зміна рейтингу відбулась як за рахунок підвищення суверенного кредитного рейтингу 
України двома міжнародними рейтинговими агентствами, так і за рахунок зміни підходу Банку щодо визначення 
рейтингової оцінки за даними значень рейтингів декількох міжнародних рейтингових агентств: 

► при наявності двох різних рейтингів враховується рейтинг того рейтингового агентства, який є нижчим; 

► при наявності трьох різник рейтингів враховується рейтинг того рейтингового агентства, який є нижчим із двох 
найвищих.  

 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, а саме: облігації внутрішньої 
державної позики та муніципальні облігації, що не мають рейтингу, – були віднесені Банком до категорії рівня B, 
виходячи з суверенного кредитного рейтингу України. 
 
Інші залишки грошових коштів та їх еквівалентів, коштів у кредитних установах та інвестицій, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, класифікуються з урахуванням поточних кредитних рейтингів, 
присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами. У випадку, якщо контрагент не мав встановленого 
міжнародного рейтингу на звітну дату, Банк використовував міжнародні кредитні рейтинги, встановлені материнським 
компаніям, а у випадку, якщо власником контрагента виступає уряд чи держава, використовувався відповідний 
суверенний рейтинг країни власника. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Інвестиційний рівень фінансових активів 
відповідає рейтингам від ААА до ВВВ-. Фінансові активи з рейтингом нижче ВВВ- відносяться до спекулятивного рівня, 
відповідно до прийнятої міжнародної практики.  
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Далі представлена класифікація за кредитними рейтингами фінансових активів Банку, що мають такі рейтинги: 
 

 AAA – A BBB – B Нижче B 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2019  

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) 24 262 370 3 164 519 17 289 947 − 44 716 836 

Кошти у кредитних установах 17 449 22 892 − 253 229 293 570 

Похідні фінансові активи − − − 8 8 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 7 205 461 23 200 189 − 4 718 30 410 368 

 
 

Станом на 31 грудня 2018 року класифікація за кредитними рейтингами фінансових активів Банку: 
 

 uaAAA – A uaBBB – B Нижче B 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2018 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) 2 349 501 3 729 085 6 459 323 9 216 12 547 125 

Кошти у кредитних установах 495 162 34 357 10 097 187 439 727 055 

Похідні фінансові активи − 193 − 330 523 

Торгові цінні папери − − 333 − 333 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 10 − 18 496 050 305 418 18 801 478 

 
 

Станом на 31 грудня 2018 року, класифікація за кредитними рейтингами фінансових активів Банку, з урахуванням 
зміненого підходу щодо визначення рейтингової оцінки за даними значень рейтингів декількох міжнародних 
рейтингових агентств буде виглядати наступним чином (з урахуванням оновленої класифікації, кредитний рейтинг 
України станом на 31 грудня 2018 року, відповідав рівню B-): 

 

 AAA – A BBB – B Нижче B 
Не мають 
рейтингу 

31 грудня 
2018 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(за винятком коштів у касі) 3 671 212 8 866 697 − 9 216 12 547 125 

Кошти у кредитних установах 510 238 29 378 − 187 439 727 055 

Похідні фінансові активи 193 − − 330 523 

Торгові цінні папери − 333 − − 333 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 10 18 796 816 − 4 652 18 801 478 

 
 

Оцінка знецінення 
 

Банк розраховує очікувані кредитні збитки на основі декількох сценаріїв, що зважуються на ймовірність реалізації для 
оцінки очікуваних недоотриманих грошових потоків, що дисконтуються із використанням ефективної процентної 
ставки. Недоотримані грошові потоки – це різниця між грошовими потоками, що мають бути сплачені Банку відповідно 
до умов договору, та грошовими потоками, що Банк очікує отримати. Підхід до розрахунку ОКЗ описаний нижче. 
Елементами розрахунку є: 

Ймовірність дефолту (PD) Розрахункова оцінка ймовірності припинення виконання контрагентом своїх 
зобов’язань. 

Експозиція під ризиком (EAD) Величина боргу за активом, який перебуває під ризиком дефолту контрагента, 
на будь-яку дату у майбутньому, із врахуванням очікуваних змін цієї величини 
після звітної дати, в тому числі виплати основної суми заборгованості і суми 
нарахованих доходів. 

Втрати в разі дефолту (LGD) Розрахункова оцінка збитків внаслідок дефолту контрагента. Показник LGD 
розраховується із застосуванням декількох сценаріїв. Оцінки ймовірностей за 
всіма сценаріями та підтипи втрат у разі дефолту поєднуються у загальну оцінку. 
Ймовірності сценаріїв роботи з проблемною заборгованістю розраховані на основі 
історичних даних. Рівень втрат у випадку дефолту за кредитами, що забезпечені 
заставою визначається на основі даних про вартість реалізації забезпечення, з 
урахуванням потенційного недоотримання коштів в порівнянні з балансовою 
вартістю (дисконт) та строку реалізації.   
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Визначення дефолту та відновлення кредитної якості 
 
Для цілей оцінки ОКЗ Банк визнає настання події дефолту за фінансовим інструментом і, відповідно, відносить даний 
актив до Стадії 3 (кредитно-знецінені активи) у випадку прострочення платежів за договором на строк понад 90 днів, 
або у наступних випадках, незалежно від кількості днів прострочення боргу: 

► внутрішній рейтинг позичальника вказує на дефолт або близькість до дефолту; 

► відносно клієнта порушено справу про банкрутство або боржник повідомив про банкрутство; 

► за фінансовим інструментом були змінені умови договору, без внесення яких клієнт не зміг би виконувати 
подальше обслуговування боргу. 

 
Значне збільшення кредитного ризику 
 
Для визначення наявності факту значного збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання фінансового 
інструменту, Банк використовує визначені переліки подій, що містять ознаки зростання кредитного ризику. Незалежно 
від наявності подій, що містять ознаки зростання кредитного ризику, вважається, що прострочення виконання 
грошових зобов’язань понад 30 днів є свідченням значного збільшення кредитного ризику з моменту первісного 
визнання фінансового інструменту. 
 
Оцінка ймовірності дефолту здійснюється із використанням розподілу позичальників за показником кількість днів 
прострочення боргу. Іншими вхідними даними, що використовується в моделях є економічні показники. 
 

Оцінка знецінення на індивідуальній та колективній основі 
 
В залежності від факторів, що зазначені нижче, Банк розраховує ОКЗ або на індивідуальній, або на колективній основі.  
 
Банк розраховує ОКЗ на індивідуальній основі, за активами, що віднесені до Стадії 2 або Стадії 3 та загальна 
заборгованість за групою контрагентів яких перевищує граничні значення, що встановлені для відповідного сегменту 
бізнесу індивідуально значуща.  
 
Банк об’єднує фінансові активи, що оцінюються на колективній основі в однорідні групи в залежності від внутрішніх 
характеристик кредитів, наприклад, строку прострочки платежів, виду продукту тощо. 

 

Прогнозна інформація та економічні сценарії 
 
При визначенні показників, що можуть використовуватись в якості вихідних економічних даних для своїх моделей 
розрахунку ОКЗ Банк використовує широкий спектр показників, зокрема: 

► темпи росту ВВП; 

► інфляція (індекс споживчих цін), до відповідного місяця попереднього року (%); 

► облікові ставки Національного банку України; 

► рівень безробіття; 

► обмінний курс; 

► ціни на залізну руду; 

► ціни на пшеницю; 

► зростання реальної зарплати YoY. 
 

Банк провів статистичний аналіз залежності ймовірності дефолту клієнтів Банку від економічних показників. Банк 
визначив показники, що мають найтісніший зв’язок з рівнем дефолтів позичальників в кожному з сегментів 

портфелю. 
 

Для отримання прогнозної інформації Банк використовує дані зовнішніх джерел (прогнози НБУ, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства фінансів України та інших органів державної влади, прогнози МВФ, Світового банку та інших 
провідних міжнародних організацій, прогнози провідних міжнародних рейтингових агентств (компаній), таких як 
Moody’s, Fitch Ratings, S&P Global Ratings, та дані інформаційної системи Bloomberg. В таблиці нижче подані прогнозні 
значення економічних показників, що використовуються в економічному сценарії для розрахунку ОКЗ.    
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Показник 
Сценарій  

ОКЗ 
Імовірність 
сценарію, % 2020 рік 2021 рік 

      
Темп приросту номінального ВВП, %     
 Оптимістичний 25 11,4 9,7 
 Базовий 50 10,5 9,0 
 Песимістичний 25 9,8 8,3 
Рівень безробіття  Оптимістичний 25 8,0 7,6 
 Базовий 50 8,5 8,5 
 Песимістичний 25 9,3 9,5 

 
 

Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів, як 
описано вище. У таблиці нижче представлений аналіз кредитної якості в розрізі класів активів, пов’язаних з кредитними 
статтями звіту про фінансовий стан на підставі системи кредитних рейтингів Банку. 
 

31 грудня 2019 року Примітки  
Високий 
рейтинг 

Стан-
дартний 
рейтинг 

Нижче стан-
дартного 
рейтингу Знецінені Всього 

         
Грошові кошти та їх еквіваленти  
(за винятком коштів у касі) 7 

Стадія 1 44 656 964 64 454 − − 44 721 418 

Кошти в кредитних організаціях 

8 

Стадія 1 21 724 18 949 253 229 − 293 902 
Стадія 2 − − − − − 
Стадія 3 − − − 9 406 9 406 

Кредити клієнтам та фінансова 
оренда, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю: 10 

      
      
      

-  Юридичні особи  Стадія 1 2 324 692 18 832 901 5 602 723 − 26 760 316 
 Стадія 2 − 2 692 099 1 152 252 − 3 844 351 
 Стадія 3 49 267 282 452 1 619 889  2 686 061 4 637 669 
 ПСКЗ − − 270 476 − 270 476 

-  МСБ  Стадія 1 1 189 833 1 998 640 1 173 338 − 4 361 811 
 Стадія 2 3 379 109 870 132 469 − 245 718 
 Стадія 3 5 577 56 647 510 344 87 095 659 663 
       

- Фізичні особи  Стадія 1 2 588 997 170 593 38 25 2 759 653 
 Стадія 2 177 10 176 5 305 − 15 658 
 Стадія 3 − 96 078 1 103 2 558 028 2 655 209 
       

Інвестиції, які оцінюються  
за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

11 Стадія 1 29 089 341 1 431 662 − − 30 521 003 
 Стадія 2 − − − − − 

 Стадія 3 − − − − − 
Зобов’язання з надання 

кредитів: 23       
- Юридичні особи  Стадія 1 406 927 4 485 500 1 682 457 − 6 574 884 

 Стадія 2 − 8 662 584 715 − 593 377 
 Стадія 3 − 1 386 11 609 38 600 51 595 
       

- МСБ  Стадія 1 279 290 249 943 129 449 − 658 682 
 Стадія 2 50 7 331 11 − 7 392 
 Стадія 3 − 8 − − 8 
       

- Фізичні особи  Стадія 1 884 545 27 578 373 1 116 913 612 
 Стадія 2 − 1 848 511 − 2 359 
 Стадія 3 − 2 018 95 7 379 9 492 

Фінансові гарантії та 
акредитиви: 23       
- Юридичні особи  Стадія 1 159 847 2 359 306 245 932 − 2 765 085 

 Стадія 2 − 417 478 658 − 479 075 
 Стадія 3 − 147 963 − − 147 963 
       

- МСБ  Стадія 1 15 300 12 921 13 456 − 41 677 
 Стадія 2 400 − − − 400 

 Стадія 3 − − − − − 

Всього 
  81 676 310 33 069 402 13 868 432 5 387 710 134 001 854 
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31 грудня 2018 року Примітки  
Високий 
рейтинг 

Стан-
дартний 
рейтинг 

Нижче стан-
дартного 
рейтингу Знецінені Всього 

         
Грошові кошти та їх еквіваленти  
(за винятком коштів у касі) 7 

Стадія 1 
12 078 407 19 913 452 402 − 12 550 722 

Кошти в кредитних організаціях 

8 

Стадія 1 520 804 129 552 77 268 − 727 624 
Стадія 2 − − − − − 
Стадія 3 − − − 729 512 729 512 

Кредити клієнтам та фінансова 
оренда, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю: 10 

      
      
      

- Юридичні особи  Стадія 1 5 279 861 19 440 666 6 206 688 − 30 927 215 
 Стадія 2 2 556 1 156 568 4 995 243 − 6 154 367 
 Стадія 3 − − 1 936 427 2 685 563 4 621 990 

 ПСКЗ − − 74 462 490 770 565 232 
- МСБ  Стадія 1 688 147 2 127 124 1 570 974 − 4 386 245 

 Стадія 2 15 345 198 833 148 220 − 362 398 
 Стадія 3 − 14 475 93 167 73 569 181 211 
       

- Фізичні особи  Стадія 1 2 593 909 149 951 143 133 2 744 136 
 Стадія 2 22 5 774 1 912 − 7 708 
 Стадія 3 − 1 961 101 3 689 679 3 691 741 

 ПСКЗ − − − 184 184 
Торгові цінні папери  Стадія 1 333 − − − 333 

 Стадія 2 − − − − − 
 Стадія 3 − − − − − 

Інвестиції, які оцінюються  
за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

11 Стадія 1 18 434 359 4 652 − − 18 439 011 
 Стадія 2 − − − − − 
 Стадія 3 389 997 − − − 389 997 

Зобов’язання з надання 
кредитів: 23       
- Юридичні особи  Стадія 1 1 187 160 2 260 427 1 309 638 − 4 757 225 

 Стадія 2 − 156 290 1 719 736 − 1 876 026 
 Стадія 3 − − 65 017 470 216 535 233 
       

- МСБ  Стадія 1 199 115 353 428 359 757 − 912 300 
 Стадія 2 4 671 88 714 31 512 − 124 897 
 Стадія 3 − 1 − 255 256 
       

- Фізичні особи  Стадія 1 867 601 26 478 123 141 894 343 
 Стадія 2 − 1 549 656 − 2 205 
 Стадія 3 − 3 507 95 11 279 14 881 

Фінансові гарантії та 
акредитиви: 23       
- Юридичні особи  Стадія 1 85 429 353 202 692 629 − 1 131 260 

 Стадія 2 − 128 280 286 878 − 415 158 
 Стадія 3 − − 2 800 213 992 216 792 
       

- МСБ  Стадія 1 3 319 8 000 4 079 − 15 398 
 Стадія 2 − − − − − 

 Стадія 3 − − − − − 

Всього 
  42 351 035 26 629 345 20 029 927 8 365 293 97 375 600 
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У таблиці нижче представлено опис щодо групування залишків за категоріями рейтингу  

Опис рівня 
внутрішнього 

 рейтингу 

Кількість 
днів 

прострочки 

Рівень 
внутрішнього 

рейтингу 

Рейтинг зовнішнього 
міжнародного 
рейтингового 

агентства (за шкалою 
Fitch), контрагенти-

нерезиденти 

Рейтинг зовнішнього міжнародного 
рейтингового агентства (за шкалою 

Fitch), контрагенти-резиденти 

 
Високий 
рейтинг 

 
Прострочка 

платежів 
відсутня 

 
A1, A2, A3 

 
AAА+ до BBB 

 
Згідно встановленому 
внутрішньобанківському рейтингу для 
банків-резидентів зі значенням рейтингу 1, 
2 і B (рейтинг України), до якого віднесені 
облігації внутрішньої державної позики та 
муніципальні облігації, та який 
застосовується до ОПЕРУ НБУ і 
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» 
відповідно до п. 41 Постанови НБУ №351 
від 30.06.2016  

 
Стандартний 
рейтинг 

 
Від 1 до 30 
днів, від 31 
до 60 днів 

 
B1, B2, B3 

 
BB+ до B 

 
Згідно встановленому 
внутрішньобанківському рейтингу для 
банків-резидентів зі значенням 3 (значення 
рейтингу за міжнародною шкалою B та 
нижче або NR) та інші емітенти за 
категорією інвестиції, наявні для продажу, 
які не мають рейтингу та віднесені до 
Стадії 1 

 
Нижче стан-
дартного 
рейтингу 

 
Від 61 до 90 

днів 

 
C1, C2, C3, D1, 

D2, D3 

 
CCC до С 

  
Згідно встановленому 
внутрішньобанківському рейтингу для 
банків-резидентів зі значенням 4 (значення 
рейтингу за міжнародною шкалою B та 
нижче або NR) та інші емітенти за 
категорією інвестиції, наявні для продажу, 
які не мають рейтингу та віднесені до 
Стадії 2 

 
Знецінені 

 
Більше 90 

днів 

 
Е 

 
D 

 
Згідно встановленому 
внутрішньобанківському рейтингу для 
банків -резидентів зі значенням 5 (значення 
рейтингу за міжнародною шкалою D або 
NR) та інші емітенти за категорією 
інвестиції, наявні для продажу, які не мають 
рейтингу та віднесені до Стадії 3 

 

Географічна концентрація 
 

Нижче наведено інформацію про географічну концентрацію монетарних активів та зобов’язань: 
 

 31 грудня 2019  

 Україна 
Країни-члени 

ОЕСР 

Банки країн СНД 
та інші іноземні 

банки Всього 

Активи     
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 097 979 27 248 016 66 446 46 412 441 
Банківські метали 1 428 − − 1 428 
Кошти у кредитних установах 257 492 36 078 − 293 570 
Похідні фінансові активи 8 − − 8 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 38 985 679 − − 38 985 679 
Інвестиції, які оцінюються за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід 23 204 907 7 205 461 − 30 410 368 

Інші активи 176 893 − − 176 893 

 81 724 386 34 489 555 66 446 116 280 387 

Зобов’язання     
Кошти кредитних установ 4 620 895 1 114 037 − 5 734 932 
Похідні фінансові зобов’язання 43 624 − − 43 624 
Кошти клієнтів 103 359 581 − − 103 359 581 
Резерви під гарантії та зобов’язання 478 949 − − 478 949 
Орендне зобов’язання  131 747 − − 131 747 

Інші зобов’язання 657 550 − − 657 550 

 109 292 346 1 114 037 − 110 406 383 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (27 567 960) 33 375 518 66 446 5 874 004 

 31 грудня 2018  

 Україна 
Країни-члени 

ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні банки Всього 
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Активи     

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 970 269 6 055 046 10 120 14 035 435 

Банківські метали 1 754 − − 1 754 

Кошти у кредитних установах 197 536 529 519 − 727 055 

Похідні фінансові активи 523 − − 523 

Кредити клієнтам та фінансова оренда 45 236 844 − − 45 236 844 

Торгові цінні папери 333 − − 333 

Інвестиції, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 18 801 468 10 − 18 801 478 

Інші активи 134 062 − − 134 062 

 72 342 789 6 584 575 10 120 78 937 484 

Зобов’язання     

Кошти Національного банку України 4 303 770 − − 4 303 770 

Кошти кредитних установ 2 769 075 3 020 624 35 698 5 825 397 

Похідні фінансові зобов’язання 1 830 − − 1 830 

Кошти клієнтів 65 121 926 − − 65 121 926 

Резерви під гарантії та зобов’язання 589 528 − − 589 528 

Інші зобов’язання 316 805 − − 316 805 

 73 102 934 3 020 624 35 698 76 159 256 

Різниця між активами та зобов’язаннями  (760 145) 3 563 951 (25 578) 2 778 228 

 
 

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 одного 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 здійснюється згідно 
з відповідним договором. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк дотримувався нормативних вимог Національного банку України щодо 
мінімального рівня коефіцієнту покриття ліквідності в усіх валютах та окремо в іноземних валютах (нормативні 
значення станом на 31 грудня 2019 року становлять не менше 100%, станом на 31 грудня 2018 – не менше 80%) для 
коефіцієнту покриття ліквідності в усіх валютах та не менше 50% для коефіцієнту покриття ліквідності в іноземних 
валютах). Значення коефіцієнтів покриття ліквідності в усіх валютах та окремо в іноземних валютах становлять: 
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

LCRвв, коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами 199,01% 103,78% 
LCRів, коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті 143,77% 64,03% 
 
 
Аналіз активів та зобов’язань Банку за строками їх очікуваного відшкодування або погашення наведений у Примітці 
31. 
 
Аналіз фінансових зобов’язань за строками, що залишись до погашення 

 
У таблицях нижче подано інформацію щодо майбутніх недисконтованих грошових потоків за фінансовими 
зобов’язаннями станом на 31 грудня 2019 та 2018 років в розрізі строків, що залишились до погашення згідно з умовами 
договорів. 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 2019  

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до  
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Кошти кредитних установ 3 232 702 1 411 506 1 151 353 136 128 5 931 689 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом 
поставки базового активу      

Суми до сплати за договором (1 529 595) − − − (1 529 595) 

Суми до отримання за договором 1 573 219 − − − 1 573 219 
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Кошти клієнтів 88 551 534 14 911 856 887 177 1 674 104 352 241 

Орендне зобов’язання  16 862 43 890 82 652 − 143 404 

Інші зобов’язання 657 550 − − − 657 550 

Всього недисконтовані 
фінансові зобов’язання 92 502 272 16 367 252 2 121 182 137 802 111 128 508 

 
 

Фінансові зобов’язання  
станом на 31 грудня 2018  

До  
3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до  
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Кошти Національного банку 
України 4 291 693 26 981 − − 4 318 674 

Кошти кредитних установ 3 704 960 919 729 1 301 912 − 5 926 601 
Похідні фінансові інструменти, 

що погашаються шляхом 
поставки базового активу      

Суми до сплати за договором (668 531) − − − (668 531) 

Суми до отримання за договором 670 360 − − − 670 360 

Кошти клієнтів 50 096 209 14 175 039 1 745 708 197 542 66 214 498 

Інші зобов’язання 316 805 − − − 316 805 

Всього недисконтовані 
фінансові зобов’язання 58 411 496 15 121 749 3 047 620 197 542 76 778 407 

 
 

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 2019  4 228 146 1 192 740 2 720 297 − 8 141 183 

31 грудня 2018 2 257 594 1 264 365 17 450 − 3 539 409 

 
Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати усі договірні та умовні зобов’язання до закінчення строку їх дії. 
 

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

 
Процентний ризик 
 
Процентний ризик – це 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. 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, що виникає 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 2019 

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до  
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 52 925 718 12 777 521 27 679 382 15 026 617 5 586 296 113 995 534 

Зобов’язання 84 947 616 8 665 638 13 341 046 2 003 152 130 938 109 088 390 
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Різниця між 
активами та 
зобов’язаннями  (32 021 898) 4 111 883 14 338 336 13 023 465 5 455 358 4 907 144 

1% (307 059) 34 247 53 818   (218 994) 
-1% 307 059 (34 247) (53 818)   218 994 

 
 

 31 грудня 2018  

 
До 

1 місяця 
Від 1 місяця 
до 3 місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до  
5 років 

Понад  
5 років Всього 

Активи 16 970 291 8 006 516 34 086 304 13 822 375 4 209 962 77 095 448 

Зобов’язання 46 427 125 10 368 420 15 378 348 2 881 020 196 180 75 251 093 

Різниця між 
активами та 
зобов’язаннями  (29 456 834) (2 361 904) 18 707 956 10 941 355 4 013 782 1 844 355 

1% (282 463) (19 672) 70 219   (231 916) 

-1% 282 463 19 672 (70 219)   231 916 
 
 

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.  
 

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 2019 року представлені таким чином: 

 
 Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи      
Грошові кошти та їх еквіваленти  18 355 004 24 668 283 3 151 372 237 782 46 412 441 
Банківські метали − − − 1 428 1 428 
Кошти у кредитних установах 257 492 36 078 − − 293 570 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 21 236 596 8 209 145 9 539 938 − 38 985 679 
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 10 873 389 18 944 838 592 141 − 30 410 368 

Інвестиційна нерухомість 228 857 − − − 228 857 
Основні засоби та нематеріальні 

активи 1 433 633 − − − 1 433 633 
Активи з права користування  166 159 − − − 166 159 
Інше майно 735 298 − − − 735 298 
Поточні податкові активи − − − − − 
Відстрочені активи з податку на 

прибуток − − − − − 

Інші активи 424 679 14 427 30 600 96 469 802 

Всього активи 53 711 107 51 872 771 13 314 051 239 306 119 137 235 

       
Зобов’язання      
Кошти кредитних установ 281 186 2 619 914 2 791 408 42 424 5 734 932 
Кошти клієнтів 45 387 590 48 047 045 9 811 624 113 322 103 359 581 
Резерви під гарантії, зобов’язання та 

юридичні ризики 347 891 11 241 119 817 − 478 949 
Орендне зобов’язання  131 747 − − − 131 747 
Поточні зобов’язання з податку на 

прибуток 21 723 − − − 21 723 
Відстрочені зобов’язання з податку на 

прибуток 83 681 − − − 83 681 

Інші зобов’язання 578 163 224 575 184 485 41 299 1 028 522 

Всього зобов’язання 46 831 981 50 902 775 12 907 334 197 045 110 839 135 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 6 879 126 969 996 406 717 42 261  

       
Активи до отримання 1 500 967 40 569 13 211 1 551 1 556 298 

Активи до відправлення − (1 066 987) (504 132) (28 689) (1 599 808) 
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Чиста довга/(коротка) невизнана 
позиція 1 500 967 (1 026 418) (490 921) (27 138)  

Загальна довга/(коротка) визнана та 
невизнана позиція 8 380 093 (56 422) (84 204) 15 123  

 
Основні позиції активів та зобов’язань у іноземних валютах на 31 грудня 2018 року представлені таким чином: 
 

 Гривня Долари США Євро Інші валюти Всього 

Активи      
Грошові кошти та їх еквіваленти  7 000 660 5 410 923 1 419 550 204 302 14 035 435 
Банківські метали − − − 1 754 1 754 
Кошти у кредитних установах 197 535 19 282 510 238 − 727 055 
Кредити клієнтам та фінансова оренда 25 778 131 9 006 081 10 452 632 − 45 236 844 
Торгові цінні папери 333 − − − 333 
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 11 507 245 6 573 096 721 137 − 18 801 478 

Інвестиційна нерухомість 278 028 − − − 278 028 
Основні засоби та нематеріальні 

активи 1 710 795 − − − 1 710 795 
Активи, утримувані для продажу − − − − − 
Інше майно 799 144 − − − 799 144 
Поточні податкові активи 4 921 − − − 4 921 
Відстрочені активи з податку на 

прибуток 75 432 − − − 75 432 

Інші активи 520 691 9 781 22 775 6 553 253 

Всього активи 47 872 915 21 019 163 13 126 332 206 062 82 224 472 

       
Зобов’язання      
Кошти Національного банку України 4 303 770 − − − 4 303 770 
Кошти кредитних установ 285 074 1 756 752 3 735 790 47 781 5 825 397 
Кошти клієнтів 36 407 432 19 775 870 8 807 033 131 591 65 121 926 
Резерви під гарантії, зобов’язання та 

юридичні ризики 453 825 11 001 124 702 − 589 528 

Інші зобов’язання 453 054 139 912 33 562 1 626 529 

Всього зобов’язання 41 903 155 21 683 535 12 701 087 179 373 76 467 150 

Чиста довга/(коротка) визнана 
позиція 5 969 760 (664 372) 425 245 26 689  

       
Активи до отримання 140 887 863 983 318 753 16 052 1 339 675 

Активи до відправлення (108 697) (360 557) (841 444) (30 285) (1 340 983) 
Чиста довга/(коротка) невизнана 

позиція 32 190 503 426 (522 691) (14 233)  
Загальна довга/(коротка) визнана та 

невизнана позиція 6 001 950 (160 946) (97 446) 12 456  
 
 

У наступній таблиці представлені валюти, в яких Банк має значні позиції станом на 31 грудня за монетарними активами 
та зобов'язаннями. Проведений аналіз полягає в розрахунку впливу можливої зміни у валютних курсах по відношенню 
до української гривні на звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (внаслідок наявності неторгових 
монетарних активів і зобов'язань, справедлива вартість яких чутлива до змін валютного курсу). Наведене у таблиці 
від’ємне значення відображає потенційне чисте зменшення в звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід чи 
власному капіталі, а додатні значення відображають потенційне чисте збільшення. 
 

Валюта 

Збільшення 
валютного  

курсу, % 
31 грудня 

2019 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
31 грудня 

2019 

Збільшення 
валютного  

курсу, % 
31 грудня 

2018 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
31 грудня 

2018 

Долар США 11,00% (6 206) 6,00% (9 657) 
Євро 13,00% (10 947) 8,00% (7 796) 

 
 

Валюта 

Зменшення 
валютного  

курсу, % 
31 грудня 

2019 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
31 грудня 

2019 

Зменшення 
валютного  

курсу, % 
31 грудня 

2018 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
31 грудня 

2018 

Долар США (14,00%) 7 899 (6,00%) 9 657 
Євро (15,00%) 12 631 (8,00%) 7 796 



282 

 

30. 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. Оцінки, представлені в цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які 
Банк зможе отримати при фактичній реалізації наявного в нього пакета тих чи інших активів чи повинен буде сплатити 
при передачі зобов’язань. 
 

Банк використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості активів та зобов’язань 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. 

 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку, які оцінюються за 
справедливою вартістю на постійній основі, а також справедлива вартість будівель 
 

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  

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

 
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 використовують одну або 
декілька визначених цін для звичайних операцій, які піддаються 
спостереженню на ринку, який не вважається активним. 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 

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 емітент здійснює свою діяльність. 

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, 
Інвестиційна нерухомість 

3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення 
справедливої вартості будівель та земельних ділянок та 
інвестиційної нерухомості, при цьому використовується 
порівняльний підхід до оцінки, а для об’єктів, які не мають 
ринкових аналогів використовується дохідний підхід. Для 
порівняльного підходу до оцінки 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.  
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У таблиці нижче поданий аналіз активів та зобов’язань, представлених у звіті про фінансовий стан за справедливою 
вартістю, у розрізі рівнів ієрархії джерел справедливої вартості: 
 

 31 грудня 2019  

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю     

Інвестиції, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 7 205 461 23 193 529 11 378 30 410 368 

Похідні фінансові активи − 8 − 8 

Інвестиційна нерухомість − − 228 857 228 857 

Будівлі та земельні ділянки − − 769 072 769 072 

 7 205 461 23 193 537 1 009 307 31 408 305 

      
Зобов’язання, які оцінюються за  

справедливою вартістю     

Похідні фінансові зобов’язання − 43 624 − 43 624 

Всього − 43 624 − 43 624 

 
 

 31 грудня 2018  

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою 
вартістю     

Торгові цінні папери − 333 − 333 

Інвестиції, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 10 18 790 156 11 312 18 801 478 

Похідні фінансові активи − 523 − 523 

Інвестиційна нерухомість − − 278 028 278 028 

Будівлі та земельні ділянки − − 937 585 937 585 

 10 18 791 012 1 226 925 20 017 947 

      
Зобов’язання, які оцінюються за  

справедливою вартістю     

Похідні фінансові зобов’язання − 1 830 − 1 830 

Всього − 1 830 − 1 830 

 

Зміни у категорії фінансових інструментів 3-го рівня, оцінених за справедливою вартістю 
 

У таблиці нижче представлені зміни у сумах активів та зобов’язань 3-го рівня, які оцінюються за справедливою 
вартістю: 

Фінансові активи 

На  
1 січня  

2019 

Всього 
прибутки/ 
(збитки), 
визнані у 
звіті про 
прибутки 
та збитки Придбання Реалізація Погашення 

Дооцінка, 
визнана у 

складі 
власного 
капіталу 

Переведен-
ня з 1-го та 
2-го рівнів 

На  
31 грудня 

2019 

 
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 11 312 − − − − 66 − 11 378 

 
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 2019  31 грудня 2018  

 
Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Балансова 
вартість 

Вплив можливих 
альтернатив-
них припущень 

Фінансові активи     
Інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 11 378 (11 378) 11 312 (11 312) 
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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 методів 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. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти та кошти у кредитних установах представлені залишками на кореспондентських 
рахунках та короткостроковими депозитами. У зв’язку з короткостроковим характером цих фінансових інструментів та 
відповідними фактичними процентними ставками, встановленими по подібних фінансових інструментах, балансова 
вартість грошових коштів та їх еквівалентів, 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 та 

фінансова оренда 

Кошти у кредитних установах 

 
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 контрагент здійснює свою діяльність. До 
найсуттєвіших вихідних даних належала ставка дисконтування, 
яка відображає кредитний ризик контрагентів. 

 
Кошти Національного банку 

України  

Кошти кредитних установ 

Кошти клієнтів 

 
3 

 
Дисконтовані потоки грошових коштів.  

Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням 
даних, що не піддаються спостереженню. 

 
 31 грудня 2019 

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається     

Грошові кошти та їх еквіваленти 46 412 441 − − 46 412 441 

Кошти у кредитних установах − − 293 570 293 570 

Кредити клієнтам та фінансова оренда − − 39 141 552 39 141 552 

Всього 46 412 441 − 39 435 122 85 847 563 

      
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається     

Кошти кредитних установ − − 5 734 932 5 734 932 

Кошти клієнтів − − 103 489 515 103 489 515 

Всього − − 109 224 447 109 224 447 
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 31 грудня 2018  

 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається     

Грошові кошти та їх еквіваленти 14 035 435 − − 14 035 435 

Кошти у кредитних установах − − 727 055 727 055 

Кредити клієнтам та фінансова оренда − − 44 886 482 44 886 482 

Всього 14 035 435 − 45 613 537 59 648 972 

      
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається     

Кошти Національного банку України − − 4 303 770 4 303 770 

Кошти кредитних установ − − 5 825 397 5 825 397 

Кошти клієнтів − − 65 213 414 65 213 414 

Всього − − 75 342 581 75 342 581 

 

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 2019 31 грудня 2018 

 
Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Фінансові активи     
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 412 441 46 412 441 14 035 435 14 035 435 
Кошти у кредитних установах 293 570 293 570 727 055 727 055 

Кредити клієнтам та фінансова оренда 38 985 679 39 141 552 45 236 844 44 886 482 

Всього активів 85 691 690 85 847 563 59 999 334 59 648 972 

     
Фінансові зобов’язання      
Кошти Національного банку України − − 4 303 770 4 303 770 
Кошти кредитних установ 5 734 932 5 734 932 5 825 397 5 825 397 

Кошти клієнтів 103 359 581 103 489 515 65 121 926 65 213 414 

Всього зобов’язань 109 094 513 109 224 447 75 251 093 75 342 581 

 
31. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення 

 
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за очікуваними строками погашення. 
Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Банку стосовно погашення наведена у Примітці 29. 
 

 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

 
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  46 412 441 − − 46 412 441 14 035 435 − − 14 035 435 
Банківські метали 1 428 − − 1 428 1 754 − − 1 754 
Похідні фінансові активи 8 − − 8 523 − − 523 
Кошти у кредитних установах 293 570 − − 293 570 727 055 − − 727 055 
Кредити клієнтам та фінансова 

оренда 19 799 715 19 185 964 − 38 985 679 25 776 930 19 459 914 − 45 236 844 
Торгові цінні папери − − − − 333 − − 333 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 17 522 122 12 888 246 − 30 410 368 8 851 026 9 950 452 − 18 801 478 

Інвестиційна нерухомість − − 228 857 228 857 − − 278 028 278 028 
Основні засоби та нематеріальні 

активи − − 1 433 633 1 433 633 − − 1 710 795 1 710 795 
Активи з права користування − − 166 159 166 159 Х Х Х Х 
Інше майно − − 735 298 735 298 − − 799 144 799 144 
Поточні активи з податку на 

прибуток − − − − − 4 921 − 4 921 
Відстрочені активи з податку на 

прибуток − − − − − 75 432 − 75 432 

Інші активи 469 802 − − 469 802 553 253 − − 553 253 

Всього 84 499 086 32 074 210 2 563 947 119 137 243 49 946 309 29 490 719 2 787 967 82 224 995 

          
Кошти Національного банку 

України − − − − 4 303 770 − − 4 303 770 
Кошти кредитних установ 4 518 277 1 216 655 − 5 734 932 4 559 270 1 266 127 − 5 825 397 
Похідні фінансові зобов’язання  43 624 − − 43 624 1 830 − − 1 830 

Кошти клієнтів  102 510 829 848 752 − 103 359 581 63 310 853 1 811 073 − 65 121 926 
Орендне зобов’язання  8 522 123 225  131 747 Х Х Х Х 
Резерви під гарантії та 

зобов’язання 478 949 − − 478 949 589 528 − − 589 528 
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Поточні зобов’язання з податку на 
прибуток 21 723 − − 21 723 − − − − 

Відстрочені зобов’язання з 
податку на прибуток − 83 681 − 83 681 − − − − 

Інші зобов’язання 1 028 522 − − 1 028 522 626 529 − − 626 529 

Всього 108 610 446 2 272 313 − 110 882 759 73 391 780 3 077 200 − 76 468 980 

Чиста сума (24 111 360) 29 801 897 2 563 947 8 254 484 (23 445 471) 26 413 519 2 787 967 5 756 015 

 
Керівництво Банку вважає, що від’ємний розрив ліквідності (розрив ліквідності між фінансовими активами та 
фінансовими зобов’язаннями зі строком погашення «до року» станом на 31 грудня 2019 року складає                              
24 011 574 тис. грн.) 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 
9 345 681 тис. грн., облігаціями Державної іпотечної установи у сумі 1 422 474 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 2019 року, справедлива вартість цінних 
паперів, які можуть вважатись покриттям кумулятивного розриву ліквідності за часовим кошиком «до 1 року», 
складає 10 768 156 тис. грн.;  

► стабільними залишками коштів клієнтів на поточних та інших рахунках, що визначені за допомогою власних 
методик Банку, які базуються на статистичному аналізі коливань залишків на поточних рахунках клієнтів. 
Станом на 31 грудня 2019 року, стабільні залишки на поточних та інших рахунках оцінюються в сумі 23 390 432 
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 2019 року, у сумі 24 011 573 тис. грн., на 
основі очікуваних строків реалізацій зазначених фінансових інструментів змінюється на позитивний розрив ліквідності 
та може оцінюватися в розмірі 10 147 014 тис. грн. 

 
 

32. 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 2019 року, 94,94% статутного капіталу Банку було у власності держави, під контролем 
Міністерства фінансів України (2018: 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 2019  31 грудня 2018 

 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Активи       
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 110 208 − − 4 005 260 − − 
Поточні рахунки у Національному банку 

України 9 151 774 − − 1 966 874 − − 
Поточні рахунки та рахунки овернайт в 

інших кредитних установах 57 902 − − 450 392 − − 
Кошти в кредитних установах 4 265 − − 10 097 − − 
Кредити клієнтам,  

валова балансова вартість 12 709 211 660 19 274 17 948 725 446 16 869 
Мінус очікувані кредитні збитки/резерв 

під зменшення корисності  (1 198 944) (4) (444) (523 536) − (39) 

Торгові цінні папери − − − 333 − − 



287 

 

 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Інвестиції, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 23 201 673 − − 18 798 301 − − 

       
Зобов’язання       
Кошти Національного банку України  − − − 4 303 770 − − 
Кошти кредитних установ  1 181 916 2 123 − 98 678 43 535 − 
Кошти клієнтів − депозити  4 209 084 88 062 53 494 6 129 630 92 045 44 723 

Кошти клієнтів − поточні рахунки 44 834 192 35 202 22 621 13 236 590 5 484 18 111 
Випущені зобов’язання та гарантії 5 658 909 5 051 8 855 4 615 112 2 397 6 643 

 
 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Підприємства, 
які контролю-

ються 
державою 

Інші зв’язані 
сторони 

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Звіт про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід       

Процентний дохід від кредитів клієнтам 2 390 792 114 1 643 1 872 874 317 942 
Процентний дохід від торгових цінних 

паперів − − − 14 982 − − 
Процентний дохід від інвестицій, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 2 781 858 − − 2 243 827 − − 

Процентний дохід за депозитними 
сертифікатами Національного банку 
України 726 308 − − 796 914 − − 

Процентні витрати за коштами 
Національного банку України 50 597 − − 185 256 − − 

Процентні витрати за коштами 
кредитних установ 15 271 1 456 − 7 141 465 − 

Процентні витрати за коштами клієнтів 2 522 675 17 078 3 145 2 209 948 2 573 1 705 
Резерв під зменшення корисності 

кредитів: (нарахування)/ 
розформування (675 408) (4) (405) 61 624 1 86 

Прибутки/(збитки) від торгових цінних 
паперів 11 − − (3 277) − − 
Чисті прибутки від інвестицій, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 65 771 − − 30 966 − − 

Інші операційні витрати 168 171 − − 135 170 − − 

 
 
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 2019 року, 43% активів та 51% зобов’язань були зосереджені в операціях з державними 
компаніями, Національним банком України, державними банками та державними органами (2018: 52% активів та 37% 
зобов’язань).  
 
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 

2019 
31 грудня 

2018 

Заробітна плата та премії 114 161 83 667 

Всього виплати ключовому управлінському персоналу  114 161 83 667 

 
 

33. Достатність капіталу 
 
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 
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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 2019 та 2018 років зазначений 
мінімальний рівень, становить 10%. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника рівня капіталу за періоди, 
що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 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 2019 та 2018 мінімальний рівень показника 
достатності капіталу згідно з вимогами Базель І становить 8% та мінімальний рівень показника достатності капіталу 
першого рівня – 4%. 
 

Аналітичні бази для розрахунку достатності капіталу згідно вимог НБУ та вимог Базелю І відрізняються, тому не можуть 
бути співставними. 
 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років коефіцієнт достатності капіталу Банку становить: 
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

Основний капітал 7 024 638 5 891 810 
Додатковий капітал 196 656 169 895 
Відвернення 6 660 333 669 
Регулятивний капітал 7 214 634 5 728 036 
Норматив Н2 15,23% 12,07% 
Норматив Н3  14,83% 12,41% 

 

У наступній таблиці показано склад позиції Банку по капіталу, розрахованої згідно з вимогами Базельської угоди, 
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років: 
 

 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

Капітал першого рівня 8 525 802 7 130 650 

Капітал другого рівня (271 318) (1 450 067) 

Всього капітал 8 254 484 5 680 583 

Активи, зважені за ризиком 59 889 856 55 792 995 

Показник достатності капіталу першого рівня 14,24% 12,78% 

Сукупний показник достатності капіталу  13,78% 10,18% 
 

При підготовці фінансової звітності за 2019 рік, Банком було змінено підходи щодо розрахунку капіталу та активів, 
зважених за ризиком, дані станом на 31 грудня 2018 року були змінені відповідно. 
 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк дотримувався показника достатності капіталу, розрахованого згідно з 
положеннями Базельської угоди. 

 
 

34. Зміни в зобов’язаннях, що стосуються фінансової діяльності 
 

 

Кошти 
Національного 
банку України 

Кошти 
кредитних 

установ 
(довгострокові) 

Орендні 
зобов’язання Всього 

Балансова вартість на 31 грудня 
2017 року 414 104 335 909 

Х 
750 013 

Надходження 15 787 606 1 432 794 Х 17 220 400 

Погашення (11 900 075) (80 389) Х (11 980 464) 

Курсові різниці − 2 519 Х 2 519 

Інше 2 135 7 790 Х 9 925 

Балансова вартість на 31 грудня 
2018 року 4 303 770 1 698 623 Х 6 002 393 

Надходження − 1 624 312 211 271 1 835 583 

Погашення (4 304 156) (508 228) (73 558) (4 885 942) 

Курсові різниці − (355 106) − (355 106) 

Інше 386 (6 435) (5 966) (12 015) 

Балансова вартість на 31 грудня 
2019 року − 2 453 166 131 747 2 584 913 
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Стаття «Інше» включає нараховані та сплачені відсотки, а також зміни в сумі зобов’язань внаслідок дострокового 
припинення договорів оренди.  
 

35. Події після звітної дати 
 
Після звітної дати Правлінням Національного банку України були ухвалені рішення щодо зниження облікової ставки з 
13,5% річних, встановленої з 13 грудня 2019 року, до 11% річних з 31 січня 2020 року, до 10% річних з 13 березня 2020 
року, та до 8% річних з 24 квітня 2020 року відповідно. Національний банк України продовжував пом’якшення 
монетарної політики та підтримання економіки в Україні в умовах охолодження світової економіки. 
 
Водночас, очікується, що поширення пандемії коронавірусу (COVID-19), яке почалося у 2020 році, призведе до рецесії 
світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні. Введення Урядом тимчасового 
обмеження ділової та соціальної активності у березні 2020 року в поєднанні з суттєвим зниженням світового попиту, а 
також переоцінкою інвесторами ризиків країн, що розвиваються, може негативно позначитися на показниках економіки 
та зовнішньої торгівлі України, ускладнити залучення фінансування, негативно вплинути на банківську систему країни 
та призвести до подальшої девальвації національної валюти по відношенню до основних валют. Так, офіційний 
обмінний курс гривні до долара США Національного банку України змінився з 23,6862 гривень за долар США на 1 січня 
2020 року до 26,6897 гривень за долар США на 14 травня 2020 року. 
 
Такі фактори, як зниження рівнів ліквідності та прибутковості корпоративного сектору, у тому числі внаслідок 
тимчасового обмеження ділової активності, та девальвація гривні по відношенню до іноземних валют можуть 
негативно вплинути на якість обслуговування кредитного портфелю Банку. Керівництво Банку аналізує кредити на 
предмет знецінення з урахуванням вище зазначених факторів ризику та відображатиме зміни у резервах під очікувані 
кредитні ризики, якщо такі необхідні, у наступних звітних періодах. При цьому при розрахунку очікуваних кредитних 
збитків станом на 31 грудня 2019 року Банк застосовував моделі, що містять макроекономічні прогнози, наявні на цю 
дату.  
 
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від зниження темпів розповсюдження пандемії 
та успішності дій, яких вживає Уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних 
донорів та міжнародних фінансових установ.  
 
Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких 
негативних наслідків наскільки це можливо. 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Річна фінансова звітність АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан АБ «УКРГАЗБАНК» на 31 грудня 2019 року, та його 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання 

фінансової звітності. 

У Звіті керівництва (звіті про управління) представлена достовірна та об’єктивна 

інформація про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АБ «УКРГАЗБАНК». 

Основнi ризики та невизначеностi в дiяльностi АБ «УКРГАЗБАНК» є характерними для 

усiх банкiвських установ України та є стандартними ризиками банкiвської дiяльностi.  

Основними видами ризику, що iдентифiкованi Банком вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою Стратегiї управлiння ризиками є наступнi: кредитний, процентний, ринковий, 

ризик лiквiдностi, операцiйний, юридичний, репутацiйний, соцiальний, екологiчний.  



291 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.04.2019 19.04.2019 Інформація про затвердження звіту про 

винагороду членів наглядової ради 

та/або звіту про винагороду членів 

виконавчого органу 

19.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

26.06.2019 26.06.2019 Інформація про затвердження звіту про 

винагороду членів наглядової ради 

та/або звіту про винагороду членів 

виконавчого органу 

04.11.2019 05.11.2019 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

11.11.2019 11.11.2019 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

 


