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Має більш ніж 25-річний дос-
від роботи на фінансовому 
ринку.

АБ «УКРГАЗБАНК»
СЬОГОДНІ

Належить бенефіціарному 
власнику — державі в особі 
Міністерства фінансів Укра-
їни (94,9409% статутного 
капіталу).

Входить до групи банків із 
державною часткою за класи-
фікацією Національного бан-
ку України.Входить до переліку об’єк-

тів державної власності, що 
мають стратегічне значен-
ня для економіки та безпеки 
держави.

Представлений 246 відді-
леннями, що розміщені у всіх 
областях України.

Входить до п’ятірки найбіль-
ших банків України за обся-
гом активів.

Перебуває в десятці емітен-
тів за кількістю активних пла-
тіжних карток (за даними 
Національного банку Украї-
ни).

Єдиний уповноважений банк 
із надання фінансових гаран-
тій зі сплати митних плате-
жів на користь Державної 
фіскальної служби України. Представлений професійною 

командою з 4187 працівників.

Платіжна організація системи 
грошових переказів Welsend.

Активний учасник фондового 
ринку України.

Постійний учасник Фонду 
гарантування вкладів фізич-
них осіб.

Уповноважений банк Пенсій-
ного фонду України і Мініс-
терства соціальної політики 
України з виплати пенсій та 
грошової допомоги.

Член міжнародних пла-
тіжних систем MasterCard 
International Inc. , Visa 
International Service 
Association та НСМЕП.

Перший український учас-
ник Коаліції лідерів у сфе-
рі тарифікації викидів вугле-
цю (CPLC).Єдиний представник від 

України в SME Finance Forum.
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1.1. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
(станом на 31.12.2018)

Давда Шренік
Діраджлал 
Голова Наглядової 
ради, незалежний член

Шевальов Артем
Валентинович
заступник Голови
Наглядової ради, 
представник акціонера 
держави Україна

Багіров Теймур
Мамедович
незалежний член

Коняс Славомір 
Роман
незалежний член

Волчко Оксана
Юліанівна 
незалежний член

Блащук Юрій
Олександрович  
незалежний член

1.2. СКЛАД ПРАВЛІННЯ

Шевченко Кирило
Євгенович

Голова Правління

Василець Наталія
Євгенівна
заступник Голови
Правління

Кравець Андрій
Миколайович 

перший заступник
Голови Правління

Мецгер Євген
Володимирович 
заступник Голови
Правління

Савощенко Тамара
Юріївна 

заступник Голови
Правління

Бережний Олексій
Миколайович

член Правління

Дубровін Олександр
Віталійович 
перший заступник
Голови Правління

Ігнатенко Олександр
Степанович 
заступник Голови
Правління

1972 р.н.
Освіта: Харківський державний економічний
університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 25 років

Освіта: Київський інститут інженерів цивільної 
авіації, Вища школа комерції (м. Тулуза, Франція), 
Київський національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 19 років

1963 р.н.

1981 р.н.

1974 р.н.Освіта: Кременчуцький державний політехнічний 
університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 15 років

Освіта: Київський державний економічний уні-
верситет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 27 років

Освіта: Криворізький технічний університет,
Київський національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 17 років Освіта: Київський університет ім.Тараса Шевченка

Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 8 років

1977 р.н.

1977 р.н.

1967 р.н. 1959 р.н.

Освіта: Київський інститут народного господар-
ства ім. Д.С. Коротченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 25 років

Освіта: Київський університет ім.Тараса Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 20 років



22

– 6 –

Стати провідним «еко-банком» в Україні 
та забезпечити фінансування проектів 
у сфері енергоефективності до 30% від 
попиту

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

60 проектів – сонячних електростанцій, 
загальною потужністю 420 МВт на суму 
228 млн євро та 19 млн дол. США

5 проектів – біомаса/біогаз, загальною 
потужністю 21 МВт на суму 9 млн євро та 
13 млн дол. США

Підготуватися до приватизації у 2018-
2019 роках у рамках виконання Мемо-
рандуму про взаєморозуміння щодо 
підтримки приватизації (продажу) Банку

6 проектів – гідроелектростанцій, за-
гальною потужністю 3 МВт на суму 5 млн 
євро та 0,3 млн дол. США

2 проекти – вітряні електростанції, 
загальною потужністю 18 МВт на суму 17 
млн євро

11 ПРИВАТИЗАЦІЯ

1.3. КЕРІВНИКИ — НЕ ЧЛЕНИ
ПРАВЛІННЯ

Хрустальова Наталія
Геннадіївна

Головний бухгалтер
1970 р.н.

Освіта: Київський національний економічний уні-
верситет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових 
установах: 25 років

1.4. СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 РІК
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 Стра-
тегія АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки (далі – Стратегія).

Засадами, Основними напрямами та Стратегією визначено наступні стратегічні цілі:

За 2018 рік Банком було погоджено лімітів для фінансування 73 проектів, загальною потужністю 
462 МВт на 259 млн євро та 32 млн дол. США, з них:

Станом на 01.01.2019 кредитний портфель еко-продуктів та інші зобов`язання з кредитування 
Банку становлять 17,5 млрд грн.

АБ «УКРГАЗБАНК» – перший серед 
українських банків запровадив систему 
управління екологічними та соціальними 
ризиками. 

У 2018 році було створено команду з 
оцінки та аналізу соціальних та еколо-
гічних ризиків, впроваджено Політику 
екологічної та соціальної відповідаль-
ності Банку, Положення про оцінку, 
моніторинг, звітність щодо екологічних 
та соціальних ризиків проектів, прово-
диться оцінка екологічних та соціальних 
ризиків проектів, що кредитуються 
Банком.

У своїй діяльності Банк керується прин-
ципами сталого розвитку та стандартами 
діяльності Міжнародної фінансової 
корпорації (PS IFC). 



– 7 – 

За 2018 рік було проведено еколо-
гічно-соціальну оцінку 77 проектів з 
альтернативної енергії та енергоефек-
тивності, та 17 проектів за сумою більше 
$2 млн (основні напрями: будівництво, 
модернізація підприємств, поповнення 
обігових коштів, гарантії).

У 2018 році, Банк вперше підготував 
звіт згідно з принципами Глобальної 
ініціативи зі звітності GRI (Додаток 1). 
Банк є першим Банком в Україні, що роз-
криває інформацію за таким стандартом. 
Звіт оприлюднений на сайті Банку, та в 
подальшому планується його підтвер-
дження незалежною аудиторською 
компанією.

Банк дотримується встановлених цілей 
щодо виходу Держави з капіталу.
Протягом 2018 року Банк чітко дотриму-
вався взятих на себе зобов’язань, перед-
бачених Меморандумом про взаєморо-
зуміння щодо підтримки приватизації 
(продажу) Банку, в тому числі лімітів 
ковенант. 

У рамках розширення співпраці з МФК 
у 2018 році започатковано та успішно 
реалізовано проект з розвитку малого та 
середнього бізнесу в Банку.

У 2019 році Міністерство фінансів, МФК 
та АБ «УКРГАЗБАНК» планують розпо-
чати оцінку та структурування фінансо-
вого інструмента для входження IFC в 
капітал Банку.

У подальшому Банк продовжить свою 
діяльність щодо досягнення визначених 
стратегічних цілей.

1.5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКО–БАНКІНГУ В 2018 РОЦІ

АБ «УКРГАЗБАНК» на сьогодні є драй-
вером еко-банкінгу в Україні. Пріори-
тетний напрям роботи – фінансування 
проектів, що пов›язані з ефективним 
використанням енергоресурсів та змен-
шенням негативного впливу на довкілля 
(Стратегія «Green banking»). 

У результаті реалізації стратегії «Green 
banking» станом на 01.01.2019 Банк про-
фінансував проекти загальним обсягом 
на 14,3 млрд у гривневому еквіваленті. 
Приріст кредитного портфелю еко-про-
ектів за 2018 рік склав 7,63 млрд  у 
гривневому еквіваленті (більш ніж у 2 
рази, +114,4%).

6,67
8,54

14,3

01.2018 07.2018 01.2019

Роздрібний бізнес

Малий та середній бізнес

Корпоративний бізнес

Разом
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Станом на 01 січня 2019 року частка клієнтів корпоративного бізнесу у кредитному еко-портфелі 
складає 75,7%, клієнтів малого та середнього бізнесу - 22,8%,  клієнтів роздрібного бізнесу – 1,5%. 
За 2018 рік суттєво збільшилася концентрація на проектах малого та середнього бізнесу (частка 
зросла на 7,7 процентних пунктів за 2018 рік).

Реалізація всіх профінансованих Банком еко-проектів станом на 01 січня 2019 року розрахунково 
зменшить викиди СО2 на 1056 тис. тонн щорічно. Запланована економія природнього газу від реа-
лізації цих проектів складає 573 млн м3 щорічно. 

Найбільшу частку у кредитному еко-портфелі складають проекти з відновлювальних джерел 
енергії – 69,39%, а саме: 

електростанції на біопаливі – 3,44% від всіх еко-проектів

сонячні електростанції – 60,94% від всіх еко-проектів

вітрові електростанції – 2,92% від всіх еко-проектів

1

2

3

малі гідроелектростанції – 2,09% від всіх еко-проектів4
Частка проектів з енергоефективності та екологічних проектів складає 30,61%.

Реалізація всіх профінансованих Банком еко-проектів з відновлюваних джерел енергії станом на 
31 грудня 2018 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 770 тис. тонн щорічно. Запланована 
економія природнього газу від реалізації цих проектів складає 442 млн м3 щорічно. 

Структура портфелю еко-проектів за цільовим призначенням
по клієнтам корпоративного бізнесу та МСБ 

60,94%

Сонячні
електростанції

Вітрові
електростанції

3,44%

Електростанції
на біопаливі

2,92%

Малі
гідроелектростанції

2,09%

Енерго-
ефективність

30,61%



– 9 – 

У 2018 році активно впроваджувалась система екологічного менеджменту. За рахунок реалізації 
енергоефективних заходів АБ «УКРГАЗБАНК» у ІІ півріччі 2018 року досягнуто зменшення спожи-
вання води на 1200 м3 та електроенергії на 101 тис. кВт*год.

У липні 2018 року проведено публічну конференцію «Зелені проекти на підприємствах Харківщи-
ни: вигоди, специфіка та можливості інвестування» для клієнтів у м. Харкові за участі представни-
ків Банку та місцевих підприємців.

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» став першим українським учасником Коаліції лідерів у сфері 
тарифікації викидів вуглецю (CPLC). Мета – сприяння інвестиціям у зниження викидів двоокису 
вуглецю через тарифікацію цих викидів.

1. Банківська Ліцензія №123 видана 06.10.2011 Національним банком України відповідно до якої 
банк має право:

- залучення   у  вклади  (депозити)  коштів  та  банківських металів від необмеженого кола юридич-
них і фізичних осіб

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

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

2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №123 та додаток (ліцензія повернута до 
НБУ 08.02.2019 року) до неї видана 06.10.2011 Національним банком України, та додаток до Гене-
ральної ліцензії, відповідно до яких Банк має право здійснювати такі валютні операції:

- неторговельні операції з валютними цінностями
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття та інкасо), 
що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної 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
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою 

145 проектів

Економія газу 442 млн 
м3 щорічно

Зменшення викидів СО2 
770 тис тонн щорічно

512 млн євро

107
СЕС

690 
МВТ

6
ВЕК

114 
МВТ

5
ТЕС/ТЕЦ
НА БІОМАСІ

39
МВТ

9
ТЕС/ТЕЦ
НА БІОГАЗІ

39
МВТ

18
МАЛИХ
ГЕС

12
МВТ

1.6. ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ
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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, затвер-
дженого 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, затвер-
дженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281

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

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

5. Ліцензія АЕ №263237 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
18.06.2012, строк дії з 12.10.2013 року на необмежений строк на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування

6. Ліцензія АЕ №263238 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 року на необмежений строк на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

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

8. Ліцензія АЕ №294713 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 року на необмежений строк на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність

9. Ліцензія АЕ №294714 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
14.02.2015, строк дії з 14.02.2015 року на необмежений строк на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність
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1.7. АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ

1.8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
(СТАНОМ НА 01.01.2019)

Установа, що має істотну участь в АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2019: 
- Держава Україна (Міністерство фінансів України), відсоток істотної участі – 94,9409%.
Установи, в яких АБ «УКРГАЗБАНК» є власником істотної участі станом на 01.01.2019:

- ЗАТ «Розрахункова палата «Київської універсальної біржі», відсоток істотної участі – 15%; 
- ТОВ «Медіа-Сервіс», відсоток істотної участі – 10%
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1.9. ПЕРСОНАЛ

1. 10. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 

На сьогодні персонал АБ «УКРГАЗБАНК» – команда, що складається з  висококваліфікованих 
фахівців, які надають всі види банківських послуг, включаючи складні та нестандартні завдання, а 
також прагнуть до подальшого вдосконалення своїх професійних знань та навичок.

З метою забезпечення прав працівників та забезпечення зайнятості в АБ «УКРГАЗБАНК» Прав-
лінням Банку у 2018 році затверджено Положення про кадрову політику та процедури управління 
персоналом. Зокрема, відповідно до положення, кадрова політика  Банку базується на принципі 
рівних можливостей та взаємоповазі між усіма працівниками незалежно від посад та 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 дискри-
мінація, 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.

Керівництвом АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році приділялось багато уваги вдосконаленню існуючих 
інструментів управління персоналом в Банку, запроваджено систему мотивації працівників Банку, 
що спрямована на досягнення поставлених завдань та цілей, виконання планових бізнес-показ-
ників, а також направлена на підвищення об’єктивності оцінки діяльності структурних підрозділів 
Банку. 

На постійній основі здійснюється підвищення рівня ЕКО-відповідальності та обізнаності персо-
налу, підтримуються еко-ініціативи працівників на рівні Банку. Працівники Банку брали активну 
участь у конференціях за напрямами «зеленої» енергетики та охорони довкілля. 

В АБ «УКРГАЗБАНК» особливу увагу приділяють розвитку та внутрішньому кар’єрному просуван-
ню працівників, тим самим надаючи пріоритет внутрішнім переміщенням, у порівнянні із зовнішнім 
наймом. З метою посилення кадрового потенціалу в Банку створено та діє кадровий резерв на 
керівні посади. Окрім цього, з метою надання більших кар’єрних можливостей для працівників, 
запроваджено окремі програми підготовки працівників на окремі важливі посади, зокрема в 2018 
році було запроваджено програму «Школа начальника відділення».

Протягом 2018 року керівництво Банку доклало значних зусиль для покращення соціальних стан-
дартів своїх працівників, а також спільно з профспілкою працівників АБ «УКРГАЗБАНК» продов-
жує реалізовувати програми підтримки та заохочення працівників.

Банк на постійній основі вдосконалює свої підходи до управління і розвитку персоналу, гарантує 
високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, забезпечує охорону праці та безпеку персоналу.

1993 РІК 

Зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджи-
бейбанк», правонаступником якого став АБ «УКРГАЗБАНК».

1995 РІК 

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

1996 РІК 

Банк змінив назву на АБ «УКРГАЗБАНК», отримав ліцензію НБУ на право здійснення операцій з 
валютними цінностями, приєднався до міжнародної системи REUTERS і розпочав активну діяль-
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ність на валютному ринку України. 

1997 РІК 

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

1998 РІК 

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

1999 РІК 

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

2000 РІК 

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

2001 РІК 

Банк змінив офіційну назву на Відкрите акціонерне товариство АБ «УКРГАЗБАНК» Банк продо-
вжив активне просування банківських послуг у регіони та на кінець року налічував уже 40 регіо
нальних відділень. 

2002 РІК 

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

2003 РІК 

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

2004 РІК 

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

2005 РІК 

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

2006 РІК 

Банк затверджено як пілотний банк у проекті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Корпо-
ративне управління в банківському секторі України». Міжнародне кредитне агентство Moody’s 
Investors Service присвоїло Банку довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній валюті B2 і 
рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз за рейтингами — «стабільний». Усе це сприяло залу-
ченню від іноземних банків дебютного синдикованого кредиту на суму 16 млн доларів США. 



– 14 – 

2007 РІК 

Банк відзначився істотним зростанням показників діяльності та збільшив статутний фонд до 500 
млн грн. Банк отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн доларів США та клубний кре-
дит на суму 20 млн доларів США. Розпочалася реорганізація системи управління мережею продажу 
шляхом переходу на «єдиний баланс». 

2008 РІК 

Банк увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансових установ і збільшив статутний 
фонд до 700 млн грн. Залучено синдикований кредит на суму 23 млн доларів США, кошти було 
спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів. Банк вчасно і в повному 
обсязі погасив клубний кредит у розмірі 20 млн доларів США та синдикований кредит у розмірі 46 
млн доларів США, які було залучено у 2007 році. Банк запровадив нову послугу для клієнтів — фі-
зичних осіб — операції на ринку Forex. Банк посів перше місце за рівнем інформаційної прозорості 
з найкращим в історії подібних досліджень в Україні показником транспарентності — 71,2% за ре-
зультатами проведеного Агентством фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпора-
тивного управління Standard & Poor’s дослідження серед 30 найбільших банків.

2009 РІК 

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

2010 РІК 

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

2011 РІК 

Банк докапіталізовано на 4,3 млрд грн, до 10 млрд грн, а частка Держави в капіталі досягла 
92,9998%. Це дало можливість доформувати необхідний обсяг резервів згідно з вимогами НБУ та 
міжнародного фінансового аудиту. Банк утримував міцні конкурентні позиції в групі найбільших 
українських банків. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» двічі протягом року підтверджува-
ло довгостроковий кредитний рейтинг і рейтинг боргового зобов’язання Банку на рівні uaBBB із 
прогнозом «стабільний», а також рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «4» (висока 
надійність). РА «Експерт-Рейтинг» визначило кредитний рейтинг Банку та його боргових зобов’я-
зань (облігацій серій С, D, E) на рівні uaВВВ+.

2012 РІК 

Банк продовжив успішну реалізацію стратегії та закріпив провідні позиції серед найбільших 
українських банків. Банк став активним учасником державної програми житлового кредитування 
фізичних осіб «Доступне житло». Отримавши ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності 
з управління іпотечним покриттям,  Банк набув виключного права надавати відповідні послуги 
емітентам цінних паперів. Банк виконав зобов’язання перед зовнішніми кредиторами та погасив 
синдикований кредит на суму 23 млн доларів США, наданий у 2008 році групою міжнародних 
банків — кредиторів. 
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2013 РІК 

Чистий прибуток за підсумками року перевищив 1 млрд грн, що стало другим результатом на ринку. 
АБ «УКРГАЗБАНК» запровадив власну мультивалютну систему грошових переказів Welsend, яка 
вже восени вийшла на міжнародний ринок і стала доступною в Грузії. Першим на українському 
банківському ринку УКРГАЗБАНК запропонував спеціальну програму кредитування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. УКРГАЗБАНК став учасником урядової програми 
Польщі «Фінансова підтримка експорту», реалізованої польським державним банком Bank 
Gospodarstwa Krajowego та отримав ліміт на 14 млн євро. 

2014 РІК 

У 2014 році УКРГАЗБАНК увійшов у топ-100 найкращих компаній України. Запропонував універ-
сальну кредитно-депозитну картку «Домовичок», яка вже в листопаді була визнана компанією 
MasterCard продуктом року для масового сегмента. Система управління інформаційною безпекою 
АБ «УКРГАЗБАНКУ» в 2014 році пройшла міжнародну сертифікацію та першою в Україні отримала 
сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO/IEC 27001:2005. «Українське кредитно-рейтин-
гове агентство» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ на рівні «uaA+», 
прогноз рейтингу «стабільний», а також рейтинг депозитів на рівні «A» (найвища надійність). 

2015 РІК

Банк увійшов до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави. Достроково і в повному обсязі погасив короткострокові стабілі-
заційні кредити НБУ на загальну суму 922,6 млн грн. Також у повному обсязі повернув Державній 
казначейській службі України депозит у розмірі 200 млн доларів і нараховані відсотки за ним. 
Банк успішно завершив процедуру приєднання ПАТ «АКБ «КИЇВ» —  унікального для української 
банківської системи процесу підтримки фінансової стабільності. АБ «УКРГАЗБАНК» отримав 
додаткову капіталізацію в розмірі 3,8 млрд грн, що стало додатковою гарантією його стабільності. 
Таким чином, частка держави в статутному капіталі Банку збільшилася з 92,9998% до 94,9409%. 
Успішно пройшов перший наглядовий аудит системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) 
та отримав новий сертифікат відповідності вимогам Міжнародного Стандарту з управління інфор-
маційної безпеки ISO/IEC 27001:2013. 

За результатами рейтингів «УКРА» та РА «Стандарт Рейтинг» банк отримав найвищу надійність де-
позитів серед українських банків на рівні. Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» підтвердив 
кредитний рейтинг УКРГАЗБАНК за національною шкалою на рівні uaAА-. 

2016 РІК

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

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та АБ «УКРГАЗБАНК» підписали угоду зі спрощення до-
ступу до фінансування для компаній, що бажають запровадити відновлювальні та енергозберігаючі 
технології і допомогти розкрити «зелений» економічний потенціал країни. АБ «УКРГАЗБАНК» і 
Міністерство екології та природних ресурсів України підписали угоду про взаємодію і співпрацю 
у реалізації екологічних, енергоефективних проектів Банку. У листопаді Меморандум про парт-
нерство та співпрацю, спрямовану на підвищення енергоефективності України, розвиток «зеле-
ної» енергетики був підписаний між Банком та Асоціацією «Європейсько-українське енергетичне 
агентство».

Німецько-Український фонд збільшив обсяги фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» для кредитування 
МСБ більш ніж у 2 рази — до 6,9 млн євро, а у гривні — з 1 млн до 24 млн грн. 
З метою розширення клієнтської бази та посилення статусу розрахункового банку для здійснення 
міжбанківських операцій, АБ «УКРГАЗБАНК» надав згоду на виконання функцій розрахункового 
банку в програмі об’єднаної мережі банкоматів «АТМоCфера».

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» став першим українським банком, який почав торгові операції 
через систему FXAll, що є частиною Thomson Reuters FX Trading Dealing, найбільшого майданчику з 
торгівлі валютами у світі.
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Протягом року Банк утримував лідерство серед провідних учасників ринку державних облігацій та 
серед депозитарних установ за обсягом депозитарних активів. Перебував у ТОП-100 найбільших 
платників податків України, став лідером серед українських банків із залучення коштів місцевих 
бюджетів та закладів освіти.

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно пройшов другий наглядовий аудит Системи управління інформацій-
ною безпекою (СУІБ) та підтвердив сертифікат відповідності вимогам Міжнародного стандарту з 
управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013. 
Рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні uaA+ 
зі збереженням прогнозу «стабільний». Також був підтверджений рейтинг надійності банківських 
вкладів на рівні «5+», що означає відмінну надійність. Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» 
прийняло рішення про підвищення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» за національною 
шкалою до рівня uaAА+, що характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з 
іншими українськими позичальниками.

2017 РІК

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

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

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

АБ «УКРГАЗБАНК», Міністерство фінансів України та Міжнародна фінансова корпорація підписа-
ли Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки процесу залучення стратегічного фінансо-
вого інвестора у капітал державного Банку.

Став одним із перших в Україні банків, що підписав угоду про гарантійне забезпечення відповідно 
до ініціативи EU4Business з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним 
фондом на підтримку кредитування українських підприємців МСБ у розмірі 50 млн євро. 
Розпочав співпрацю з компанією JLL в Україні та ДП «СЕТАМ» у рамках проекту щодо продажу ба-
лансового майна банку. Першим із українських банків здійснив випуск фінансової гарантії зі сплати 
митних платежів на користь Державної фіскальної служби України.

Першим в Україні почав надавати кредити на встановлення «домашніх» сонячних електростанцій 
під 0,001% річних, презентував першу в Україні екологічно чисту платіжну картку та «Картку вболі-
вальника» на відкритому тренуванні збірної України. 
Розпочав видачу е-ліцензій для фізичних осіб - клієнтів Premier Banking, перейшов на власний 
процесинг.

АБ «УКРГАЗБАНК» посів першу позицію у рейтингу кращих банків України за обслуговуванням 
малого та середнього бізнесу, що складений виданням «Личный счет». Став кращим у номінації 
«Ощадний вклад» і увійшов у трійку провідних банків України за версією щорічного рейтингу «50 
провідних банків України» від видання Financial Club. Увійшов до трійки найнадійніших банків 
України за версією видання «Личный счёт» та в  ТОП-10  за результатами рейтингу від РА «Стан-
дарт-Рейтинг».  АБ «УКРГАЗБАНК» став єдиним державним банком, який увійшов до ТОП-10 
банків з найвищим рейтингом надійності депозитів. Очолив рейтинг надійності депозитів серед 
держбанків у рейтингу Standard Rating.

АБ «УКРГАЗБАНК» визнаний кращим у номінації «ЕКО-банк» у спеціальному випуску «Фінансо-
вий оскар» від видання «БІЗНЕС», став провідним ЕКО-банком року за результатами щорічного 
конкурсу «Банк року» міжнародного журналу «Банкиръ». 

2018 РІК 

Для продовження вдосконалення ІТ-безпеки і посилення механізмів протидії кіберзагрозам на 
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початку 2018 року УКРГАЗБАНК приєднався до Асоціації «УкрСВІФТ». 

За сприяння УКРГАЗБАНКУ та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) була проведена пер-
ша угода з міжнародного торговельного фінансування у рамках глобальної програми підтримки 
торгівлі для клієнта сегмента малого та середнього бізнесу. Навесні УКРГАЗБАНК та IFC підписали 
договір про реалізацію спільного проекту «Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ».
За результатами проведення річних загальних зборів акціонерів УКРГАЗБАНКУ до складу Нагля-
дової Ради увійшли 2 нових незалежних члени. 

УКРГАЗБАНК увійшов до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) і став пер-
шим партнером від України, який посилить підтримку в залученні додаткових ресурсів для країни, 
що необхідно для створення системи ціноутворення на викиди парникових газів. 
Банк запровадив новий сервіс «Екобанк Online», який дозволив клієнтам керувати власними 
рахунками у будь-який зручний час та у будь-якому куточку світу з мобільного телефону або 
комп’ютера.

Восени 2018 року УКРГАЗБАНК приєднався до польської урядової програми сприяння експорту 
та отримав ліміт польського державного банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Банк активно продовжував роботу за основним напрямом – еко-банкінг. УКРГАЗБАНК надав 
ЕКО-кредит на будівництво унікальної сонячної фотоелектричної станції «Солар Чорнобиль» у 
місті Прип’ять  потужністю 1 МВт. З початку 2018 року УКРГАЗБАНК профінансував 50% нових 
потужностей відновлюваних джерел енергії, що отримали «зелений» тариф.  Того ж року Банк роз-
почав новий напрям роботи – публічну процедуру акредитації ЕРС-контракторів  –  генеральних 
підрядників будівництва промислових об’єктів відновлюваної енергетики.

Рейтингове агентство ІВІ-Rating підтвердило найвищу надійність банківських депозитів УКР-
ГАЗБАНКУ з оцінкою 5+ та підвищило кредитний рейтинг до рівня uaAA зі зміною прогнозу на 
«стабільний». РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу на рів-
ні uaAА+. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило надійність депозитів  на рівні r5 
та дуже високу кредитоспроможність на рівні uaAA+.

1.11. РЕЙТИНГИ 



– 18 – 

Активи, в т.ч.:                                                                   82 224 995                  69 213 227                      18,80%

балансові показники

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НА КІНЕЦЬ РОКУ НА ОСНОВІ ФІНАНСО-
ВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ПОКАЗНИКИ
2018 РІК                     2017 РІК                      ЗМІНА

тис грн.                                               %

1.12. ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА 
КІНЕЦЬ 2018 РОКУ

Грошові кошти та їх еквіваленти                           14 035 435                   7 264 287                     93,21%

18 801 478                            х                                  –Інвестиції, які обліковуються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід

Кредити клієнтам                                                       45 236 844                 33 646 433                    34,45%

Зобов’язання, в т.ч.:                                                       76 468 980                 63 587 914                     20,26%

Власний капітал:                                                            5 756 015                        5 625 313                      2,32%

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

Кошти клієнтів                                                              65 121 926                  60 646 118                   7,38%

Інвестиції, наявні для продажу                                        х                           20 576 663                 -100,00%

Кошти Національного банку України                   4 303 770                      414 104                     939,30%

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід

 2 409 100                     1 665 388                     44,66% Чисті проценті (витрати)/доходи після 
зміни резерву під зменшення корис-
ності кредитів 

   ( 2 605)                         ( 6 706)                       -61,16% Результат від первісного визнання 
фінансових активів/зобов’язань 

Чисті комісійні доходи                                                760 891                         551 700                       37,92%

    19 496                                х                                   –             Чисті прибутки від інвестицій, які об-
ліковуються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 
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        х                               51 602                         -100,00% Чисті (збитки)/прибутки від інвестицій, 
наявних для продажу 

   292 890                       225 118                          30,11% Результат  від операцій з іноземними 
валютами та похідними фінансовими
інструментами  

Інші доходи                                                                    174 963                          191 642                        -8,70%

Непроцентні витрати                                                ( 2 773 013)                 ( 2 154 347)                    28,72%

Чистий прибуток/збиток                                            768 698                       627 812                       22,44%

ПОЗИЦІЇ АБ «УКРГАЗБАНК» НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ
СТАНОМ НА 01.01.20191 

ПОКАЗНИКИ    ЧАСТКА НА РИНКУ                

Власний капітал                                                                                                         3,93%

Активи                                                                                                                           6,02%

Портфель цінних паперів                                                                                        7,38%

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч                                                         4,70%                                          

юридичних осіб                                                                                                              4,99%                        

фізичних осіб                                                                                                                   3,28%                        

Кошти клієнтів, у т. ч.                                                                                                6,77%                                          

юридичних осіб                                                                                                             10,21%                        

фізичних осіб                                                                                                                    4,13%                        

1.13. ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ
ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ
АБ «УКРГАЗБАНК» є багаторічним членом в міжнародних платіжних системах MasterCard 
International Inc. , Visa International Service Association, та Національній платіжній системі «Україн-
ський платіжний простір». 

АБ «УКРГАЗБАНК» виконує функції розрахункового банку платіжної системи «УКРКАРТ» (на 
кінець року здійснював обслуговування за картковими операціями 12 українських банків). 

АБ «УКРГАЗБАНК», як принциповий член міжнародних платіжних систем (далі - МПС) MasterCard 
International Inc. та Visa International Service Association, має тривалий досвід співпраці з банками 
при вступі до МПС та надання подальшого професійного супроводження. 

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

1Розраховано на підставі наведених на сайті Національного банку України основних показників діяльності банків України на 
01.01.2019 та на основі фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2018 року



– 20 – 

Серед основних переваг варто зазначити співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з найбільшими проце-
синговими центрами в рамках обслуговування афілійованих/ асоційованих учасників міжнародних 
платіжних систем, а саме: ПрАТ «Український процесинговий центр», АТ «УКРКАРТ». 

Надання спонсорської підтримки при вступі банків до МПС залишається пріоритетним напрямом 
діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» із розвитку карткового бізнесу.

1.14. ЧЛЕНСТВО В МІЖБАНКІВСЬКИХ 
ОБ’ЄДНАННЯХ, БІРЖАХ, АСОЦІАЦІЯХ

1.15. ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ
ПІДРОЗДІЛИ (СТАНОМ НА 01.01.2019)

№ З/П ОБЛАСТЬ, М. КИЇВ                КІЛЬКІСТЬ ВІДДІЛЕНЬ                

              1                                              Вінницька область                                                             16                                

              2                                              Волинська область                                                             7                                

              3                                      Дніпропетровська область                                                    13                                

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»

Асоціація «Українські Фондові Торговці»

АТ «Фондова біржа ПФТС»

АТ «Українська біржа»

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативі (ПАРД)

ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»

Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»

Незалежна асоціація банків України (НАБУ)

1

2

3

4

5

6

7

8

ГЕОГРАФІЯ ПОКРИТТЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
МЕРЕЖЕЮ ВІДДІЛЕНЬ АБ «УКРГАЗБАНК»
СТАНОМ НА 01.01.2019 
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              4                                              Донецька область                                                              4                                

              5                                            Житомирська область                                                         7                               

              6                                            Закарпатська область                                                         14                                

              7                                             Запорізька область                                                              7                                

              8                                      Івано-Франківська область                                                     6                                

              9                                                         м. Київ                                                                          31                                

              10                                             Київська область                                                                13                               

              11                                        Кіровоградська область                                                         5                                

             12                                             Луганська область                                                               3                                

             13                                            Львівська область                                                                14                              

              14                                        Миколаївська область                                                           3                                

             15                                            Одеська область                                                                  22                                

             16                                             Полтавська область                                                            7                                

            17                                              Рівненська область                                                            11                               

            18                                               Сумська область                                                                12                               

            19                                            Тернопільська область                                                        5                              

            20                                             Харківська область                                                            10                                

            21                                             Херсонська область                                                            5                               

            22                                          Хмельницька область                                                            6                               

            23                                             Черкаська область                                                               9                                

             24                                           Чернівецька область                                                            9                               

            25                                           Чернігівська область                                                             7                                

             12                                                        Разом                                                              3          246          

1.16. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Співпраця з міжнародними фінансовими установами та організаціями,  а також супроводження уча-
сті Банку у міжнародних програмах є одним із важливих напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК».  
У 2018 році Банк продовжив активно розвивати відносини з міжнародними фінансовими організа-
ціями.
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Зокрема, у травні 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» першим з українських банків увійшов до Коаліції 
лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC). Завдяки членству у коаліції Банк має мож-
ливість сприяти розвитку «зеленого» фінансування, оскільки система ціноутворення на викиди 
парникових газів спрямована на стимулювання «зелених» інвестицій у приватний сектор та здатна 
забезпечити необхідні темпи розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефек-
тивності України.

У вересні 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» також став членом Фінансового форуму МСП (SME 
Finance Forum), що об’єднує фінансові інституції, технологічні компанії та установи з фінансового 
розвитку в усьому світі з метою заохочення інновацій та забезпечення розвитку малих та середніх 
підприємств. Участь у форумі надає Банку нові можливості у сфері кредитування малих та середніх 
підприємств, зокрема доступ до кредитних ресурсів та світового досвіду у фінансуванні малих та 
середніх підприємств.

У грудні 2018 року Банк підписав кредитну угоду з Північною екологічною фінансовою корпораці-
єю (NEFCO). Метою угоди є підтримка проектів відновлюваної енергетики та енергоефективності 
в Україні. Відповідно до умов угоди, програма розрахована на 7 років і передбачає фінансування 
проектів МСП на суму 10 млн євро.

Того ж року у квітні АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали 
договір про реалізацію спільного проекту «Стати лідером у сфері банківських послуг для малих та 
середніх підприємств». Партнерство з МФК у рамках цього проекту відкриває Банку доступ до уні-
кального міжнародного досвіду взаємодії з підприємствами МСП. Проект також матиме позитив-
ний вплив на конкурентоспроможність українського бізнесу, сприятиме створенню нових робочих 
місць та подальшому зростанню української економіки.

Окрім цього у 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з Міжнародною Фінансовою Корпора-
цією за трьома ключовими напрямами:

По-перше, Банк продовжив реалізацію проекту еко-банку, угоду про який було підписано з МФК 
у 2016 році. Проект передбачає розвиток сфери фінансування проектів з енергоефективності та 
сталого економічного розвитку і спрямований на модернізацію продуктового кредитного ряду, 
покращення системи ризик-менеджменту, збільшення кредитного портфелю енергоефективних 
проектів та проектів відновлюваної енергетики.

По-друге, в липні 2018 року ліміт лінії за глобальною програмою торговельного фінансування МФК 
було збільшено вдвічі, до 40 млн дол. США.  Програма надає Банку доступ до 1 300 банків з-понад 
100 країн світу та дозволяє суттєво полегшити вихід українських підприємств на міжнародні ринки.

По-третє, в 2018 році Банк продовжив тісну взаємодію з МФК у рамках Меморандуму про взаємо-
розуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку, який було укладено між МФК,  Міністер-
ством фінансів України та АБ «УКРГАЗБАНК». Головною метою меморандуму є подальша підтрим-
ка в підготовці приватизації АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до Засад стратегічного реформування 
державного банківського сектору, розроблених МФУ та схвалених Кабінетом міністрів України.

Іншим важливим напрямом міжнародної діяльності Банку в 2018 році є співпраця з Європейським 
інвестиційним банком (ЄIB). У 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до спільного Проек-
ту України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з 
середнім рівнем капіталізації». Проект спрямований на розвиток малих та середніх підприємств  
через спрощення цим підприємствам доступу до довгострокових кредитних ресурсів для фінансу-
вання виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. Проект дозволяє залучити субфінансу-
вання на суму 50 млн євро. 

АБ «УКРГАЗБАНК» також продовжив співпрацю з Європейським інвестиційним банком за Проек-
том гарантійного механізму, угоду про який було підписано в 2017 році. Загальний розмір фінансо-
вого інструмента складає 50 млн євро. Гарантійний механізм спрямований на підтримку кредиту-
вання українських підприємців малого та середнього бізнесу. Його застосування спрощує доступ 
до кредитів для МСП, забезпечуючи зниження вимог до застави за кредитами.

Банк тісно співпрацює із Німецько-українським фондом (НУФ), діяльність якого спрямована на 
підтримку мікро-, малих та середніх підприємств України шляхом надання їм кредитів для інвесту-
вання в основний та обіговий капітал. Впродовж 2018 року Банк співпрацював із Німецько-україн-
ським фондом за 4 програмами:
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- Програма мікрокредитування – це найбільша за обсягами програма НУФ з мінімальними обмежен-
нями для ММСП, яка спрямована на фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господар-
ства та торгівлі.

- Кредитування мікро-, малих та середніх підприємств. Програма надає пільгові умови кредитуван-
ня підприємствам, які працюють в галузях, що розглядаються НУФ як пріоритетні та стратегічно 
важливі для розвитку економіки.

- Кредитування малих та середніх підприємств – програма, спрямована на фінансування інвестицій-
них проектів малих та середніх підприємств у сфері сільського господарства, готельно-ресторан-
ного бізнесу та енергоефективності.

- Програма розвитку бізнесу підприємців сільської місцевості (МСП) розрахована на розширення 
кредитування ММСП у сільській місцевості, тобто населених пунктах, чисельність населення яких 
не перевищує 100 тис. мешканців.

Слід також відзначити співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з Урядом Республіки Білорусь за Програмою 
пільгового фінансування для придбання товарів білоруського  виробництва, яка триває з 2015 р. , 
коли між Банком та Урядом Республіки Білорусь був укладений Договір про умови надання креди-
тів для придбання в Україні товарів, вироблених в Республіці Білорусь. За чотири роки співпраці в 
рамках Програми надано кредитів майже на півмільярда гривень. Програма здобула широку попу-
лярність, оскільки дозволяє придбати продукцію білоруського виробництва в кредит за зниженою 
відсотковою ставкою. Найбільшим попитом у рамках програми користується сільськогосподарська 
техніка.

2.  КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
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 рекомендаціями щодо орга-
нізації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національно-
го банку України від 03.12.2018 №814-рш.

Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №1) затверджено Кодекс корпо-
ративного 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 відпові-
дальність 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 впро-
вадження 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 ефек-
тивного 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.

На сучасному етапі розвитку Банку йому притаманний ряд особливостей, що визначають підходи 
до побудови системи корпоративного управління Банку та накладають додаткові вимоги й обме-
ження щодо діяльності Банку. 
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Держава в особі Міністерства фінансів України володіє значною (94,9409%) часткою у статутному 
капіталі Банку. Така структура власності Банку зумовлює необхідність дотримання інтересів Дер-
жави як акціонера, врівноваження інтересів власників (у тому числі Держави). За таких умов органі-
зація корпоративного управління Банку передбачає формування прозорої та ефективної моделі 
корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів всіх учасників корпоратив-
них відносин та активну співпрацю із зацікавленими особами (працівниками, клієнтами, державою, 
громадськістю тощо).

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

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

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

З метою удосконалення корпоративного управління, в АБ «УКРГАЗБАНК» утворені та успішно 
функціонують такі комітети Наглядової ради:

- Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та 
корпоративного управління; 

- Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК»;

- Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договора-
ми забезпечення виконання зобов’язань;

- Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному 
ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

- Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»

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

Протягом 2018 року, Банк продовжував тісно співпрацювати з Міжнародною фінансовою корпо-
рацією з метою вдосконалення корпоративного управління, наближення до міжнародної практики 
корпоративного управління та покращення інвестиційної привабливості Банку. 
Банк продовжуватиме вживати заходи щодо створення ефективних правових, регуляторних та 
інституційних засад належного корпоративного управління.  

Винагорода керівників АБ «УКРГАЗБАНК»

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

Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або особами 
уповноваженими на виконання функцій Держави, виконують покладені на них Статутом АБ «УКР-
ГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-пра-
вовими 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 є незалежни-
ми, 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-пра-
вовими 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.

Порядок оплати праці та матеріального стимулювання Голови та членів Правління визначається 
Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом АБ «УКР-
ГАЗБАНК», положеннями про Правління, про оплату праці та матеріальне стимулювання Голови 
та членів Правління, корпоративного секретаря, працівників підрозділу внутрішнього аудиту, а 
також цивільно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та кожним 
членом Правління. 

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

Винагорода головного бухгалтера та його заступників здійснюються на підставі Колективного 
договору та Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

2.1.  ОСНОВНІ АКЦІОНЕРИ (СТАНОМ 
НА 01.01.2019)
Станом на 01.01.2019 року статутний капітал Банку становить 13 837 000 000 грн та поділений на 13 
836 522 922 простих іменних та 477 078 привілейованих іменних акцій.

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

Члени Наглядової ради Банку не володіють акціями Банку.

Члени Правління володіють часткою у розмірі 0,00026 % у статутному капіталі Банку.

2.2.  ДИНАМІКА АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

№ ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО СТАТУТУ                РОЗМІР СТАТУТНОГО 
КАПІТАЛУ, ГРН.

              1                                                  Грудень 2002                                                            64 567 571                                

              2                                                  Грудень 2003                                                           90 000 000                               

              3                                                Серпень 2004                                                          120 000 000                                

              4                                                Червень 2005                                                           170 000 000                                

              5                                                 Травень 2006                                                           200 000 000                              

              6                                                 Грудень 2006                                                           300 000 000                            

              7                                                 Травень 2007                                                           400 000 000                                

              8                                               Листопад 2007                                                         500 000 000                             

              9                                                Травень 2008                                                           600 000 000                              

              10                                               Грудень 2008                                                           700 000 000                               
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              11                                               Липень 2009                                                          3 800 000 000                               

             12                                                Січень 2010                                                             5 700 000 000                               

             13                                              Липень 2011                                                            10 000 000 000                               

              14                                             Травень 2015                                                           13 204 000 000                                 

             15                                             Серпень 2015                                                          13 837 000 000                              

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

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

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

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

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

Банк здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

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

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивіден-
дів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
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При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись зако-
нодавством, у тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні 
товариства».

За результатами діяльності Банку у 2017 та 2018 роках рішення про виплату дивідендів загальними 
зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалися.

3.  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
СТРАТЕГІЄЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АБ «УКРГАЗБАНК» ВИЗНАЧЕНО 
НАСТУПНУ КАРТУ РИЗИКІВ:

Кредитний ризик                             1                         

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

Ризик ліквідності                             2                         

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок неспроможно-
сті Банку забезпечувати фінансування своїх активів та 
виконання своїх зобов’язань в належні строки                                

Процентний ризик                              3                         

наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу Банку, який виникає внаслідок несприят-
ливих 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 консолі-
дованій основі                          

Ринковий ризик                             4                         

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

Операційний ризик                      5                         

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

Комплаєнс-ризик                             6                         

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                                

Соціальний ризик                             7                         

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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Екологічний ризик                             8                        

ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок забруднення 
довкілля, а також створення небезпеки для біорізно-
маніття                               

Юридичний ризик                            9                        

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, 
або недоотримання доходів унаслідок невиконання 
контрагентом умов договорів у зв’язку з їх невідповід-
ністю вимогам  законодавства                             

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масш-
табу діяльності, видів та складності операцій та забезпечує:

- виявлення,
- вимірювання (оцінку),
- моніторинг,
- звітування,
- контроль, 
- пом›якшення всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, необхід-
ного 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 інформа-
ційних 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) – уник-
нення 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 де-
партаментом ризик-менеджменту своїх функцій; 

- конфіденційність – запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає оприлюдненню, осо-
бами, 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, контрагента-
ми 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.
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- перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку;
- друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням 
норм (комплаєнс); 

- третя лінія  – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки ефективності 
функціонування системи управління ризиками.

Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із засто-
суванням моделі трьох ліній захисту: 

Система управління ризиками включає:

- організаційну структуру, яка чітко визначає обов›язки, повноваження та відповідальність осіб 
щодо управління ризиками;

- культуру управління ризиками та кодекс поведінки (етики);
- акти внутрішнього регулювання з питань управління ризиками;
- інформаційну систему щодо управління ризиками та звітування;
- інструменти для ефективного управління ризиками.

Система управління ризиками забезпечує досягнення того, що:

- ризики своєчасно ідентифікуються та адекватно оцінюються;
- Банк дотримується встановленого рівня ризик-апетиту, граничних показників та внутрішніх лімітів 
ризику;

- рішення про прийняття ризиків узгоджуються зі стратегічними та поточними цілями Банку;
- рішення про прийняття ризиків прозорі та зрозумілі;
- рішення про прийняття ризиків приймаються з урахуванням наявних ресурсів (капіталу, ліквідно-
сті тощо);

- очікувана доходність операцій компенсує прийняті ризики;
- забезпечується рання діагностика як ідіосинкратичних (кризових станів Банку в цілому або за 
окремими напрямками діяльності), так і загальносистемних криз.

4.  СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
В АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджена ефективна система внутрішнього контролю, яка включає в себе 
дієві процедури захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків та забезпечує надій-
ність, 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 регулю-
вання/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;
- комплаєнсу;
- ефективності управління персоналом;
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- недопущення використання послуг Банку в протиправних цілях, виявлення і запобігання прове-
денню фінансових операцій, пов’язаних легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищен-
ня.

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 розміщен-
ня грошових коштів, матеріальних ресурсів, вибору постачальників товарів, 
робіт та послуг, розроблення та запровадження нових продуктів; 

поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій Банку 
і включає контроль за дотриманням законодавчих актів та  актів  внутріш-
нього регулювання Банку щодо здійснення цих операцій, порядку прийнят-
тя рішень про їх здійснення, контроль за повним, своєчасним і достовірним 

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 оформ-
лення, 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, пере-
вірці повноти і достовірності даних фінансової, статистичної, управлінської, 
податкової та іншої звітності, сформованої банком.відображенням операцій 
у бухгалтерському обліку та звітності, контроль за збереженням майна Бан-
ку;

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

Процедури внутрішнього контролю Банку передбачають:
- звітування колегіальним органам Банку щодо рівня ризиків Банку, виконання бюджету, оцінки 
ефективності функціонування СВК, дотримання затверджених показників діяльності;

- багаторівневий контроль за діяльністю Банку;
- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю активів Банку;
- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом до інформації з обмеженим 
доступом;

- відображення всіх операцій Банку в бухгалтерському обліку;
- перевірку повноти, достовірності та своєчасності складання фінансової, статистичної, управлісь-
кої, податкової та іншої звітності;

- постійне оцінювання адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю.

5.  РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
Протягом 2018 року було впроваджено систему МСФЗ-9, модуль «Заставний моніторинг», систему 
«Автовізувальник» та проведено міграцію рахунків 2625 на 2620. У 2018 році продовжено проход-
ження Банком сертифікації стандарту безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS.

Також було повністю завершено побудову ЦОД, який було введено до промислової експлуатації, 
що забезпечило готовність Банку до виконання вимог нових
стандартів забезпечення безперервності бізнес процесів Банку. Проведена модернізація мереже-
вої інфраструктури основного та резервного ЦОД із впровадженням катастрофостійких
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рішень (DR) для ІТ систем і додатків. Додатково була проведена оптимізація використання  СУБД 
Microsoft та Oracle у банківських системах.
Протягом 2018 року було сформовано Сервіс Деск як цілодобовий сервіс, що наразі забезпечує 
координацію вирішення інцидентів та усунення наслідків різних аварій.

Розвиток банківських систем:
- впроваджена система МСФЗ9;
- впроваджено модуль «Заставний моніторинг»;
- проведена міграція рахунків 2625 на 2620;
- впроваджено систему «Автовізувальник».

Розвиток інфраструктури: 
- побудовано новий Центр Обробки Даних;
- проведена модернізація мережевої інфраструктури основного та резервного ЦОД;
- розроблені та впроваджені катастрофостійкі рішення (DR) для ІТ систем і додатків;
- модернізована система збереження даних та SAN для АБС і супутніх додатків; 
- проведена оптимізація використання  СУБД Microsoft та Oracle.

Підтримка кінцевих користувачів: 
- сформовано Сервіс Деск як цілодобовий сервіс, що забезпечує координацію вирішення інциден-
тів та усунення наслідків різних аварій.

Супроводження та підтримка прикладних інформаційних систем:
- розширено коло підприємств, на користь яких здійснюється прийом комунальних платежів у сис-
темі Cash@Billing;

- впроваджено передачу залишків готівки з операційної каси в післяопераційну касу Cash@Billing.

6.  РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.1.  КОРПОРАТИВНИЙ БАНКІНГ
Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» значно посилив свої позиції на банківському ринку 
України за такими показниками як приріст клієнтів, динаміка портфелів активів та пасивів, динаміка 
обcягів документарного бізнесу, валютних операцій та непроцентних доходів. 

У сегменті корпоративного бізнесу було посилено клієнтоорієнтованість, що передбачає принцип 
управління відносинами та координації співпраці Банку з корпоративним клієнтом спеціально 
призначеним фахівцем – клієнтським менеджером. При цьому у фронт-офісі корпоративного 
бізнесу було виділено два клієнтських напрями – великі корпоративні клієнти (ВКК) –  клієнти, що 
обслуговуються менеджерами головної установи Банку, та середні (регіональні) корпоративні клі-
єнти, що обслуговуються менеджерами регіональних дирекцій Банку. Завдяки цьому було значно 
збільшено клієнтську базу корпоративного бізнесу, розширено пропоновану клієнтам продуктову 
лінійку та удосконалено процес продажів банківських продуктів та послуг, покращено якість об-
слуговування клієнтів Банку.

Протягом року було залучено на обслуговування в банк 90 нових активних корпоративних клі-
єнтських груп (близько 400 юридичних осіб) та активовано/розширено співпрацю ще з близько 
40 клієнтськими групами –  існуючими клієнтами Банку. При цьому фокус було спрямовано на 
залучення клієнтів приватного сектору –  національних  лідерів у своїх галузях економіки.  Завдяки 
цьому було досягнуто значної диверсифікації клієнтської бази корпоративного бізнесу у бік клієн-
тів приватного (недержавного) сектору.

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував:
- підприємства нафтогазової, транспортної, енергетичної промисловості;
- підприємства оборонного комплексу;
- бюджетні установи та заклади освіти;
- підприємства сфери транспорту та логістики;
- підприємства агропромислового комплексу;
- підприємства будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів;   
- небанківські фінансові установи;
- виробників продуктів харчування та напоїв;
- виробників та дистриб’юторів медичних та лікарських препаратів;
- виробників машин та устаткування;
- підприємства дистрибуції та сфери роздрібної торгівлі усіх видів споживчих товарів, тощо.
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У 2018 році корпоративний бізнес був активно зосереджений на покращенні внутрішніх процесів 
корпоративного бізнесу і за його участі було реалізовано наступні проекти:

- модернізовано фронт-офіс корпоративного бізнесу з виділенням двох клієнтських підсегментів: 
великі корпоративні клієнти (ВКК) та  середні (регіональні) корпоративні клієнти (СКК). Закріплен-
ня індивідуальних портфелів клієнтів за клієнтськими менеджерами. Посилено клієнтоорієнтова-
ний підхід у процесах залучення та обслуговування клієнтів, продажів продуктів клієнтам тощо;

- централізація функцій супроводження кредитних операцій корпоративного бізнесу та передача їх 
в операційний департамент;

- оптимізовано кредитний процес Банку із виділенням двох каналів обробки кредитних заявок 
корпоративних клієнтів (ВКК/СКК);

- впроваджено можливість наскрізного обслуговування корпоративних клієнтів за поточними та 
депозитними рахунками.

Відповідно до потреб клієнтів та тенденцій ринку у 2018 р. було розроблено нові та запроваджено 
зміни до діючих продуктів та послуг для корпоративних клієнтів:

- валютні операції через канал Прямого ділінгу – новий продукт;
- валютні операції на умовах «форвард» – новий продукт;
- рахунки ESCROW – новий продукт;
- овердрафт для корпоративних клієнтів – модифікація продукту;
- кредитування муніципалітетів – новий продукт;
- кредит на придбання транспорту, с/г техніки та обладнання – модифікація продукту;
- кредит на придбання транспорту, с/г техніки та обладнання виробництва Республіки Білорусь – 
модифікація продукту;

- модернізовано продукт «Траншева кредитна лінія для корпоративних клієнтів»;
- модернізовано депозитний продукт – «корпоративний овернайт»;
- модернізовано існуючі тарифні плани для клієнтів корпоративного бізнесу та запроваджено но-
вий тарифний план для клієнтів «ЕКО».

6.1.1.   АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
Головним завданням у кредитуванні було створення якісного та диверсифікованого кредитного 
портфеля та розвиток напряму ЕКО-кредитування. При кредитуванні Банк проводив виважену 
політику, активні операції здійснювались з посиленням заходів, спрямованих на мінімізацію кре-
дитних ризиків, забезпечення високого рівня дохідності операцій, покращення якості кредитного 
обслуговування, проведена централізація кредитного процесу.

Обсяг кредитів клієнтам корпоративного бізнесу за підсумками 2018 року збільшився на 8,0 млрд 
грн екв. (без врахування курсових різниць), або на 24%, i станом на 31.12.2018 становив 40,9 млрд 
грн екв.

За підсумками 2018 року найбільшу частку кредитного портфеля корпоративних клієнтів склада-
ють кредити у національній валюті 58%, у дол. США та ЄВРО 21% та 21% відповідно. 

Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів
за валютами, %

UAH
58%

EUR
21%

USD
21%
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Кредитний портфель корпоративних клієнтів за галузями економіки розподіляється наступним чи-
ном: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 20%, професійна, наукова 
та технічна діяльність –18%, переробна промисловість – 15%, оптова та роздрібна торгівля – 9%.

Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів
за галузями економіки та валют, %

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

Фінансування надавалось у вигляді кредитів, відновлюваних та невідновлюваних кредитних ліній, 
зокрема з оформленням генерального кредитного договору, що укладається на строк до 7 років та 
передбачає, що надавши Банку забезпечення виконання своїх зобов’язань, клієнт може отримува-
ти всі кредитні продукти банку без додаткового забезпечення шляхом оформлення додаткового 
договору. При цьому встановлюються графіки погашення кредитних коштів, зменшення лімітів 
кредитних ліній. Погашення кредитів здійснюється як правило щомісяця. Застосовуються рівномір-
ні графіки погашення, нерівномірні (для клієнтів з сезонною/циклічною діяльністю), для кредитів 
забезпечених грошовим покриттям без графіку погашення. Також для деяких банківських продук-
тів встановлюється пільговий період погашення основного боргу (від 3-х до 15 місяців) протягом 
якого сплачуються тільки проценти. Сплата процентів здійснюється щомісяця.

Банк протягом 2018 року продовжив реалізацію кредитних продуктів для клієнтів сегменту корпо-
ративного бізнесу: 

- кредитування в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією у напрямах впрова-
дження енергоефективних технологій, використання поновлюваних джерел енергії, більш ефек-
тивне використання природних ресурсів (ресурсоефективність), зниження шкідливих викидів у 
довкілля;

- кредитування на поповнення оборотних коштів;
- надання кредитів за цільовими банківськими продуктами на придбання сільськогосподарської 
техніки, транспорту, обладнання, устаткування; 

- надання кредитів під заставу майнових прав за договором банківського вкладу (депозиту);
- надання гарантій, акредитивів.

У 2018 році Банк суттєво наростив свої позиції в документарному бізнесі посівши одне з перших 
місць на банківському ринку України.

Також у 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив співпрацю з Європейським інвестиційним бан-
ком у рамках укладених раніше:
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- угоди про субфінансування з Міністерством фінансів України, АТ «Укрексімбанк» в рамках Проек-
ту Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для малих та середніх підприємств та 
компаній з середнім рівнем капіталізації» у розмірі 50 млн євро;

- угоди з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом з запрова-
дження гарантійного механізму для покриття частини кредитного ризику при кредитуванні україн-
ських підприємств малого та середнього бізнесу у розмірі 50 млн євро.

6.1.2.  ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ
Протягом 2018 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері ресурсних операцій була зосереджена 
насамперед на формуванні стабільної диверсифікованої пасивної бази строкових коштів та коштів 
«до запитання». Завдяки залученню до 60 нових пасивоутворюючих груп корпоративних клієнтів 
комерційного сектору, було зменшено концентрацію пасивів на підприємствах державного секто-
ру, знижено концентрацію пасивів на клієнтів ТОП-20 та покращено грануляцію пасивної бази.

Завдяки виваженій процентній політиці, гнучким умовам розміщення коштів та активному залучен-
ню нових клієнтів, АБ «УКРГАЗБАНК» залишається в трійці лідерів ринку із залучення ресурсів.

Станом на 31.12.2018 обсяг коштів корпоративних клієнтів становив 37,8 млрд грн екв. , в т.ч. строко-
ві кошти 15,5 млрд грн екв. та залишки коштів на вимогу 22,3 млрд грн екв.

Структура портфелю коштів корпоративних клієнтів, %

Завдяки переважній частці держави у статутному капіталі Банку, рівень довіри підприємств та орга-
нізацій до АБ «УКРГАЗБАНК» залишився достатньо високим протягом усього року, що у поєднанні 
з клієнтоорієнтованими підходами дозволити розвивати базу лояльних клієнтів та покращити 
якість пасивної бази.

Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацював з бюджетними установами, державними, 
комунальними підприємствами, підприємствами  агропромислового комплексу, лісовими госпо-
дарствами, небанківськими фінансовими установами та страховими компаніями. 

У рамках співпраці з бюджетними установами та освітянами у 2018 році було залучено коштів 
місцевих бюджетів та закладів освіти  на депозитні та поточні рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 
понад 6,5 млрд грн екв.

6.1.3.  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ БАНКІНГ
Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвивав один з перспективних та пріоритетних 
напрямів діяльності – VIP-банкінг. VIP-банкінг  від АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечує професійне 
управління фінансами, передбачає індивідуальний підхід у вирішенні фінансових  питань, якість, 
комфорт, конфіденційність і вигоду, ефективне управління часом, високоякісне оперативне обслу-
говування на основі оформлення індивідуального пакету банківських послуг. Особистий фінансо-
вий менеджер Банку допомагає клієнту ефективніше організувати бізнес за допомогою персональ-
них консультацій, індивідуального режиму обслуговування та ряду основних банківських продуктів.

VIP-банкінг передбачає індивідуальний підхід і постійне вдосконалення фінансових продуктів.  АБ  
«УКРГАЗБАНК» надійний фінансовий партнер і помічник у світі банківських послуг, який забезпе-
чує особливе привілейоване ставлення і професійний супровід командою банкірів.
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6.1.4.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКО-ПРОЕКТІВ
У 2018 році Банк продовжував реалізовувати стратегію ЕКО-Банкінгу за консультаційної підтрим-
ки Міжнародної фінансової корпорації для проектів, які пов’язані з захистом довкілля, зменшенням 
викидів шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням енергое-
фективних заходів.

Обсяг портфелю ЕКО-кредитів корпоративним клієнтам за підсумками 2018 року (станом на 
31.12.2018 р.) склав 11,0 млрд грн екв. , або 27% від обсягу загального кредитного портфеля корпора-
тивного бізнесу Банку.

За 2018 рік портфель ЕКО-кредитів корпоративних клієнтів збільшився на 5,5 млрд грн екв. у по-
рівнянні з аналогічним показником на його початок.

6.2.  МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС  
У 2018 році Банк продовжував розвивати напрям малого та середнього бізнесу, як одного із 
пріоритетних. Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена на нарощенні клієнтської бази, 
розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, збільшенні частки 
еко-кредитів у кредитному портфелі, удосконаленні процесів  обслуговування клієнтів МСБ.

У 2018 році Банком було реалізовано проект щодо посилення позицій Банку у сфері банківського 
обслуговування на ринку малого та середнього бізнесу за консультаційної підтримки Міжнародної 
фінансової корпорації. У рамках проекту було змінено критерії сегментації клієнтів МСБ для більш 
повного задоволення потреб клієнтів та розроблено тактичний план вдосконалення внутрішніх 
процесів банківського обслуговування клієнтів МСБ, впровадження нових кредитних продуктів, 
удосконалення порядків управління клієнтськими портфелями.

Протягом 2018 року кількість клієнтів МСБ збільшилася з 43,4 тис. клієнтів до 57,6 тис. клієнтів на 
32,7%, на обслуговування в АБ «УКРГАЗБАНК» було залучено 18,3 тис. нових клієнтів МСБ, що на 
9,8 тис. більше, ніж в 2017 році (8,5 тис. нових клієнтів МСБ).
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Банк у 2018 році продовжував активне залучення клієнтів МСБ на кредитування. Кредитний порт-
фель клієнтів МСБ зріс за 2018 рік з 2 013 млн грн до 4 867 млн грн на 141,8% (2 854 млн грн).

Для покращення умов обслуговування клієнтів Банком удосконалено діючі та впроваджено нові 
кредитні процеси, що призвело до зменшення часу на розгляд кредитних заявок та спрощення 
пакету документів.

З метою забезпечення належного контролю за якістю кредитних операцій, Банком в 2018 році 
удосконалено систему контролю за виконанням умов кредитних договорів

Найбільшу частку (47%) у структурі кредитного портфеля МСБ станом на 01.01.2019 склали клієнти, 
зайняті у галузях електроенергетики, транспорту (12,6%) та сільського господарства (12,6%).

6.2.1.  АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ МСБ. ПРІОРИТЕТНІ 
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МСБ  
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Протягом 2018 року Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів МСБ, що враховують 
їх потреби, вид діяльності, кон’юнктуру ринку та забезпечують прийнятний рівень ризиків креди-
тування. Банком були впроваджені нові кредитні продукти: 

- програма підтримки фінансування інвестиційних проектів за пріоритетними
напрямами в рамках кредитного договору з Німецько-Українським фондом (НУФ); 

- welcome овердрафт;
- експрес гарантія;
- впроваджено можливість використання за кредитами для клієнтів МСБ гарантійного механізму 
Європейського інвестиційного банку.

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

За програмами кредитування клієнтів у рамках співпраці Банку з НУФ, протягом 2018 року було 
надано 149 кредитів на загальну суму 240 млн грн; при цьому кредитний портфель зріс за 2018 р. з 
145 млн грн до 252 млн грн на 73,8% (107 млн грн).
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За програмою кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, сільськогосподарської 
техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, у рамках якого передбачене 
відшкодування частини процентної ставки Урядом Республіки Білорусь, у 2018 році було надано 
109 кредитів на загальну суму 98 млн грн; при цьому кредитний портфель зріс за 2018 р. з 107 млн 
грн до 145 млн грн на 35,7% (38,0 млн грн).

За програмою кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та  житло-
во-комунальних кооперативів (ЖБК) на проведення енергоефективних заходів у рамках співпраці 
з Держенергоефективності України протягом 2018 року було надано 492 кредити (частка ринку – 
30,7%) на загальну суму 203 млн грн (частка ринку – 44%), що на 121 млн грн більше ніж у 2017 році; 
при цьому кредитний портфель зріс за 2018 р. з 34 млн грн до 76 млн грн на 121,2% (42 млн грн). 
Усього в рамках програми Держенергоефективності Банком було надано 1 127 кредитів ОСББ на 
345 млн грн.

Кредитний портфель комунальних підприємств – клієнтів МСБ – зріс за 2018 р. з 51 млн грн до 644 
млн грн (на 593 млн грн). Нарощення кредитного портфелю комунальних підприємств відбулося 
в основному за рахунок операцій фінансового лізингу, портфель яких був повністю сформований 
протягом 2018 р. і станом на 01.01.2019 склав 528 млн грн. Серед найбільших проектів – оновлення 
автобусного парку м. Львів (передано в лізинг 150 автобусів), м. Запоріжжя (передано в лізинг 85 
автобусів) та м. Житомир (передано в лізинг 17 автобусів).

6.2.2.  РЕСУРСНІ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ 
ОПЕРАЦІЇ  
Протягом 2018 року в Банку продовжувалась позитивна динаміка залучення на розрахунково-ка-
сове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних коштів, що було досягнуто 
завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, а також впровадженню проектів авто-
матизації операційних процесів з метою більш оперативного обслуговування клієнтів, як частини 
своєчасного реагування на зростаючі обсяги бізнесу.

Банк продовжував у 2018 році поліпшувати сервіси, розвивати та автоматизовувати процеси з 
метою задоволення потреб клієнтів, зокрема, за рахунок реалізації наступних заходів:

- впровадження дистанційного відкриття рахунків фізичним особам-підприємцям;
- скорочення паперового документообігу з клієнтами за рахунок впровадження публічної пропози-
ції на укладання договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання; 

- прискорення процесів проведення клієнтських платежів за рахунок автоматизації процесів;
- впровадження акції для ІТ- підприємств/ підприємців;
- впровадження спільної акції  з MasterCard щодо популяризації корпоративних платіжних карток.
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Завдяки цьому Банку вдалося збільшити обсяги залишків за 2018 рік на поточних та депозитних 
рахунках клієнтів МСБ з 4 514 млн грн до 6 189 млн грн на 37,1% (1 675,1 млн грн).

Обсяги залишків на поточних та депозитних рахунках комунальних підприємств зросли  з 1 034 
млн грн до 1 285 млн грн на 24,4% (252 млн грн).

Обсяг непроцентних доходів Банку від послуг клієнтам МСБ протягом 2018 року збільшився з 30,7 
млн грн у 1-му кварталі до 57,3 млн грн у 4-му кварталі і за 2018 р. досяг 166,5 млн грн – що на 45,2% 
більше ніж у 2017 році (114,7 млн грн).

На 2019 рік передбачено подальше нарощування темпів та обсягів співпраці з клієнтами МСБ за 
напрямами:

- утримання лідируючих позицій на фінансовому ринку за напрямом ЕКО- кредитування, впрова-
дження нових ЕКО-продуктів;

- розширення переліку кредитних продуктів у рамках спільних проектів з міжнародними фінансо-
вими організаціями;
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- удосконалення банківських продуктів для малих та мікро клієнтів;
- участі у державних та місцевих програмах підтримки малого та середнього бізнесу, у т.ч. ОСББ, клі-
єнтів аграрного та інших секторів;

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

- реалізація тактичного плану вдосконалення внутрішніх процесів банківського обслуговування 
клієнтів МСБ.

6.2.3.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКО-ПРОЕКТІВ  
Протягом 2018 року Банк за консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації про-
довжував реалізацію стратегії розвитку ЕКО-банкінгу. В рамках цієї стратегії розвитку для клієнтів 
МСБ були проведені навчання працівників Банку за напрямами аналізу типових ЕКО-проектів, що 
містять екологічну та енергоефективну спрямованість.

У рамках реалізації концепції ЕКО-банку відбувається постійне зростання частки ЕКО-кредитів в 
кредитному портфелі Банку.

Кредитний ЕКО-портфель зріс за 2018 р. з 963 млн грн до 3 265 млн грн на 238,9% (2 302 млн грн). 
Частка ЕКО-кредитів у портфелі станом на 01.01.2019 складає 67,1% проти 50% станом на 01.01.2018.
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6.3.  РОЗДРІБНИЙ БАНКІНГ
6.3.1.  КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ
У 2018 році пріоритетним для АБ «УКРГАЗБАНК» у сегменті роздрібного кредитування було 
збільшення обсягів кредитування та посилення позицій на ринку банківського кредитування насе-
лення (по заставним та беззаставним продуктам).  

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно виконав поставлені завдання та перевиконав встановлені планові 
показники. Плановий показник приросту кредитного портфеля фізичних осіб за 2018 рік виконано 
на 101,4 %.

Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, стратегію Банку та умови економічного середовища 
країни в цілому, особлива увага приділялася таким продуктам кредитування як  іпотечні та автокре-
дити фізичним особам, бланкові кредити з цільовим призначенням на придбання енергоефектив-
ного обладнання, ЕКО-кредити та кредитні карти/овердрафти фізичних осіб.

АБ «УКРГАЗБАНК» доклав багато зусиль для прискорення розвитку іпотеки в Україні, та у 2018 
році зайняв лідируючи позиції на ринку іпотечного кредитування населення. Цього вдалося досяг-
нути завдяки поступовому зменшенню процентних ставок за стандартними програмами іпотеч-
ного кредитування, співпраці з забудовниками, встановленню пільгових ставок за партнерськими 
програмами на первинному ринку нерухомості. 

Обсяг видачі іпотечних кредитів в 2017-2018 роках склав 682 млн грн. При цьому, в 2017 році АБ 
«УКРГАЗБАНК» надав 397 іпотечних кредитів  фізичним особам на загальну суму 156,5 млн грн, а в 
2018 році у 2,5 рази більше – 1018 кредитів на загальну суму 525,5 млн грн.
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Протягом 2017-2018 років АБ «УКРГАЗБАНК» також активно розвивав автокредитування, вдоско-
налюючи стандартні умови кредитування та впроваджуючи нові партнерські програми. Результа-
том діяльності у 2018 році у даному напрямі стала видача 2 723 автокредити, що в 2,6 рази більше 
порівняно з 2017 роком, в якому було видано 1035 автокредитів.
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Як і в попередні роки, особлива увага приділялася високодохідним продуктам кредитування – 
овердрафтам фізичних осіб. 

Банк активно продавав продукти роздрібного овердрафтного кредитування за програмою  «До-
мовичок», який включає в себе депозитну та кредитну складову. Результатом проведеної роботи є 
встановлення протягом 2018 року 56 861 ліміту овердрафтів на загальну суму 496 944 111,00 грн.

Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» за останні 5 років (2013-2018) зріс більше, 
ніж на 40% з 4 062,9 до 5720,03 тис. грн.
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6.3.2.  РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  
АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового обслуговування 
для приватних клієнтів і постійно вдосконалює продуктовий ряд. 

На кінець 2018 року в АБ «УКРГАЗБАНК» було відкрито  понад 1 790 тис. рахунків до запитання 
(поточних та карткових), з них 1 597 тис. карткових рахунків фізичних осіб, залишок коштів на яких 
становив 4 119,47 млрд грн, що становить майже 20% загального пасивного портфеля фізичних осіб. 
За 2018 рік залишок коштів на рахунках до запитання збільшився на 359,03 млн грн, що складає 
9,55%.

Традиційно популярними залишаються депозитно-карткові продукти «ProЗапас». На кінець року 
відкрито понад 153 тис. карткових рахунків «ProЗапас», залишки коштів на яких перевищували 
1 343,22 млрд грн, що становить 32,6% загального залишку на карткових рахунках фізичних осіб. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства соціальної полі-
тики України з виплати пенсій і грошової допомоги. На кінець 2018 року відкрито понад 138 тис. 
рахунків для отримання пенсій та грошових допомог.

6.3.3.  СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ  
Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази Банку. 
АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: класичні депозити з 
виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, продукти з можливістю поповнення, депозитні 
програми, які передбачають можливість автоматичного продовження строку дії договору, різнома-
нітні строки розміщення.
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За 2018 рік депозитний портфель фізичних осіб Банку зріс на 4 416 млн грн (на 36,3% депозитного 
портфелю)  і досяг 16 594  млн грн на кінець року, що складає 80% обсягу загального пасивного 
портфеля фізичних осіб. Банк щороку демонструє стабільну роботу та збільшення депозитного 
портфелю.

ПОРТФЕЛЬ СТРОКОВИХ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, МЛН ГРН

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно виконав поставлені завдання та перевиконав встановлені планові 
показники. Плановий показник приросту залишку коштів фізичних осіб за 2018 рік виконано на 
108,9%.

Найпопулярнішим депозитним продуктом був «Строковий з продовженням», класичний депозит з 
виплатою процентів у кінці строку та з можливістю автопролонгації. Протягом року за депозитом 
«Строковий з продовженням» діяли найвищі процентні ставки.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РОЗРІЗІ ДЕПОЗИТНИХ ПРОГРАМ, %

За 2018 рік збільшилась середня строковість розміщення депозитів. Понад 33% депозитів в іно-
земній валюті розміщено на строк 12-18 місяців, та 35% депозитів в гривні розміщені на строк 6-9 
місяців.

На кінець року відкрито понад 94 000 депозитних рахунків, кількість вкладників складає понад 
71 000 осіб, тобто майже 25% клієнтів оформили у Банку декілька депозитних договорів. Традицій-
но, більшість депозитних рахунків фізичних осіб відкрито в національній валюті – 65,5%, у доларах 
США – 29%, у євро – 5,4%, у банківському золоті – 0,1%. 



У 2018 році, з метою забезпечення повноцінного фінансування еко-проектів, Банк активно залучав 
депозити в іноземній валюті. Так, на кінець року депозитний портфель в іноземній валюті складав в 
еквіваленті 10,7 млрд грн, тобто понад 64% обсягу депозитного портфелю. 

Кількість депозитів в іноземній валюті зросла майже на 10% та складає 44% від загальної кількості 
залучених депозитів. Проте більшість депозитних рахунків відкрито в гривні.

КІЛЬКІСТЬ СТРОКОВИХ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, %

У 2018 році постійно проводились короткострокові депозитні акції спрямовані на заохочення 
клієнтів до розміщення строкових коштів та залучення нових клієнтів. 

Протягом 2018 року діяла депозитна програма «Берегиня», яка передбачає перерахування благо-
дійної допомоги на рахунки дитячих будинків в розмірі 1% річних від суми депозиту на рахунок 
дитячого будинку, розташованого в регіоні, в якому залучено депозит. У 2018 році на користь дитя-
чих будинків перераховано майже 500 тис.грн.

Також, аналогічно до попередніх років в Банку продовжували діяти різноманітні програми лояль-
ності для вкладників, згідно яких клієнти отримували надбавки до діючих депозитних ставок: при 
розміщенні значної суми коштів, для власників пенсійних карткових рахунків Банку, для вкладників 
неплатоспроможних банків, які отримували компенсаційні виплати від Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб при розміщенні депозитів клієнтами, які обслуговуються в Банку в рамках зарп-
латно-карткових проектів. Крім того, діяли надбавки для клієнтів при автоматичній пролонгації 
депозитів.

Для зручності клієнтів Банку в 2018 впроваджено новий сервіс – можливість оформлення та/або 
поповнення депозиту за телефоном контакт-центру. Сервіс дозволяє оформити депозит без від-
відування відділення Банку за діючими в Банку умовами. За 5 місяців роботи зазначеного сервісу 
оформлено 719 депозитів на загальну суму 107,6 млн грн, поповнено 79 депозитних та карткових 
рахунків за програмою Про-запас на загальну суму 1,638 млн грн.
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ДИСТАЦІЙНІ ПРОДАЖІ ДЕПОЗИТІВ (ТИС ГРН.)
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6.3.4.  АЛЬТЕРНАТИВНІ КАНАЛИ 
ТА КАРТКОВІ ПРОДУКТИ
Мережа банкоматів та торгових POS-терміналів

Для покращення обслуговування платіжних карток Банк постійно розширює інфраструктуру тер-
мінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через мережу.

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводив масштабну міграцію на власний процесинго-
вий центр АБ «УКРГАЗБАНК», також було розширено банкоматну мережу на 42 одиниці. Станом 
на 31.12.2018 року загальний парк банкоматів склав понад 690 одиниць. Через мережу банкоматів 
Банку у 2018 році клієнти провели 12 609 557 операцій на загальну суму 17 106 605 728 грн. 

Мережа торгових  POS-терміналів Банку в 2018 році налічувала понад 1 100 одиниць, обіг коштів за 
торговими операціями в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1 215 млн грн та перевищив 
1 783 млн грн за рік.  

Карткові продукти

Станом на 01.01.2019 року кількість емітованих АБ «УКРГАЗБАНК» платіжних карток посів 8-му 
позицію серед банків-членів платіжних систем (за даними НБУ) за кількістю платіжних карток в 
обігу. 

Станом на 01.01.2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» посів 9-ту позицію серед банків-членів платіжних 
систем (за даними НБУ) за кількістю активних платіжних карток в обігу.

Так, станом на 01.01.2019 кількість емітованих банком платіжних карток склала 1 036 578 одиниць. 

Кількість емітованих платіжних карток станом на 01.01.2019 року порівняно з аналогічним показни-
ком станом на 01.01.2018 року зросла на 278 841 карток (~37%).

Кількість активних платіжних карток станом на 01.01.2019 року порівняно з аналогічним показни-
ком станом на 01.01.2018 року зросла на 94 799 карток (~29%).

Обсяг безготівкових платежів з допомогою платіжних карток за 2018 рік порівняно з аналогічним 
показником за 2017 рік  зріс на 2 324,65 млн грн (~60,7%). Питома вага безготівкових платежів у 
загальному обсягу операцій зросла за 2018 рік з 13% до 21%.

Зростанню обсягу безготівкових платежів сприяло проведення промоакцій для держателів карток, 
що стимулюють клієнтів активніше здійснювати безготівкову оплату картою АБ «УКРГАЗБАНК». 
Крім того сприяло зростанню обсягу впровадження у 2018 році нових умов Тарифного плану для 
пакетів у рамках зарплатних проектів, які передбачають стягнення щомісячної плати за обслугову-
вання пакету в залежності від обсягу здійсненних клієнтом безготівкових платежів.

На кінець 2018 року середньоденні залишки коштів на карткових рахунках фізичних осіб – клієнтів 
Банку становили 3 623,28 млн грн. 

6.3.5.  ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТА ПЛАТЕЖІ
Міжнародні системи грошових переказів

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно розвивати послуги грошових переказів через міжнародні 
платіжні системи.

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році пропонував скористатися своїм 
клієнтам будь-якою із 4 міжнародних платіжних систем: Welsend, Western Union, MoneyGram та 
RIA. Зазначені міжнародні платіжні системи є безперечними лідерами на українському ринку за 
кількістю пунктів обслуговування клієнтів, швидкістю здійснення та обсягом переказів.    
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Welsend

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

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

Протягом 2018 року новими партнерами резидентами та нерезидентами системи «Welsend» стали 
– 8 банківських та небанківських фінансових установ, серед них – 6 нерезидентів, та 2 резидента:
- АТ «Полтава-Банк»
- Money Change International LTD (MONEYEXPRESS) (Ізраїль)
- Meest Corporation Inc. (Канада)
- ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ»
- ALBERCOM LTD (https://moneysend.co.il/ru/home/) (Ізраїль)
- TransferFast OU (Естонія)
- HIZLIPARA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. (PayPorter) (Турція)
- ТОВ «Макс Експрес» (MaxExpress) (Грузія).

Станом на 01 січня 2019 року система «Welsend» займає провідну позицію в Україні із здійснен-
ня грошових переказів. Загальна кількість учасників системи «Welsend» становить 53 , серед них 
резиденти та нерезиденти, банки та небанківські фінансові установи.

Серед основних переваг системи «Welsend» це, 
- передові технології. Система «Welsend» створена на базі «Єдиного Вікна», яка враховує техноло-
гічні потреби різних банків: можливість інтеграції з АБС Банку (повністю або частково) за допомо-
гою веб-сервісів або простий доступ до системи через веб-інтерфейс; модуль загального адміні-
стрування всіх систем грошових переказів, побудова різноманітної звітності та ін.;

- велика кількість пунктів обслуговування в межах України та поза її межами; 
- здійснення внутрішньодержавних та міжнародних переказів; 
- відправка переказів у гривні на платіжні картки, емітовані банками України;
- відправка транскордонного переказу в доларах США/ євро з автоматичним зарахуванням його на 
платіжні картки, емітовані банками України;   

- перекази в чотирьох валютах: Гривня, Долар США, Євро, Рублях РФ;
- система лояльності для клієнтів та всіх учасників «Welsend»;
- вигідні тарифи для клієнтів;
- простота оформлення та миттєвість переказу коштів;
- автоматичний контроль лімітів Національного банку України та автоматичний контроль в частині 
фінансового моніторингу;

- рекламні заходи.

Загальний обсяг грошових переказів з використанням системи «Welsend» у 2018 році становив у 
гривневому еквіваленті близько 2,7 млрд:  

- в Україну: понад 38,7 млн дол. США та понад 19 млн євро.
- за межі України: понад 13,8 млн дол. США та понад 1,7 млн євро.
- в межах України: понад 541 млн грн.

У 2018 році розвиток системи «Welsend» був визначений АБ «УКРГАЗБАНК» пріоритетним стра-
тегічним напрямом. Система «Welsend» вийшла на новий якісний рівень розвитку, що дозволило на 
01 січня 2019 року пропонувати клієнтам послугу відправки транскордонних переказів у доларах 
США та євро з автоматичною виплатою їх у гривні на платіжні картки, емітовані банками України.

Платежі

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує фізичним особам послугу проведення платежів для оплати товарів, 
робіт, послуг, що надаються підприємствами, організаціями та приватними особами – підприємця-
ми.
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6.3.6.  PREMIER-BANKING
Для підвищення якості обслуговування клієнтів Рremier Banking у дирекціях АБ «УКРГАЗБАНК» 
станом на 01.01.2019 р. функціонує 26 Рremier-зон та преміальний VIP офіс закритого типу в м. Киє-
ві по вул. Шота Руставелі, 40/10А.

За кожним клієнтом сегменту Рremier Banking закріплюється окремий персональний менеджер, 
який забезпечує максимально ефективний процес обслуговування клієнта, дбає про всі формаль-
ності, надає повний спектр фінансових та нефінансових послуг, забезпечуючи при цьому повну 
конфіденційність всіх даних та максимальний комфорт для клієнта. 

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

Розширюється спектр додаткових сервісів і нефінансових послуг, які надаються клієнтам. Окрім 
класичних банківських послуг, додатково надаються послуги з юридичного консалтингу, фінан-
сового планування, послуги з перевезення цінностей, оформлення страхових продуктів та інші 
нефінансові послуги.

Для якісного та оперативного обслуговування клієнтів Рremier Banking в АБ «УКРГАЗБАНК» існує 
окрема виділена телефонна лінія Контакт-центру для цілодобової підтримки в режимі 24/7.

Найбільш популярними банківським продуктами в 2018 році у клієнтів Рremier Banking були де-
позитні програми, здійснення валютних переказів по е-ліцензіям, проведення операцій з ОВДП, 
відкриття індивідуальних банківських скриньок, операції з преміальними картами найвищого рівня 
Visa Infinite та MasterCard Word Elite. 

Кількість клієнтів за 2018 рік збільшилася майже на 15 000, з яких 3 600 – це нові клієнти Рremier 
Banking, при цьому пасивний портфель клієнтів Рremier Banking збільшився на 3,3 млрд грн екв. 
Реалізовано більше 3 000 преміальних пакетів та отримано 45 млн грн комісійного доходу.

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

6.3.7.  ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ
У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» впровадив в експлуатацію оновлений, суттєво покращений  
мобільний додаток «Еко-банк» для фізичних осіб. На 01.01.2019 вже 81 750 клієнтів встановили 
додаток та виконали 78 тис. переказів між картками на суму близько 100 млн грн. Ведеться постійна 
робота із удосконалення додатку, зручності його використання, та збільшення кількості сервісів, 
які надаються клієнтам.     

6.3.8.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКО-ПРОЕКТІВ
У рамках реалізації стратегії розвитку еко-банкінгу для клієнтів роздрібного бізнесу АБ «УКР-
ГАЗБАНК» були впроваджені банківські продукти, що мають екологічну та енергоефективну 
спрямованість.

Фінансування у рамках концепції еко-банкінгу спрямоване на проекти захисту довкілля, змен-
шення викидів шкідливих речовин, використання відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.

На підтримку еко-спрямованості Банку, з 2017 році було розроблено і впроваджено кредитуван-
ня фізичних осіб «ЕКО енергія» на придбання та встановлення сонячних енергетичних станцій, 
теплових насосів та вітрових електростанцій.  

У 2018 році Банком було видано більше, ніж в 2 рази більше, ніж у 2017році, кредитів за програмою 
«ЕКО-енергія» – 97 кредитів на суму 37 738 тис. грн.
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Також АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвиває та вдосконалює інші еко-проекти:
- «Еко-оселя» – кредит на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що не пе-
редбачає відшкодування частини суми кредиту від Держенергоефективності;

- «Авто в кредит ECO Car» – кредит на придбання легкових автомобілів, які будуть використовува-
тися 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.

6.4.  ТОРГОВЕЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ
У 2018 році Банком було надано (відкрито) та отримано на супроводження операцій торговель-
ного фінансування (в т.ч. документарних операцій) на загальну суму понад 7,8 млрд грн. Загальний 
портфель вказаних операцій, що діяли станом на 01.01.2019, склав понад 8,8 млрд грн, що більш ніж 
вдвічі перевищує значення аналогічного показника станом на 01.01.2018. 

Банк продовжує надавати клієнтам повний спектр послуг з обслуговування операцій торговельно-
го фінансування (в т.ч. документарних операцій), що використовуються в якості форм розрахунків 
(документарні акредитиви та документарне інкасо) та інструментів забезпечення виконання зо-
бов’язань (гарантії та резервні акредитиви) як за угодами між резидентами України, так і за зовніш-
ньоекономічними договорами, без обмежень щодо форми власності клієнтів та їх галузевої при-
належності. При цьому, у разі необхідності, Банк залучає до супроводження наданих ним операцій 
провідні міжнародні фінансово-кредитні установи у якості підтверджуючих банків та банків-га-
рантів. Приєднання Банку у 2017 році до Глобальної Програми Торговельного Фінансування (GTFP) 
Міжнародної Фінансової Корпорації забезпечує можливість отримання підтримки операцій Банку 
(документарних акредитивів та гарантійних операцій) банками у понад 110 країнах світу. Станом 
на 01.01.2019 загальний обсяг операцій Банку з підтримкою Міжнародної Фінансової Корпорації 
склав понад 24,3 млн доларів США. Крім цього, низка провідних міжнародних банківських установ 
підтвердила готовність підтримувати операції торговельного фінансування Банку без необхідності 
надання будь-якого забезпечення.

У сегменті послуг з надання гарантійних операцій Банк здійснює випуск традиційних видів гаран-
тій (тендерні гарантії, гарантії виконання договорів, гарантії платежу, гарантії повернення авансо-
вого платежу тощо) та, крім цього, надає клієнтам гарантії на користь Державної фіскальної служби 
України (гарантії сплати розстрочки ПДВ при імпорті обладнання відповідно до положень Подат-
кового кодексу України та фінансові гарантії зі сплати митних платежів відповідно до положень 
Митного кодексу України).

За документарними акредитивами, відкритими Банком, іноземними банками-партнерами надають-
ся послуги пост-фінансування та дисконтування, що дозволяє забезпечити максимально комфорт-
ний режим розрахунків за контрактами для клієнтів Банку та їх контрагентів.

Також у звітному році Банком реалізована угода торговельного фінансування у формі залучення 
кредитних ресурсів від одного з провідних іноземних банків для цільового фінансування імпорт-
ного контракту клієнта строком на 6 місяців.

6.5.  ІНКАСАЦІЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЦІННОСТЕЙ
У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» активно впроваджував послуги з інкасації та перевезення валют-
них цінностей – відкрито новий підрозділ інкасації в Запорізькій обласній дирекції. Тепер по-
слуги інкасації надаються Банком у 12  регіонах України. Автопарк підрозділів інкасації АБ «УКР-
ГАЗБАНК» збільшився до 50 оперативних автомобілів, що надало змогу розширити географію 
послуг інкасації та збільшити конкурентоспроможність Банку. 

Служба інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» надає широкий спектр послуг, пов’язаних з перевезенням, 
інкасацією та доставкою валютних цінностей банківських установ, юридичних і фізичних осіб. 
Протягом 2018 року значно розширились маршрути інкасації АБ «УКРГАЗБАНК», у тому числі й в 
областях, де відсутні власні підрозділи інкасації. 

Протягом 2018 року послугами підрозділів інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» активно користувались 36 
банків, що дозволило отримати комісійний дохід  в сумі 15 млн грн.
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Крім того, підрозділи інкасації обслуговували більше 1050 торговельних точок корпоративного, 
середнього та малого бізнесів, що майже в 1,8 рази перевищує досягнутий раніше рівень. Підроз-
діли інкасації обслуговують більше 330 клієнтів  як АБ «УКРГАЗБАНК»,  так і  інших комерційних 
банків, що у 2018 році забезпечио 12 млн грн комісійного доходу. 

Загалом, у 2018 році отримано 27 млн грн комісійного доходу при чітко вираженій тенденції до 
зростання.

Крім того, підрозділи інкасації здійснюють оперативне підкріплення готівковими валютними 
цінностями відділень Банку, завантаження та розвантаження банкоматів та терміналів самообслу-
говування.

Бізнес напряму інкасації динамічно розвивається: за період з 2015 по 2018 роки комісійний дохід 
від обслуговування банків зріс у 2 рази, дохід від обслуговування клієнтів – у 2,9 рази. Також зро-
стають обсяги наданих послуг власній мережі Банку:



У результаті успішної стратегії значно зміцнилися позиції Банку на ринку  інкасаційних послуг кра-
їни. З метою подальшого розвитку бізнесу інкасації наприкінці 2018 року прийнято рішення щодо 
відкриття нових відділів інкасації в Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Херсонській 
та Хмельницькій обласних дирекціях. 

6.6.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС. ЦІННІ 
ПАПЕРИ.
АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ українського фондового 
ринку. 

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

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював операції на фондовому ринку на підставі ліцензій На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: Професійна діяльність на фондово-
му ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: 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. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є первинним дилером, визначеним Міністерством фінансів України, та викону-
ючи важливе доручення Міністерства фінансів України, взяв на себе зобов’язання у частині розвит-
ку внутрішнього ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у розміщеннях 
облігацій внутрішніх державних позик.

Протягом 2018 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав позиції серед 
лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами. 

За 2018 рік АБ «УКРГАЗБАНК» уклав більше 5,2 тис. договорів з брокерської, дилерської діяльно-
сті та андеррайтингу на загальну суму більше 71 млрд грн. 

Станом на 01.01.2019 портфель цінних паперів Банку у порівняні з 01.01.2018 зменшився до 22 905,11 
млн грн. 

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 01.01.2019, МЛН ГРН
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Структура вкладень Банку в цінні папери у 2018 році змінилася головним чином у зменшенні част-
ки корпоративних цінних паперів.

СТРУКТУРА ВКЛАДЕНЬ В ЦІННІ ПАПЕРИ, %

У 2018 році значно збільшилась кількість операцій з брокерського обслуговування клієнтів на 
фондовому ринку. У першу чергу збільшились обсяги інвестування в облігації внутрішньої дер-
жавної позики фізичними особами, оскільки, вкладення в державні цінні папери наразі є дохідним, 
безризиковим та високоліквідним. Завдяки цим факторам постійно підвищується попит на брокер-
ські послуги, які надає АБ «УКРГАЗБАНК».

6.7.  КАЗНАЧЕЙСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
6.7.1.  ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ 
РИНКУ
На міжбанківському ринку АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацює як з українськими, так і з іно-
земними банками. 

При співробітництві з банками-контрагентами АБ «УКРГАЗБАНК» керується принципами довго-
строкових взаємовигідних партнерських відносин, укладаючи генеральні угоди про порядок про-
ведення міжбанківських операцій. Так, станом на 31.12.2018 Банком укладено понад 70 генеральних 
угод з банками. Бездоганна ділова репутація дозволила Банку у 2018 році розширити перелік 
іноземних банків-контрагентів. Серед нових банків-контрагентів – банки Швейцарії, ЄС та США.

Однією з основних цілей Банку при проведенні операцій на міжбанківських ринках є ефективне 
управління рухом грошових коштів та досягнення оптимального балансу між ліквідністю, ризиком 
та прибутком.

Зважаючи на достатній рівень ліквідності та наявне високоліквідне забезпечення протягом 2018 
року Банк проводив у значних обсягах валютні операції SWAP та операції репо з державними 
облігаціями України.

Банк активно проводив операції на міжбанківському валютному ринку, здійснюючи операції з 
купівлі-продажу валюти як для забезпечення власних потреб, так і за рахунок та за дорученнями 
клієнтів з метою обслуговування експортно-імпортних операцій. Основний обсяг операцій тра-
диційно припадає на долари США та євро. Обсяг купленої та проданої валюти на міжбанківському 
валютному ринку України за 2018 рік перевищив в еквіваленті 35 млрд грн.                 
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КУПІВЛЯ ВАЛЮТИ ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТІВ У 2018 РОЦІ, МЛН ГРН

ПРОДАЖ ВАЛЮТИ ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТІВ  У 2018 РОЦІ, МЛН ГРН

6.7.2.  ОПЕРАЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ 
БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 
У 2018 році Банк здійснював функції первинного дилера на ринку державних цінних паперів 
України та залишався одним з найбільших операторів ринку. Стратегією Банку щодо цього напряму 
діяльності передбачено підтримання досягнутих обсягів та дохідності портфеля облігацій внутріш-
ньої державної позики України (ОВДП). Так, станом на 31.12.2018 портфель ОВДП Банку склав 
11 342,27 млн грн, 240,09 млн доларів США та 22,59 млн євро за номінальною вартістю.

У 2018 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав близько 
32,56 млрд грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк здійснив купівлю на 
суму 12,63 млрд грн, 208,26 млн доларів США та 43,52 тис. євро.
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6.7.3.  ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ 
МЕТАЛАМИ ТА ГОТІВКОВОЮ ВАЛЮТОЮ
В АБ «УКРГАЗБАНК» операції з готівковою валютою, банківськими металами, пам’ятними моне-
тами України та монетами іноземного виробництва здійснюються у більш ніж 240 відділеннях на 
всій території України. Інформація про курси купівлі-продажу золота та курси валютообмінних 
операцій розміщуються на офіційному веб-сайті Банку.

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

Між АБ «УКРГАЗБАНК» та Національним банком України діє договір 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. 

Протягом 2018 року Банк, як дистриб’ютор пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої про-
дукції Національного банку України, забезпечував нумізматичною продукцією 17 нумізматичних 
організацій України.

АБ «УКРГАЗБАНК» щорічно організовує в обласних дирекціях Банку голосування серед своїх 
клієнтів в рамках проведення Національним банком України щорічного конкурсу «Краща монета 
року України». За період дії першого етапу конкурсу в 2018 році в  відділеннях Банку проголосува-
ли майже 500 осіб.

Для розширення асортименту нумізматичної продукції та задоволення попиту клієнтів, АБ «УКР-
ГАЗБАНК» регулярно бере активну участь в аукціонах Національного банку України з продажу 
пам’ятних монет України сувенірної та супутньої продукції.

Маючи розгалужену мережу відділень, АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює весь спектр операцій з бан-
ківським золотом, у тому числі щодо купівлі-продажу банківських металів та залучення депозитних 
ресурсів у банківських металах. На поточних та вкладних рахунках фізичних осіб в АБ «УКР-
ГАЗБАНК» станом на 31.12.2018 зберігалося понад 2 000 тройських унцій золота.

6.7.4.  РОЗВИТОК КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ 
ВІДНОСИН
У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував розвивати власну кореспондентську мережу.

Відкриття кореспондентських рахунків, вибір країн, валюти рахунків та умов платежів здійснюють-
ся АБ «УКРГАЗБАНК» з урахуванням експортно-імпортних тенденцій клієнтів Банку та з метою 
забезпечення власних потреб Банку в розрахунках за валютними операціями.

Структура кореспондентської мережі АБ «УКРГАЗБАНК» достатньо розгалужена та станом на 
31.12.2018 налічує 24 банки-кореспонденти в яких відкрито 56 кореспондентських рахунків (рахун-
ки «НОСТРО»).

АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує відносини з кореспондентами із різних регіонів світу, в тому числі 
зі світових фінансових центрів – Нью-Йорк, Лондон, Франкфурті-на-Майні, Пекін, Відень, Женева 
та ін.

Не меншу увагу Банк приділяв розвитку відносин з банками-кореспондентами щодо обслуговуван-
ня рахунків «ЛОРО». Так, станом на 31.12.2018 в АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговуються 57 фінансових 
установ, для яких відкрито 273 кореспондентські рахунки в різних валютах. Кореспондентські 
рахунки «ЛОРО» використовуються в тому числі для здійснення клірингових розрахунків з пла-
тіжними системами MasterCard International Inc./Visa International.



6.7.5.  FOREX ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ
Станом на 2018 рік АБ «УКРГАЗБАНК» – єдиний банк в Україні, що надає послуги з операцій мар-
жинальної торгівлі приватним клієнтам. Банк пропонує кожному приватному клієнту цілодобовий 
доступ до ліквідності світового валютного ринку в режимі 24/5 за 48 інструментами з ринковими 
торговельними умовами.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ  У 2018 РОЦІ

Подвоєння доходу від 
проведення операцій за 
рахунок збільшення об’єму 
та кількості торговельних 
операцій клієнтів, а також 
максимально ефективному 
управління портфелем 
позицій. 

Збільшення залучення ко-
штів клієнтів та збільшення 
середньорічних залишків 
на рахунках клієнтів. 

Створення додаткової цін-
ності для клієнтів, а саме:

- створення власної аналі-
тики,

- професійні консультації в 
режимі реального часу,

Залучення нових та 
утримання діючих клієнтів 
завдяки стабільній якості 
та ринковим умовам досту-
пу до ліквідності світових 
ринків, клієнто – орієнто-
ваному підходу в обслуго-
вуванні та правильному ал-
горитмі роботи з діючими 
та новими клієнтами.

Мінімізація операційних 
ризиків – оптимізація всіх 
внутрішньо-банківських 
процесів, що стосуються 
проведення операцій 
маржинальної торгівлі для 
забезпечення їх макси-
мальної ефективності.

Підвищення безпеки 
клієнтів при проведен-
ні  операцій за рахунок 
впровадження системи 
OTP (One time password, 
одноразовий пароль).

Динамічне зростання впродовж 2018 року за всіма ключовими показниками є результатом 10-річ-
ного досвіду та репутації АБ «УКРГАЗБАНК» на ринку арбітражних операцій на умовах маржи-
нальної торгівлі з приватними клієнтами.

ДИНАМІКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Кількість торговельних 
операцій клієнтів у 2018 
році зросла на 27,6% і 
склала 489 тис. угод

Обсяг торговельних опе-
рацій клієнтів  у 2018 році 
збільшився на 64% і склав 
3,024 млрд дол. США.

Фінансовий результат Бан-
ку від проведення арбіт-
ражних операцій на умовах 
маржинальної торгівлі у 
2018 році зріс на 110%  і 
склав 7,8 млн грн
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6.7.6.  ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ ТА МОНЕТИ 
ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА
У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував реалізацію монет, виготовлених визнаними світови-
ми виробниками на ринку нумізматичної продукції: Польським монетним двором (Mennica Polska), 
Австралійським монетним двором (Perth mint), монетним двором Нової Зеландії (New Zealand 
mint), компаніями «JVP Investment Coins» (Німеччина), «Treasures of Oz» (Австралія).

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

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

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

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

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

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

За ренкінгами депозитарних установ Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривати-
вів депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» посіла друге місце за обсягом депозитарних активів 
за номінальною вартістю, що обслуговувались АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2018 року. 

На кінець 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує більше 38 тис. рахунків у цінних паперах. Пе-
релік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 870 випусків цінних паперів. Об-
сяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг  
246,3 млрд грн за номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери станом на 31.12.2018. 

Протягом 2018 року збільшена кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються депозитар-
ною установою з 786 до 870, внаслідок чого збільшився обсяг депозитарних активів за номіналь-
ною вартістю цінних паперів в грн, що обслуговуються департаментом депозитарної діяльності, з 
234,5 млрд грн до 246,3 млрд грн.  

Серед іншого станом на кінець 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує 28 суб›єктів управлін-
ня об›єктами державної власності, які відповідно до законів України «Про управління об›єктами 
державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства, виконують 
функції з управління цінними паперами, які є об›єктами державної власності на рахунку в цінних 
паперах, відкритому депозитарною установою на ім›я Держави Україна та 14 недержавних пенсій-
них фондів.
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7.  ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
7.1.  МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ГРОШОВИХ 
ПЕРЕКАЗІВ
Western Union З лютого 2014 року АБ «УКРГАЗБАНК» – непрямий учасник міжнародної  платіжної 
системи Western Union через прямого учасника ПрАТ «Українська фінансова група». Усього за 2018 
рік з використанням міжнародної  платіжної системи Western Union було відправлено / виплачено 
переказів  на суму у гривневому еквіваленті близько 435  млн.

MoneyGram АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з травня 2007 року як прямий агент. З травня 
2015 року залучає інші компанії – резиденти України, в якості непрямих учасників міжнародної 
платіжної системи MoneyGram. Станом на 01 січня 2019 року кількість непрямих учасників між-
народної платіжної системи MoneyGram становить 11 банківських установ. Усього за 2018 рік з 
використанням системи було відправлено/виплачено переказів  на суму у гривневому еквіваленті 
понад 237 млн.

RIA АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з вересня 2010 року як прямий учасник міжнародної 
платіжної системи RIA. З 09 березня 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» залучає інші компанії – рези-
денти України, в якості непрямих учасників міжнародної платіжної системи RIA. Станом на 01 січня 
2019 року кількість непрямих учасників міжнародної платіжної системи RIA становить 4 банківські 
установи. Усього за 2018 рік з використанням даної системи було відправлено / виплачено перека-
зів на суму у гривневому еквіваленті понад 102 млн, а це на 25 % більше ніж в минулому році. 

У 2018 році Україна залишається країною – реципієнтом транскордонних переказів. Впродовж 
2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних платіжних систем, у 
вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.  

7.2.  АВТОДИЛЕРИ ТА АВТОІМПОРТЕРИ
Упродовж 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» плідно співпрацював із понад 450 автодилерами та ав-
тоімпортерами в рамках програми цільового кредитування «Авто в кредит все включено», Банком 
було видано понад 2 000 автокредитів. У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» став лауреатом премії 
Prostobank Awards у номінації кращі автокредит за програмою «Легкий старт». 

Серед партнерів Банку такі провідні компанії автомобільного ринку України:

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

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

ТОВ «Єврокар»
Офіційний дистриб›ютор автомобілів ŠKODA в Україні. Підприємство працює з березня 2003 року 
і входить до Групи компаній Атолл Холдинг, яка є одним з провідних операторів на українському 
автомобільному ринку. Дилерська мережа ŠKODA є однією з найбільших в Україні (на 01.01.19р. - 
30 дилерських центрів) і визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної 
мережі і рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі 
ŠKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і ак-
сесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування. Високий рівень якості послуг, 
що надаються ТОВ «Єврокар», підтверджується застосуванням системи менеджменту відповідно 
до міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.
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«Віннер Імпортс Україна» є частиною «Віннер Груп Україна», що виступає одним із лідерів вітчиз-
няного автомобільного бізнесу вже протягом 25 років. Компанія є офіційним імпортером Ford, 
Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley. Починаючи з 1992 року було імпортовано понад 120 
000 автомобілів та сформовано дилерську мережу, яка пропонує автомобілі, запчастини, сервісне 
обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у більше ніж 50 дилерських центрах. Задля 
забезпечення сервісу найвищого рівня всі члени команди «Віннер» проходять навчання у «Віннер 
Коледж». «Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального 
бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги 
та кар’єрні можливості.

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

У напрямі розвитку еко-банкінгу у 2018 році Банк активно співпрацює з 16 дилерами електро-
мобілів за унікальними умовами зі ставкою 0,001%. У 2019 році для максимального задоволення 
потреб клієнтів прихильників електроавто планується залучення нових партнерів для співпраці по 
програмі кредитування електромобілів.

7.3.  КОМПАНІЇ–ЗАБУДОВНИКИ
Станом на 01.01.2019 року в Банку акредитовано 19 нових забудовників та більш ніж 100 об’єктів 
житлового будівництва в різних регіонах України. За 2018 рік видано більше 1000 іпотечних кре-
дитів, в т.ч. більше 500 кредитів у рамках партнерських програм із забудовниками, які дозволяють в 
умовах підвищеної вартості ресурсної бази пропонувати позичальникам привабливі та конкурен-
тоздатні умови кредитування.

Основними партнерами за програмами кредитування придбання нерухомості на первинному 
ринку є:

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

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»
Лідер будівельної галузі України. Найбільший та найвідоміший оператор ринку нерухомості, орієн-
тований на потреби громадян із середнім рівнем доходів.
Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому 
колу споживачів. «Київміськбуд» працює на ринку первинної нерухомості з 1955 року, а це 44,2 
мільйона побудованих квадратних метрів житла.

Київміськбуд сьогодні - це:
- 100 організацій, об’єднані в один будівельно-інвестиційний комплекс, що забезпечує зведення 
об’єктів «під ключ»;

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

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

- сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001-2000 управлінська діяльність апарату холдин-
гової компанії;

- сучасні будівельні технології, оснащення, інструмент та новітня будівельна техніка, що експлуату-
ється сертифікованими спеціалістами.

Ковальська Нерухомість 
«Ковальська Нерухомість» – відомий столичний бренд, представлений на ринку нерухомості 
Промислово-будівельною Групою «Ковальська», яка має бездоганну репутацію надійного девело-
пера. Кожен будинок – це інноваційні методи управління будівництвом на різних етапах реалізації 
проекту. Свідченням тому – 15 років досвіду та 25 успішно реалізованих житлових об’єктів.
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Будівельний напрям Групи «Ковальська» – це цілісна структура із підприємств і підрозділів, що 
спеціалізується на виконанні повного циклу будівництва в якості забудовника і генерального 
підрядника: від розробки проектної документації і фінансування будівництва до зведення житла, 
а також об’єктів комерційного та промислового призначення. Власне виробництво будівельних 
матеріалів дає змогу не залежати від постачальників, а отже – завжди завершувати будівництво в 
обумовлені терміни.

На ринку нерухомості з 2002 року. Введено 8405 квартир. Загальна площа об’єктів 650000 м2.

Інтергал-Буд 
За 16 років компанією «Інтергал-Буд» спроектовано та зведено понад 70 проектів, загальною 
площею більше 2,9 мільйони квадратних метрів. Це дозволяє впевнено утримувати лідерські 
позиції на будівельному ринку та займати перше місце серед недержавних девелоперів. Географія 
представництва «Інтергал-Буд» постійно розширюється. На сьогодні комфортні та сучасні житло-
ві проекти реалізуються у Києві, Львові, Рівному, Чернівцях, Житомирі, Ужгороді та Мукачевому. 
Драйвером успіху «Інтергал-Буд» є постійне прагнення відповідати високим вимогам сучасного 
ринку нерухомості.

Довіра до компанії «Інтергал-Буд» базується на цілком раціональних речах: великій кількості 
вчасно зведених проектів, високих темпах будівництва, відсутності проблемних забудов, найшир-
шому регіональному охопленні, веденні будівництва за рахунок власних коштів. Відтак, за цим всім 
стоїть єдине бажання – надавати людям комфорт, впевненість та стабільність у вигляді сучасного 
європейського житла.

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» 
72 роки діяльності, найбільший забудовник в місті Харків. За довгі роки роботи реалізовано 65% 
об’єктів житлового будівництва міста, збудовано 20 храмів та 35 об’єктів культури, отримано багато 
нагород та грамот в т.ч. від Кабінету Міністрів України. В 2018 році ввели в експлуатацію 500 тис. 
кв.м. житла, а в 2019 році планується ввести в експлуатацію 700 тис. кв.м. житла в різних районах 
Харкова.  

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 
Із грудня 2016 року Банк є партнером Вінницької міської ради із реалізації програми «Муніци-
пальне житло м.Вінниця, у рамках якої позичальники отримали привабливі умови кредитування із 
відсотковою ставкою від 10%річних. Регіональний лідер, на будівельному ринку з 1959 року. Має 
власну виробничу базу: ДП «державний проектний інститут «Вінницябудмпроект», Подільський 
проектний інститут, ДП «Вінницький науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Про-
тягом кількох останніх років було введено в експлуатацію більше 7 об’єктів житлового будівництва.

7.4.  СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ 
АДМІНІСТРАЦІЯМИ
У рамках реалізації програми кредитування на придбання енергоефективного обладнання та ма-
теріалів «Тепла оселя», для зменшення фінансового навантаження на позичальників Банку, якими 
передбачається надання компенсації відсоткової ставки або частини заборгованості за кредитами, 
отриманими на придбання енергоефективного обладнання або матеріалів, АБ «УКРГАЗБАНК» в 
2018 році продовжував активну роботу з укладання договорів про взаємодію з обласними/район-
ними/міськими адміністраціями.

У 2018 році майже 60% від загальної кількості виданих кредитів за програмою «Тепла оселя» були 
видані в рамках співпраці з місцевими програмами. У кількісному виразі це становить 3 250 креди-
тів  на загальну суму понад 111,10 млн грн.

7.5.  ВЗАЄМОДІЯ З ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
АБ «УКРГАЗБАНК», як уповноважений банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
успішно налагодив та реалізував процес якісного та оперативного обслуговування вкладників 
неплатоспроможних банків. 

Протягом 2018 року Банк здійснював виплати вкладникам більш ніж 50 неплатоспроможних банків. 
Банком виплачено гарантовані суми відшкодування більш ніж на загальну суму 147,2 млн грн. 
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7.6.  КОМПАНІЯ З КОНСЬЄРЖ–СЕРВІСУ
Власникам преміальних карток АБ «УКРГАЗБАНК» надається право підключення до послуги кон-
сьєрж-сервісу – цілодобової служби, яка виконує інформаційно-організаційні запити та вирішує 
повсякденні завдання клієнтів. Наповнення сервісу залежить від класу карти і включає переваж-
но послуги інформаційно-довідкового характеру власникам карток класу Gold, інформаційні та 
організаційні послуги власникам карток класу Platinum та пакет ексклюзивних послуг власникам 
карт MasterCard World Elite/Visa Infinite. При цьому для власників карт MasterCard Platinum, Visa 
Platinum, MasterCard World Elite, Visa Infinite послуга консьєржу входить у вартість карткового 
пакету.

Протягом 2018 року до послуги консьєрж-сервісу було підключено 969 клієнтів Банку. Згідно звітів, 
наданих компаніями-партнерами Банку, протягом 2018 року було оброблено більше 1 5 00 запи-
тів клієнтів Банку, більша частина яких стосувалася запитів довідкового характеру (52%), підбору 
даних, бронювання квитків/реєстрація на рейс тощо.

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

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» створена в 1992 році 
і більш ніж за 25 років бездоганної роботи стала однією з провідних страхових компаній України. 
Компанія представлена на всій території України і має біля 50 відокремлених структурних підроз-
ділів, близько 1000 точок продажів страхових продуктів та центрів обслуговування клієнтів, які 
працюють на підставі агентських угод.

Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 
орієнтується на фізичних осіб, малий та середній бізнес. Саме тому компанія розвиває власну 
філіальну мережу на всій території країни. Це дає їй можливість запропонувати сучасні страхові 
продукти в кожній точці України за оптимальними цінами.

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

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

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

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал Страхування» – це група однодум-
ців, що йдуть до єдиної мети, керована командою професіоналів страхового бізнесу. Компанія 12 
років успішно розвивається і функціонує на страховому ринку України.

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування» зареєстрова-
не у 2007 році, має безстрокові ліцензії на 11 видів добровільного страхування та входить до складу 
групи підприємств «ВіДі Груп», що протягом багатьох років є активним учасником автомобільного 
бізнесу України.
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «AXA Страхування» – один з лідерів на рин-
ку ризикового страхування України, входить до французької Групи AXA. Сьомий рік поспіль
 AXA – страховий бренд №1 у світі. Сьогодні компанії довіряє більше півмільйона клієнтів.

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

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

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

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

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.Бі.Ай-Кооп» засноване у 2000 році, має 
ліцензії на 20 видів страхування, є універсальною українською страховою компанією зі спеціаліза-
цією у страхуванні ризиків підприємств нафтогазовидобувної та енергетичної галузі та є стратегіч-
ним партнером низки потужних українських підприємств. Регіональна та представницька мережа 
покриває всю територію України.

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

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

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» зареєстроване 24 вересня 2001 
року. Компанія має 46 відокремлених структурних підрозділів в обласних центрах та 25 районних 
центрів продажу, 220 штатних робітників.

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» має 24-річний 
досвід роботи на ринку. Стабільно займаючи провідні позиції за сумами виплат страхових відшко-
дувань, компанія входить до групи найбільших страхових організацій України за обсягом премій та 
величиною власних активів.

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український страховий стандарт» співпра-
цює з Банком з питань страхування автотранспорту, рухомого та нерухомого майна, що передається 
в заставу позичальниками, а також щодо особистого страхування від нещасного випадку позичаль-
ників-фізичних осіб.
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Брокбізнес» працює на ринку страхування 
з 15 грудня 1993 року. За час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед най-
більш динамічних компаній на ринку страхування.

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Аско-Донбас Північний». У 2018 році неза-
лежне спеціалізоване рейтингове агентство підтвердило рейтинг надійності ПрАТ «СК Аско-ДС» 
на рівні “uaAins”, що означає високий рівень платоспроможності, репутації й лояльності клієнтів 
страхової компанії, а також підтвердило кредитний рейтинг на рівні “uaA-”, прогноз “стабільний”, 
що означає високу кредитоспроможність позичальника.

7.8.  ОЦІНОЧНІ КОМПАНІЇ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА «ПІК» (ТОВ «ІНЖИНІ-
РИНГОВА ГРУПА «ПІК»)
Компанія на ринку з 2002 року та виконує оцінки практично всіх видів активів, у тому числі земель-
них ділянок. Широко представлена в регіонах. Завдяки високій якості робіт та стислим строкам їх 
виконання, посідає провідне місце серед оцінювачів, що виконують роботи в інтересах Банку.

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС» (ТОВ «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС»)
Досвідчена компанія, надає оціночні послуги з 2006 року. Спеціалізується на роботі із складними 
комплексними об’єктами, зокрема майновими комплексами та великою професійною нерухомістю. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛОЙТ і ТУШ» (ТОВ «ДЕЛОЙТ і ТУШ»)
Підрозділ всесвітньо відомого конгломерату компаній, що займає провідне місце в світі за ауди-
торськими, консалтинговими та супутніми послугами. Компанія спеціалізується на корпоративних 
фінансах, оцінці, фінансовому моделюванні. Досвід роботи на локальному та міжнародному ринку 

- понад 20 років. Найкращі результати у сфері оцінки бізнесу та активів під час злиття й поглинання 
і фінансової звітності (включно з розподілом ціни придбання, аналізом знецінення та фінансовим 
моделюванням).

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-Консалтинговий союз» (ТОВ «Експерт-
но-Консалтинговий союз»)
Один із найдавніших партнерів Банку в галузі оцінки, співробітництво почалось в 2010 році і успіш-
но триває. Компанія спеціалізується не тільки на оцінці, а також на моніторингу товарів в обороті, 
експертизі проектів будівництва та реконструкції.
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ДП «Бейкер Тіллі Україна» 
Здійснює свою діяльність на національному ринку з 1999 року. Компанія є незалежним членом 
Baker Tilly International та пропонує високоякісні послуги в сфері аудиту, консалтингу, незалежної 
оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Парус» (ТОВ «Компанія «Парус») 
Працює на ринку України з 2006 року та здійснює діяльність в Одеській та Київській областях. 
Компанія надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріаль-
ній формах. 

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

ТОВ «ОБ’ЄДНАНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОЦІНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ І 
ІНВЕСТИЦІЙ» - УКРАЇНА» (ТОВ «СПЕЦОЦІНКА-Україна»)
З 2008 року  – компанія увійшла на консалтинговий ринок України під назвою ТОВ «СПЕЦО-
ЦІНКА -УКРАЇНА». Основу кадрового потенціалу складають фахівці, що мають значний досвід 
роботи, високий професійний рівень та вищу освіту в різноманітних сферах правової, економічної 
та технічної діяльності, пройшли Міжнародну та Європейську сертифікації і отримали сертифікати 
RICS та TEGoVA в області оціночної діяльності, являються членами Українського та Російського 
товариств оцінювачів, Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ).

7.9.  КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацював з наступними компаніями з управ-
ління активами:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС». 

7.10. ДЕПОЗИТАРІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – 
НДУ) забезпечує функціонування єдиної системи депозитарного обліку та надання депозитарних 
послуг. Виключною компетенцією НДУ є нумерація (кодифікація) цінних паперів, стандартизація 
депозитарного обліку та документообігу за операціями з цінними паперами та інше.

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

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

ДЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ провадить діяльність з депозитарного об-
ліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових 
облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій 
місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів міс-
цевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних 
операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.
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7.11.  ФОНДОВІ БІРЖІ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Після ство-
рення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впрова-
дженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. 

Банк є членом ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» з 2007 року та проводить на цій біржі опера-
ції з цінними паперами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» є одним з найбільших організаторів 
торгівлі на ринку цінних паперів України, підтримує міжрегіональну систему електронних торгів 
цінними паперами в режимі реального часу. 

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

АБ «УКРГАЗБАНК» входить до складу акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» на кінець 2018 року з 
часткою 0,19 %.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» є одним з організаторів торгівлі на ринку 
цінних паперів України. Банк є членом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з дати її заснування (2008 рік) 
та проводить на цій біржі операції з цінними паперами як з власного портфеля, так і за дорученням 
клієнтів.

7.12.  ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕФІНАНСУВАННЯ 
ЖИТЛОВИХ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО З РЕФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ 
КРЕДИТІВ» (далі - АРЖК) створене в лютому 2012 року. Головними напрямками діяльності АРЖК 
є придбання прав вимог за довгостроковими іпотечними житловими позиками, виданими банками 

– іпотечними кредиторами, а також залучення довгострокових ресурсів для іпотечного кредитуван-
ня, шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій.

8.  ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1.  ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
За підсумками 2018 року, за даними на основі фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 
кінець дня 31 грудня 2018 року, Банк отримав прибуток в обсязі 769 млн грн. На результат вплинули 
такі фактори: операційний прибуток 3 655 млн грн, (у тому чисті процентні доходи склали 2 409 
млн грн, чистий непроцентний дохід 1 246 млн грн), непроцентні витрати з урахуванням витрат за 
очікуваними кредитними збитками за іншими активами та інші резерви у розмірі 2 773 млн грн.

Фінансовий результат за 2018 рік є позитивним та перевищує результат за 2017 на 22%. Зростанню 
цього показника у 2018 році сприяло збільшення операційного прибутку на 976 млн грн.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ, МЛН ГРН 

8.2.  ДОХОДИ

Операційний прибуток Банку в 2018 році склав 3 655 млн грн, у тому числі чистий процентний 
дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 2 409 млн грн, чистий комісійний 
дохід 761 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 178 млн грн, ре-
зультат від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 115 млн грн, чисті прибутки 
від інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 19 млн грн, 
інші доходи 172 млн грн.

Чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів становить 2 409 
млн грн, у тому числі процентні доходи складають 8 367 млн грн, процентні витрати 5 156 млн грн, 
витрати за кредитними збитками 802 млн грн. і операції з цінними паперами як з власного портфе-
ля, так і за дорученням клієнтів.

8.3.  ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

8.2.  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК

Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно займають процентні 
доходи, обсяг яких за 2018 рік збільшився на 1 492 млн грн (22%) та станом на 01.01.2019 досяг 8 367 
млн грн. Зростання процентних доходів зумовлено як ростом процентних активів, так і збільшен-
ням їх доходності. У 2018 році Банк активно кредитував реальний сектор економіки, реалізовував 
політику ЕКО-кредитування та збільшив клієнтський кредитний портфель на 12 млрд грн, в тому 
портфель ЕКО-кредитів збільшився майже на 8 млрд грн.

Найбільшу частку в процентних доходах займають доходи корпоративного бізнесу (52%) та доходи 
від управління активами (37%).

Чистий процентний спред за 2018 рік склав 4,78% та збільшився порівняно з 2017 роком на 0,60 
п.п. , маржа склала 4,58%, збільшившись порівняно з 2017 роком на 0,56 п.п.
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ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ ЗА СЕГМЕНТАМИ КЛІЄНТІВ

НАПРЯМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

  2017 РІК                                                   2018 РІК                              ЗМІНА

                                               %

Корпоративний 
бізнес   

Сума доходів, 
млн грн

Питома вага 
в процентних 
доходах, %

Сума доходів, 
млн грн

Питома вага 
в процентних 
доходах, %

3700,69 53,83 4 380,88 52,36 18,38

Малий та серед-
ній бізнес  

191,82 2,79 381,41 4,56 98,84

Роздрібний 
бізнес

253,97 3,69 430,14 5,14 69,37

Фінансові 
установи 

84,31 1,23 118,67 1,42 40,76

Управління ак-
тивами та інше

2644,13 38,46 3 055,72 36,52 15,57

Усього 6 874,91 100 8 366,83 100 21,70

8.4  ЧИСТИЙ НЕПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД
Загальний обсяг чистого непроцентного доходу Банку за 2018 рік складає 1 246 млн грн, найбільшу 
частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який становить 761 млн грн, 
результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 178 млн грн, чисті прибутки від 
операцій з іноземними валютами 115 млн грн, чисті прибутки від інвестицій, які обліковуються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 19 млн грн, позитивний результат від продажу 
основних засобів, нематеріальних активів та активів, утримуваних для продажу 9 млн грн, штрафи 
отримані 19 млн грн, агентські послуги страховим компаніям та банкам 87 млн грн, інші доходи 56 
млн грн. 

За підсумками 2018 року Банком отримано 965 млн грн комісійних доходів, що на 245 млн грн, або 
на 34%, більше, ніж у минулому році. 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ ЗА ВИДАМИ ОПЕРАЦІЙ

ВИДИ 
ОПЕРАЦІЙ

  2017 РІК                                                   2018 РІК                              ЗМІНА

                                               %

Розрахункові 
операції

Сума доходів, 
млн грн

Питома вага 
в комісійних 
доходах, %

Сума доходів, 
млн грн

Питома вага 
в комісійних 
доходах, %

501,8 69,6 637,8 66,1 27,1

Агентські 
операції на ва-
лютному ринку

83,4 11,6 117,4 12,2 40,7

Операції з цін-
ними паперами

2,5 0,4 7,3 0,8 192,8
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Гарантії 
та акредитиви

60,8 8,5 80,7 8,4 32,7

Інші операції 71,4 9,9 122,1 12,6 71,0

Усього 719,9 100 965,2 100 34,1

У 2018 році Банк продовжував розвивати документарні операції, у результаті чого, збільшив частку 
комісійних доходів від гарантій та акредитивів в комісійних доходах Банку до 33%. При цьому, 
найбільшу частку в комісійних доходах Банку займають доходи від розрахункових та кредитних 
операцій (66%).

8.5.   НЕПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ
У 2018 році, обсяг непроцентних витрат з урахуванням витрат на очікувані кредитні збитки за ін-
шими активами та інші резерви і податку на прибуток склав 2 773 млн грн. Відношення адміністра-
тивних та інших операційних витрат до операційного прибутку до зміни резервів становить 55%, 
покращившись за 2018 рік на 3 п.п.

СТРУКТУРА НЕПРОЦЕНТНИХ ВИТРАТ У 2018 РОЦІ
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ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, АБО ЗВІТ З КОРПОРАТИВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПО-
ВІДАЛЬНОСТІ — ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ДОСЯГНЕНЬ В УСІХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКУ: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ, РОБОЧЕ СЕРЕ-
ДОВИЩЕ, ЛЮДИ, ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮЖКОМ ПОСТАВОК ТА 
ЗАКУПІВЕЛЬ ТОЩО.

Такий підхід до звітування зумовлений стратегічним зобов’язанням Банку щодо відповідаль-
ного управління наслідками своєї діяльності для соціального та екологічного середовища.

Цей звіт дозволить сформувати уявлення про підхід, відповідні заходи та результати діяль-
ності Банку у напрямі сталого розвитку.

КОМУ ЗВІТ 
БУДЕ ЦІКАВИМ

ПРАЦІВНИКИ

АКЦІОНЕРИ
ТА ІНВЕСТОРИ

БІЗНЕС
СПІЛЬНОТА

КЛІЄНТИ

ГРОМАДА

ПАРТНЕРИ

НЕКОМЕРЦІЙНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ

ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗМІ
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Зміст
Звернення голови правління
Етика і доброчесність 
Місія та цінності
Корпоративне управління
Принципи корпоративного управління
Органи управління банку
Органи контролю банку
Комітети наглядової ради
Склад наглядової ради
Розподіл наглядової ради за громадянством, статтю та віком
Склад правління
Співвідношення нарахованої заробітньої плати
Антикорупційна діяльність
Протидія дискримінації на робочому місці
Профіль організації
Історія
Структура власності банку та мережа відділень
Кількість діючих відділень АБ «УКРГАЗБАНК»
Інформація про статутний капітал
Присутність на ринку
Позиції банку на банківському ринку станом на останню звітну дату опубліковану НБУ
Розподіл активів та пасивів банку за регіонами
Огляд фінансових показників, в томи числі витрати на утримання персоналу
Банківські продукти
Основні продукти та послуги в сегменті малого та середнього бізнесу
Основні продукти та послуги в секторі роздрібного банкінгу
Основні продукти та послуги банку у розрізі корпоративного банкінгу
та транзакційного бізнесу
Система управління ризиками
Ланцюжок постачання
Соціально-екологічна політика банку
Застосування соціально-екологічної політики Банку
Відповідність стандартам
Відповідальність перед клієнтами
Види діяльності, що є виключеннями для кредитування
Відповідальність перед довкіллям
Зовнішні проекти
Внутрішні проекти
Соціальна та екологічна відповідальність Банку
План взаємодії із зацікавленими сторонами
Відповідальність перед клієнтами
Співробітники банку
Залучення та підтримка талантів
Зовнішні еко-тренінги
Внутрішні навчання
Зовнішні навчання
Охорона праці та здоров’я
Первинна професійна спілка банку
Партнери
Визначення суттєвих тем згідно стандарту gri
Таблиця показників звітності gri
Контакти
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У 2016 році Україна підписала та ратифікувала Паризьку угоду щодо боротьби зі зміною 
клімату. Згідно із угодою, обсяги викидів парникових газів в Україні мають зменшитися до 
2050 року на 30%. А на переговорах зі зміни клімату ООН, у Бонні, було презентовано 
аналітичний звіт «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року».

Разом з IFC ми впровадили стратегію Green Banking у 2016 році. Партнерство з Міжнарод-
ною фінансовою корпорацією відкрило УКРГАЗБАНКУ доступ до унікальної експертизи 
проектів, що дозволяє оцінити очікувані результати від їх впровадження ще на етапі попе-
реднього розгляду та, і за потреби, корегувати проект для досягнення оптимальних показ-
ників окупності та економії енерговитрат.

УКРГАЗБАНК став першим у країні ЕКО-банком, який розпочав підтримку проектів від-
новлюваної енергетики, впровадження екологічних стандартів у виробництві, транспорті 
та соціальному житті кожного українця, та єдиний Банк у Східній Європі з повним циклом 
із впровадження енергоефективних проектів та комплексного експертного аналізу впли-
ву шкідливих викидів і відходів від підприємств на стан довкілля.

У співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією УКРГАЗБАНК, як і всі «зелені» бан-
ки працюють за трьома напрямами. Перший — фінансування відновлюваної енергії: соняч-
ної, гідроенергії, енергії вітру та інших. Другий — фінансування енергозберігаючих тех-
нологій, і третій напрям — фінансування проектів, пов’язаних із захистом довкілля. За 
допомогою еко-програм банк пропонує бізнесу та українцям легкий і доступний пере-
хід на сучасне екологічне встаткування, що дозволить значно скоротити шкідливі викиди.

В 2018 році УКРГАЗБАНК в рамках Глобального кліматичного форуму Innovate4Climate 
приєднався до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) та став першим 
партнером від України.

Те, що ми не помилилися з обраною стратегією, підтверджують і результати. У 2018 році 
УКРГАЗБАНК став абсолютним лідером «зеленого» фінансування в Україні.

Кирило Шевченко

ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Україна перебуває у світовому переліку 20 країн з 
найвищими абсолютними антропогенними вики-
дами парникових газів та серед 10 країн з най-
більш високим рівнем енергоємності та вугле-
ємності ВВП. Аби мінімізувати обсяги викидів 
парникових газів, необхідно модернізувати енер-
гетичну галузь та перейти на відновлювані дже-
рела енергії. Загалом модернізація енергетичної 
галузі — це не лише внесок у загальний поряту-
нок світу.

Для України — це насамперед покращення її еко-
логії та інвестиційної привабливості. А отже, шанс 
досягнути реальної енергонезалежності. Перехід 
України на ВДЕ — питання державного значення.
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СТРАТЕГІЯ
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НА 2019–2020 РОКИ

«GREEN BANKING» СПІЛЬНО З IFC

НА 2019–2020 РОКИ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ

Удосконалення корпоративного управління та управління ризиками

Зосередженість на кредитуванні корпоративного сектору та МСБ

Розвиток співпраці з комунальними підприємствами, місцевими
та регіональними органами державного управління

Побудова ефективної системи комплаєнсу

Наступництво для посад керівників Банку

Розробка та впровадження внутрішніх документів Банку щодо розкриття 
інформації

Покращення складу та функціонування комітетів Наглядової ради

7
6

4
5

1
2
3

Увійти в ТОП-5 банків з обслуговування клієнтів сегменту МСБ в Україні

Стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування про-
ектів у сфері енергоефективності до 30% від попиту

Підготуватися до приватизації в рамках виконання Меморандуму
про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку

1

2

3

4
51

2
3

Забезпечення 
комплексної
підтримки «зеле-
них» проектів

Впровадження
системи екологіч-
ного та соціального 
управління

Першочерговий 
порядок розгляду 
ЕКО-проектів

Швидкість
прийняття рішень

Кредитування
у розмірі 70% від 
вартості проекту
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ЕТИКА
І ДОБРОЧЕСНІСТЬ

МІСІЯ
Підтримка концепції сталого розвитку

та сприяння екологічної відповідальності
населення та бізнесу шляхом надання

доступного фінансування екологічних проектів

ЦІННОСТІ

Банк спрямовує зусилля на розвиток 
персоналу, сприяє його професійному 
росту та удосконаленню
для забезпечення професійного підходу 
до задоволення потреб клієнтів

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Банк є надійним партнером, що виконує 
свої обов’язки перед бізнесом
та кожним окремим громадянином

НАДІЙНІСТЬ

Принцип поширюється
на представників Банку (працівників, 
акціонерів) та його партнерів і полягає
у взаємній відповідальності
представників Банку між собою
та їх відповідальності перед клієнтами, 
партнерами та суспільством

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Принцип справедливості — головний 
у визначенні та застосуванні процедур 
ризик-менеджменту, а також
визначальний у відносинах з клієнтами, 
працівниками, акціонерами
та партнерами

Банк забезпечує відкритість повної
та достовірної інформації щодо своєї
діяльності відповідно до законодавчих
вимог та принципів корпоративної 
культури

Принцип поваги — це основа
відносин Банку з клієнтами,
акціонерами, партнерами
та взаємодії працівників Банку

Шляхом співпраці та взаємодії
Банк прагне поглиблювати
відносини з клієнтами
та партнерам для досягнення
кращих результатів

ПОРЯДНІСТЬ

Принцип порядності є визначальним
у відносинах працівників, керівниц тва
та акціонерів Банку, а також у співпраці
з клієнтами та партнерами

11
ІНФОРМАЦІЙНА
ПРОЗОРІСТЬ22

33
ПОВАГА44

55
СПІВПРАЦЯ
І ВЗАЄМОДІЯ66

СПРАВЕДЛИВІСТЬ77
88
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КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Принципи корпоративного управління
визначені в Кодексі корпоративного управлння

АБ «УКРГАЗБАНК» 

Забезпечення захисту прав та 
законних інтересів акціонерів та 
рівне ставлення до всіх акціонерів 
незалежно від кількості належних 
їм акцій та інших факторівРаціональний і чіткий розподіл по-

вноважень між Наглядовою радою 
та Правлінням, а також впрова-
дження належної системи під-
звітності та контролю, створення 
необхідних умов для своєчасного 
обміну інформацією та ефективної 
взаємодії між ними

Повага прав та врахування закон-
них інтересів зацікавлених осіб 
(працівників, кредиторів, держав-
них органів та органів місцевого 
самоврядування тощо) та активна 
співпраця з ними для створення 
добробуту, робочих місць та забез-
печення фінансової стабільності 
БанкуВизначення Загальними зборами 

цілей та основних напрямів діяль-
ності Банку

Здійснення Наглядовою радою 
стратегічного управління діяльніс-
тю Банку та забезпечення ефек-
тивного контролю за діяльністю 
Правління

Здійснення Правлінням виваже-
ного, сумлінного та ефективного 
керівництва поточною діяльністю

Своєчасне розкриття повної та 
достовірної інформації про Банк, 
у тому числі про його фінансо-
вий стан, економічні показники, 
значні події, структуру власності та 
управління з метою забезпечення 
можливості прийняття зважених 
рішень користувачами інформаціїЕфективний контроль за фінан-

сово-господарською діяльністю 
Банку з метою захисту прав та 
законних інтересів акціонерів та 
клієнтів Банку Ці принципи формують політику 

корпоративного управління. Банк 
бере на себе зобов’язання послі-
довно дотримуватися у своїй діяль-
ності викладених у цьому Кодексі 
принципів та докладати усіх зусиль 
для їх дотримання у повсякденній 
діяльності

1

2

3

4

5

7

8

9

6



– 8 – 

ОРГАНИ
УПРАВЛІННЯ

БАНКУ
ПРАВЛІННЯ

ОРГАНИ
КОНТРОЛЮ

БАНКУ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

АКЦІОНЕРІВ
РЕВІЗІЙНА

КОМІСІЯ
НАГЛЯДОВА 

РАДА

КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АУДИТОРСЬКИЙ 
КОМІТЕТ

КОМІТЕТ З 
УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ
ВИНАГОРОДИ, ПРИЗНАЧЕНЬ ТА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОМІТЕТ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
АБ «УКРГАЗБАНК»

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРС

 З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ
ПАТ «УКРГАЗБАНК» ЗА

КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА 
ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ЗАЛУЧЕННЯ АБ «УКРГАЗБАНК» ФІ-

НАНСУВАННЯ
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ
МЕХАНІЗМ ВИПУСКУ

«ЗЕЛЕНИХ» ОБЛІГАЦІЙ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АБ «УКРГАЗБАНК»

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
У складі Наглядової ради 6 членів: 5 незалежних членів

та 1 представник акціонера — Держави Україна

Давда Шренік
Діраджлал 
Голова Наглядової 
ради, незалежний член

Шевальов Артем
Валентинович
представник акціонера 
держави Україна,
заступник Голови
Наглядової ради

Багіров Теймур
Мамедович
незалежний член

Коняс Славомір 
Роман
незалежний член

Волчко Оксана
Юліанівна 
незалежний член

Блащук Юрій
Олександрович  
незалежний член

У складі Наглядової ради 4 
громадян України, один гро-
мадянин Польщі та один гро-
мадянин Сполученого Коро-
лівства Великобританії та 
Північної Ірландії

Із 6 членів Наглядової ради 
розподіл за гендером наступ-
ний: 1 жінка та 5 чоловіків

За віковими групами згідно 
з класифікацією Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 
розподіл Наглядової ради 
такий: 2 члени молодого віку, 
3 члени середнього віку та 1 
член похилого віку

РОЗПОДІЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
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Назва посад
Всього 

працівників
Чоловіки Жінки Заробітна

плата

Кількість Кількість Кількість (k)

2.1. Вище керівництво: 
Наглядова Рада,
Голова Правління, 
заступники Голови Правління,
члени Правління, 
головний бухгалтер

18 12 6 1,16

2.2. Заступники
головнго бухгалтера,
Директори/заступники 
директорів департаментів

78 48 30 0,96

2.3. Начальники/заступники 
начальників управлінь 

374 159 215 1,22

РОЗПОДІЛ ПРАВЛІННЯ ЗА ВІКОМ

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Усі члени Правління громадяни України

Шевченко Кирило 
Євгенович
Голова Правління

Василець Наталія 
Євгенівна
заступник Голови 
Правління

Кравець Андрій 
Миколайович 
перший заступник 
Голови Правління

Мецгер Євген 
Володимирович 
заступник Голови 
Правління

Савощенко
Тамара Юріївна 
заступник Голови 
Правління

Бережний Олексій 
Миколайович
член Правління

Дубровін Олександр 
Віталійович 
перший заступник 
Голови Правління

Ігнатенко Олександр 
Степанович 
заступник Голови 
Правління

СПІВВІДНОШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ
ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ

Вiдсоткове спiввiдношення фактично нарахованої заробiтної 
плати жiнок до чоловiкiв за відповідними категоріями, а саме:

№ з/п Віковий діапазон Кількість % Чоловіки Жінки

1 від 35 до 49 років 5 63 4 1

2 від 50 до 54 років 1 13 1

3 від 55 до 59 років 2 25 2
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АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Банком розроблено та впроваджено програму з 
Антикорупційної поведінки, що включає пере-
лік норм та дій працівників Банку у випадку ви-
никнення корупційної складової при виконанні 
професійної діяльності. 

Також в системі Банку створено спеціальну 
електронну скриньку, на яку можливо відправи-
ти скаргу, підозру чи факт корупційної поведін-
ки. Протягом 2018 року на поштову скриньку
anti_corruption@ukrgasbank.com заяв про ви-
падки корупційної діяльності не надходило.

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

У своїй діяльності Банк та його працівники 
керуються єдиними загальноприйнятими цін-
ностями, принципами, стандартами та нормами 
поведінки, що закріплені в Кодексі корпоратив-
ної культури Банку.

З метою посилення корпоративної культури, 
запобccccc від співробітників Банку щодо дис-
кримінаційних проявів не надходило.

БАНК РЕГУЛЯРНО ПЕРЕГЛЯДАЄ
ТА ДООПРАЦЬОВУЄ НАСТУПНІ ЗАХОДИ

Норми щодо заборони здійснення незаконної діяльності

Загальнообов’язкові норми поведінки для керівників та інших працівників 
Банку, а також відповідальність за порушення цих норм

Політику щодо дотримання культури управління ризиками

Порядок дій керівників та інших працівників Банку для запобігання
завданню шкоди майну Банку

Норми щодо запобігання порушенню прав споживачів

Норми щодо заборони використання службового становища керівниками Банку та 
іншими працівниками з метою отримання несправедливих персональних переваг 
або надання таких переваг третім особам

Гарантії рівності відносин між Банком та його клієнтами, працівниками, 
постачальниками та конкурентами

Норми щодо запобігання корупційним діям та хабарництву

Обмеження щодо дарування та отримання подарунків

Принципи обробки, зберігання та розповсюдження конфіденційної та 
інсайдерської інформації
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ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІСТОРІЯ / ГОЛОВНІ ПОДІЇ

1993

1996

1998

2004

2006

2009

2013

2015

2016

2018

Cтворення ЗАТ 
Акціонерний 
Комерційний 
Банк «Хаджибей-
банк»

Зміна назви на 
«УКРГАЗБАНК» 
та отримання 
ліцензії НБУ на 
право здійснення 
операцій з валют-
ними цінностями

Вступ до Асо-
ціації україн-
ських банків

Входження у 
ТОП-20 банків 
України

Банк
затверджено
як пілотний у 
проекті МФК 
(IFC) «Корпо-
ративне управ-
ління в банків-
ському секторі 
України»

81,58% акцій 
«УКРГАЗБАНК» 
належить
державі

Запроваджено 
власну мульти-
валютну систему 
грошових пере-
казів Welsend

94,94% акцій 
«УКРГАЗБАНК» 
належить
державі

Підписано уго-
ду з МФК (IFC) з 
метою розкриття 
«зеленого» еко-
номічного потен-
ціалу України

Прийняття
власної політики 
Екологічної та
Соціальної відпо-
відальності. 
Приєднання до 
CPLC — Carbon 
Pricing Leadership 
Coalition

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ 
БАНКУ ТА МЕРЕЖА
ВІДДІЛЕНЬ
КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ ВІДДІЛЕНЬ
АБ «УКРГАЗБАНК»

Вінницька
область

16

Волинська
область

7

13
Запорізька

область

Донецька
область

4

Житомирська
область

7

Закарпатська
область

14
Дніпровська

область

7

Івано–Франківська
область

6

Київська
область

44

Кропивницька область
5

Луганська
область

3

Львівська
область

14

Миколаївська
область

3

Одеська
область

22

Полтавська
область

7

Рівненська
область

11
Сумська
область

12

Тернопільська
область

5 Харківська
область

10

Херсонська
область

5

Хмельницька
область

6 Черкаська
область

9

Чернігівська
область

7

Чернівецька
область9

Усього відділень
 АБ «УКРГАЗБАНК» — 246
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Форма власності АБ «УКРГАЗБАНК» —
акціонерний банк з державною часткою.
Правова форма — акціонерне товариство,
тип — публічне. 

У період з 01.01.2018 по 01.09.2018 включно 
учасниками АБ «УКРГАЗБАНК» юридичні та 
фізичні особи, з них: Держава Україна в особі 
Міністерства фінансів України володіє часткою 
у статутному капіталі 94,9409%. 

Cтаном на 01.01.2019 статутний капітал АБ 
«УКРГАЗБАНК» становив 13 837 000 000
гривень та поділений на 1 3836 522 922 простих 
іменних та 477 078 привілейованих іменних 
акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна.

518 439 305 простих іменних акцій, що
становить 3,7468% у статутному капіталі,
враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» 
(власні цінні папери), згідно з рішеннями судів,
як погашення заборгованості позичальників
за кредитами.

ПРИСУТНІСТЬ НА РИНКУ
Позиції банку на банківському ринку станом на останню 
звітну дату опубліковану Національним банком України

Показник
01.01.2019

Частка ринку Місце на ринку
Чисті активи 6,0% 4

Кредити клієнтів без урахування резерів, у т.ч.: 4,7% 5

Кредити юридичних осіб без урахування резерів 5,0% 5

Кредити фізичних осіб без урахування резерів 3,3% 9

Кредити клієнтів з урахуванням резерів, у т.ч.: 7,6% 5

Кредити юридичних осіб з урахуванням резерів 8,8% 4

Кредити фізичних осіб з урахуванням резерів 2,4% 14

Зобов`язання 6,3% 4

Кошти клієнтів, у т.ч.: 6,8% 4

Кошти юридичних осіб 10,2% 3

Кошти фізичних осіб 4,1% 6

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ АБ «УКРГАЗБАНК»

Станом на 01 січня 2019 року

Держава Україна в особі
Міністерства фінансів України94,940948%
Інші акціонери юридичні
та фізичні особи1,312292%
Емітент АБ «УКРГАЗБАНК» 
(власні цінні папери)3,746760%
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Назва регіону

Кредити Кошти клієнтів

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019

Вінницька область 520 513 499 372 1 140 027 1 647 481

Волинська область 416 617 515 229 322 348 520 594

Дніпропетровська область 1 052 011 2 280 336 3 070 293 2 596 259

Донецька область 409 332 394 716 675 886 840 601

Житомирська область 149 159 218 156 420 736 684 335

Закарпатська область 702 672 740 286 512 643 536 395

Запорізька область 535 551 1 736 919 1 365 678 1 631 354

Івано-Франківська область 104 628 430 545 387 163 567 865

Київська область 128 192 252 518 675 396 1 031 075

Кіровоградська область 664 347 589 041 552 601 572 003

Луганська область 206 318 205 652 346 480 399 079

Львівська область 339 276 1 544 342 1 364 532 1 858 602

Миколаївська область 47 694 154 944 201 644 271 999

Одеська область 2 092 670 2 977 779 4 677 725 3 867 026

Полтавська область 529 242 526 216 1 069 755 1 203 448

Рівненська область 289 856 320 829 662 926 712 883

Сумська область 243 886 319 882 851 826 1 101 690

Тернопільська область 112 742 329 055 317 897 563 261

Харківська область 1 493 206 1 688 611 920 176 1 395 621

Херсонська область 718 050 960 889 545 751 546 001

Хмельницька область 298 731 737 376 552 823 854 183

Черкаська область 552 502 1 002 614 1 036 937 1 463 124

Чернівецька область 126 399 166 511 262 800 347 768

Чернігівська область 225 844 251 626 290 957 438 540

м. Київ 30 849 941 34 713 970 37 865 540 39 489 001

Разом 42 809 377 53 557 412 60 090 541 65 140 188

РОЗПОДІЛ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ
БАНКУ ЗА РЕГІОНАМИ
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БАНКІВСЬКІ
ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ

ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ

КЛАСИЧНИЙГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТ

ДОВГОСТРОКОВА
ПЕРСПЕКТИВА

ОВЕРНАЙТ 
ДЛЯ МСБ

ПЕРЕЛІК ТАРИФНИХ ПЛАНІВ
З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО

ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

«СОЦІАЛЬНИЙ»

«РОЗРАХУНКОВИЙ» «БАЗОВИЙ»
(на банківське дистанційне 

обслуговування)

«НЕПРИБУТКОВИЙ»
(на банківське дистанційне 

обслуговування)

ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ
«Транспортні засоби для клієнтів МСБ»

«Транспортні засоби від Республіки Білорусь»

«Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ»

«Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь»

«Обладнання для клієнтів МСБ»

«Обладнання від Республіки Білорусь»

«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 кредитування мікро-, малих та середніх підприємств у рамках кредитного договору з Німецько-
Українським фондом

«Кредитування комунальних підприємств на інвестиційні цілі»

«Поповнення обігових коштів комунальних підприємств»

«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

Кредитування МСБ в рамках Гарантійного механізму відповідно до угоди з Європейським інвестиційним 
банком та Європейським інвестиційним фондом
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ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ
В СЕКТОРІ РОЗДРІБНОГО БАНКІНГУ
ПРОДУКТИ ЗАСТАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ:
«Авто в кредит ECO Car». Cтроковий кредит для придбання легкових електромобілів

«ЕКО ЕНЕРГІЯ». Строковий кредит на придбання та встановлення сонячної енергетичної 
станції, та/або теплових насосів, та/або вітрової електростанції та відповідного додаткового 
обладнання до них.

ПРОДУКТИ БЕЗЗАСТАВНОГО РОЗДРІБНОГО КРЕДИТУВАННЯ:
«Тепла оселя». Споживчий бланковий кредит на придбання енергоефективного обладнання 
та/або матеріалів у рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресур-
сів та енергозбереження та Державної цільової економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива на 2010–2017 роки.

«Еко оселя». Споживчий бланковий кредит, який надається на придбання енергоефектив-
ного обладнання та/або матеріалів, або на придбання сонячної енергетичної станції, та/або 
альтернативних систем теплопостачання.

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ БАНКУ
У РОЗРІЗІ КОРПОРАТИВНОГО БАНКІНГУ
ТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив посилювати свої позиції на банківсько-
му ринку України за обсягами операцій, розміром портфелів, за рахунок централізації кому-
нікацій та підвищення якості обслуговування корпоративних клієнтів. 
Банк надає широкий перелік банківських послуг клієнтам корпоративного бізнесу ключови-
ми з яких є: розрахунково-касові, валюто-обмінні, депозитні та кредитні операції.

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ПОСЛУГИ
У 2018 році Банк продовжив підхід з цільової адаптації тарифних планів під потреби клі-
єнтів корпоративного бізнесу. Обслуговування корпоративних клієнтів здійснюється за 
наступними тарифними планами:
«Основний корпоративний». Основний тарифний план для корпоративних клієнтів; 

«ЕКО». Орієнтований на надання банківських послуг при обслуговуванні корпоративних 
клієнтів, основним видом економічної діяльності яких є «Виробництво електроенергії», та 
мають ліцензію на право ведення господарської діяльності з виробництва електроенергії на 
об’єктах електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії, виданої згідно 
з постановою НКРЕКП. 

«Базовий». Тарифний план для обслуговування державних, комунальних, неприбуткових 
підприємств / установ / організацій; підприємств / установ / організацій паливно-енергетич-
ного комплексу з істотною участю держави в статутному капіталі, газопостачальних підпри-
ємств тощо. 
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ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

Банком для клієнтів корпоративного банкінгу реалізовано широкий перелік депо-
зитних продуктів:

   «Генеральний депозит».    Це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необме-
жену кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, про-
центна ставка, інше) у рамках одного Генерального депозитного договору.

   Депозит «Корпоративний овернайт».    Депозит, розрахований на клієнтів, 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 орієнтований 
на клієнтів, які мають чітко визначену суму тимчасово вільних грошових коштів і прі-
оритетом для яких є отримання максимально можливої доходності. 

   Депозит «Бюджетний».    Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

   Депозит «ОСВІТА».    Для державних та комунальних вищих навчальних закла-
дів, їх відокремлених структурних підрозділів, державних та комунальних професій-
но-технічних навчальних закладів, їх відокремлених структурних підрозділів. 

   Депозит «Інвестиційний».    Депозит, розрахований виключно для іноземних 
інвесторів. 

   Депозит «Золотий стандарт».    
Депозит в банківському золоті з правом поповнення. 

   Депозит «Швидкий рух».    Передбачає розміщення тимчасово вільних коштів на 
умовах банківського вкладу на вимогу.

КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

   Банк розробив спеціальні програми еко-кредитування бізнесу:
Кредитування проектів із впровадження енергоефективних технологій, використан-
ня поновлюваних джерел енергії, спрямованих на збільшення ефективності викори-
стання природних ресурсів, зниження шкідливих викидів у довкілля. 

   Кредитний продукт «Фінансування інвестиційних еко-проектів»,    за яким Банк 
здійснює фінансування/рефінансування інвестпроектів клієнтів спрямованих на 
створення та використання відновлюваних джерел енергії: сонячної, вітрової, гідро, 
геотермальної (ТЕС/ТЕЦ), відновлювального біопалива (ТЕЦ, котельні), енергія біо-
газу, досягнення ефекту ресурсоефективності.
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ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРГАЗБАНКУ З МІЖНАРОДНОЮ
ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (IFC)
ПРОЕКТ ЕКО-БАНКІНГ
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку у 2016 році були прийняті основ-
ні напрями діяльності на 2016-2017 роки, згідно з якими АБ «УКРГАЗБАНК» обрав стратегію 
розвитку ЕКО-банку.

20 квітня 2016 року між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та АБ «УКРГАЗБАНК» 
було підписано відповідний договір для побудови системи ЕКО-Банкінгу.

Згідно з рекомендаціями МФК в Банку був створений спеціалізований підрозділ з аналізу 
та супроводження еко-проектів, проведено навчальні заходи для персоналу Банку. Банк вті-
лив рекомендації МФК з приведення внутрішніх стандартів та процедур з кредитування у 
відповідність до найкращих світових практик і першим серед українських банків запрова-
див систему управління соціальними та екологічними ризиками. 

За час реалізації спільного проекту Банком профінансовано та прийнято рішення про виді-
лення понад 0,73 млрд євро «зелених» кредитів. За рахунок реалізації профінансованих 
Банком «зелених» проектів зменшення викидів СО2 складає 1056 тис. тонн щорічно та зеко-
номлено природного газу в обсязі 573 млн м3 щорічно. Зокрема, 54,5% у 2018 році та 29% 
від загальної потужності всіх проектів ВДЕ в Україні, що отримали «зелений» тариф, профі-
нансовано за допомогою Банку.

ГЛОБАЛЬНА ПРОГРАМА ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ МФК
15 вересня 2017 року підписано Угоду між МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» щодо гарантій в рам-
ках Програми глобального торгового фінансування МФК та виділення Банку лінії торгово-
го фінансування на суму 20 мільйонів доларів США. У липні 2018 року ліміт для торгового 
фінансування було збільшено до 40 млн дол. США. 

Зазначена Програма надає доступ Банку до 1 300 банків з-понад 100 країн світу, розширюю-
чи доступ українських підприємств до міжнародних ринків.

ПРОЕКТ «СТАТИ ЛІДЕРОМ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МСБ»
У квітні 2018 АБ «УКРГАЗБАНК» та МФК підписали договір про реалізацію спільного про-
екту «Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ».

Партнерство з IFC у рамках цього проекту відкриває АБ «УКРГАЗБАНК» доступ до унікаль-
ної міжнародної експертизи взаємодії з підприємствами МСБ і забезпечує Банк високими 
та одними з найкращих у світі компетенціями щодо вдосконалення системи роботи з під-
приємствами цього сегменту. Реалізація проекту з IFC матиме також позитивний вплив на 
розвиток та рівень конкурентоздатності українського бізнесу, сприятиме створенню нових 
робочих місць, подальшому зростанню української економіки.

У рамках договору проведено роботи з удосконалення бізнес-моделі, аналізу поточного 
стану та кредитного портфелю, вдосконаленню сегментації та операційної моделі. Реаліза-
цію проектних заходів планується завершити до кінця 2018 року.
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14 листопада 2017 року між Міністерством фінансів України, IFC та АБ «УКРГАЗБАНК» було 
підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Банку. Головною 
метою меморандуму є надання підтримки в підготовці приватизації АБ «УКРГАЗБАНК», у 
тому числі через участь МФК в капіталі Банку, що визначено в Засадах стратегічного рефор-
мування державного банківського сектору, розроблених Міністерством фінансів України та 
схвалених Кабінетом Міністрів України 11 лютого 2016 року.

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моде-
лі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірюван-
ня (оцінку), моніторинг, звітування, контроль, пом›якшення всіх суттєвих ризиків Банку з 
метою визначення Банком величини капіталу, необхідної для покриття всіх суттєвих ризи-
ків, 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 та підрозділу контролю за дотриман-
ням норм (комплаєнс); 
третя лінія — на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки ефективнос-
ті функціонування системи управління ризиками.

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, моніто-
рингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях;
структурованість — чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління ризика-
ми 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 профі-
лю ризику.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ

МЕМОРАНДУМ ЩОДО ПІДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ БАНКУ
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСЯГНЕННЯ ТОГО, ЩО:

ризики своєчасно ідентифікуються та адекватно оцінюються;
Банк дотримується встановленого рівня ризик-апетиту, граничних 
показниківта внутрішніх лімітів ризику;
рішення про прийняття ризиків узгоджуються зі стратегічними та поточними цілями 
Банку;
рішення про прийняття ризиків прозорі та зрозумілі;
рішення про прийняття ризиків приймаються з урахуванням наявних ресурсів (капіта-
лу, ліквідності тощо);
очікувана доходність операцій компенсує прийняті ризики;
забезпечується рання діагностика як ідіосинкратичних (кризових станів Банку загалом 
або за окремими напрямами діяльності), так і загальносистемних криз.

ЛАНЦЮЖОК ПОСТАЧАННЯ
Розуміння непрямого впливу діяльності Банку на місцеві громади й довкілля та можливість 
нівелювання цих впливів стали невід›ємною частиною корпоративної діяльності Банку, 
тому Банк оцінює всі можливі впливи, включаючи впливи у ланцюжку постачальників.

ФАКТИ:
Загальна кількість постачальників станом на 01.01.2019 року становить — 1142.
Кількість нових постачальників за період 01.01.2018 по 01.01.2019 — 306.
Загальні грошові витрати на всі закупівлі за звітній період становлять 681,2 тис. грн.
На потреби регіональних підрозділів (дирекції та відділення) за період з 01.01.2018 по 
01.01.2019 витрачено 36,8% бюджету закупівель.

Сталі закупівлі та поставки — запорука успіху відповідального бізнесу. Глобальний дого-
вір ООН включає відповідальність при формування ланцюжку закупівель і поставок в число 
найважливіших ділових практик, що визначають лідерство у сфері сталого розвитку. Відпо-
відно до Глобального договору ООН сталий ланцюжок поставок передбачає відповідальну 
взаємодію з постачальниками, а також керування екологічними, соціальними та економічни-
ми наслідками прийнятих бізнес-рішень протягом усього життєвого циклу товарів і послуг.

Важливе завдання для Банку — формування політики, механізмів і процедур взаємодії з 
постачальниками та підрядниками, які забезпечують дотримання бізнес-партнерами стан-
дартів відповідальної ділової практики, формування вимог в галузі промислової та екологіч-
ної безпеки, охорони праці, етики бізнесу. 

Саме тому у 2018 році Банк розробив та почав впроваджувати соціально-екологічні вимоги 
до постачальників, що дозволить відслідковувати та закуповувати товари і послуги тільки у 
соціально-відповідальних компаній, що також має позитивно відзначитись на репутації Бан-
ку.

У майбутньому Банк також розкриватиме у публічній звітності відомості про управління від-
повідальністю в ланцюжку поставок, про механізми, що забезпечують належну взаємодію з 
контрагентами та врегулювання закупівельних процедур.
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СОЦІАЛЬНО–
ЕКОЛОГІЧНА
ПОЛІТИКА БАНКУ
З 2018 року розроблено та впроваджено в дію власну політику з екологічної та соціальної відпові-
дальності. З 2017 року впроваджено систему оцінки екологічних та соціальних ризиків проектів, що 
фінансуються Банком.

ЗАСТОСУВАНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

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 відповідає вимогам, Банк розробляє та погоджує з клієнтом План дій з 
екологічної та соціальної роботи задля досягнення відповідного стандарту діяльності упро-
довж зазначеного терміну.

Також, при виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях 
з охорони довкілля, встановлюються відкладальні умови кредитування, тільки після усунен-
ня яких Банк здійснить кредитування об’єкту.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

У своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльно-
сті міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). Проекти, що фінансуються Банком, розро-
бляються та експлуатуються відповідно до найкращих українських та міжнародних практик. 
Зокрема, Банк керуємося вісьмома вимогами у соціальній сфері та сфері охорони довкілля 
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
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО Є ВИКЛЮЧЕННЯМИ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ

Внутрішня оцінка також передбачає використання додаткових об›єктивних та прозорих критеріїв, 
які ґрунтуються на принципах відстеження та виключення із об’єктів фінансування видів економічної 
діяльності, що не кредитуються Банком, а саме:

виготовлення або торгівля будь-яким продуктом або діяльністю, що визнані незаконними відпо-
відно до міжнародних конвенцій і угод, або є суб’єктом міжнародних заборон;
виробництво або торгівля виробами, що містять поліхлоровані біфеноли (PCBs);
виробництво та торгівля фармацевтичною продукцією, пестицидами/гербіцидами та іншими 
шкідливими речовинами, що підлягають виведенню з міжнародного обігу або підпадають під 
дію міжнародних заборон;
виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, що підлягають виведенню з міжна-
родного обігу;
виготовлення або торгівля радіоактивними матеріалами (у тому числі зберігання та переробка 
радіоактивних відходів);
діяльність, пов’язана з ядерною промисловістю або ядерними матеріалами (не поширюється на 
придбання медичного обладнання, апаратури для контролю якості (вимірювальної техніки) і 
будь-якого іншого обладнання з незначним радіоактивним випромінюванням та/або адекватним 
захистом);
транспортування нафти та інших небезпечних речовин у танкерах, які не відповідають вимогам 
Міжнародної морської організації (IMO);
виготовлення або торгівля зброєю (у тому числі мисливською) та боєприпасами;
виготовлення або торгівля алкогольними напоями (виключаючи пиво та вино); 
виготовлення тютюнових виробів;
азартні ігри (у тому числі он-лайн), казино та подібні види діяльності;
виготовлення або торгівля незв’язаними азбестовими волокнами (це не стосується покупки та 
використання зв’язаних азбестоцементних листів, де вміст азбесту складає менше 20%); 
дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток понад 2,5 км в довжи-
ну;
торгівля регульованими Конвенцією СІТЕС видами дикої фауни і флори або продукцією з видів 
дикої флори і фауни;
виготовлення або торгівля лісом або іншими продуктами лісового господарства, окрім стало 
керованих лісів;
виготовлення, торгівля, зберігання або транспортування значних обсягів небезпечних хімічних 
речовин, або використання небезпечних хімічних речовин в комерційних масштабах.

ОКРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ У ПЕРЕЛІКУ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, БАНК НЕ КРЕДИТУЄ:

виробництво або діяльність на землях, що використовуються для підтримки засобів до існуван-
ня групами населення, які знаходяться в уразливому становищі (наприклад, у верхів’ях річок, що 
використовуються для лову риби та/або водопостачання, на землях для випасу худоби, полю-
вання, сінокосу, тощо);
діяльність, яка може призвести до примусового переселення;
діяльність, яка може мати несприятливий вплив на місця культурної або археологічної спадщи-
ни.

Зазначені вище критерії оцінки проектів регулярно переглядаються, що забезпечує їхню відповід-
ність найкращим міжнародним практикам та принципам сталого розвитку Банку, а також вимогам 
інвесторів на ринку «зелених» інвестицій.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ДОВКІЛЛЯМ
ЗОВНІШНІ ПРОЕКТИ

АБ «УКРГАЗБАНК» обрав своєю стратегією надання банківських послуг клієнтам, які втілю-
ють у життя проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкід-
ливого впливу на довкілля, — стратегію Еко-банкінгу з метою сприяння збільшенню приват-
них та публічних інвестицій у такі проекти, напрями фінансування:

сонячні електростанції (СЕС);
вітрові електростанції (ВЕС)
гідроелектростанції (ГЕС)
теплоелектростанції на біопаливі
теплогенерація
транспорт
енергоефективні заходи та обладнання, тощо

Соціально-екологічні критерії оцінки ризики проектів
Проекти, що фінансуються Банком підлягають належній перевірці та оцінці відповідності 
соціально-екологічним вимогам екологічної та соціальної Політики Банку.

Операційні результати за 2018 рік
Екологічна та соціальна категорія ризиків — A (високий), B (середній) та C (низький) — відо-
бражають потенційний вплив, пов›язаний з проектом, та визначає природу екологічної та 
соціальної оцінки, розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін.

Проекти категорії A: проекти, які мають потенційно значний екологічний та соціальний 
вплив, вимагають детального процесу оцінки.

Проекти категорії В: проекти, які мають екологічні та соціальні впливи, які можна оцінити 
та якими можна керувати.

Проекти категорії C: проекти, які призведуть до незначного чи позитивного екологічного 
або соціального впливу.

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ЗА КАТЕГОРІЄЮ РИЗИКУ ЗА 2018 РІК

СТАТИСТИКА ВСІХ ПРОЕКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЛИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬ-
НИХ РИЗИКІВ, ЗА РІВНЕМ РИЗИКУ.

   А (високий)    1

   В (середній)    19

   С (низький)    73
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КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ БУЛИ
ОЦІНЕНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У 2018 РОЦІ

ЕКО-ПРОЕКТИ:
Проекти Кількість

Загальна кількість ВІП МСБ КБ

   ВЕС 2 2 0 0

ГЕС 1 0 0 1

   СЕС 48 0 22 26

Котли на біомасі 5 0 3 2

   Енергоефективність 15 0 11 4

Біогаз/дегазація 2 0 0 2

   Транспорт (СГ техніка/сміттєвози) 4 0 4 0

ПРОЕКТИ ЗА ФАКТОРОМ СУМИ (БІЛЬШЕ 2 МЛН):
Проекти Кількість

Загальна кількість ВІП МСБ КБ

   Будівництво 7 1 2 4

   Модернізація 1 0 0 1

   Поповнення обігових коштів 7 3 0 4

   Гарантія 2 0 0 2

Із них під дію Закону України про Оцінку Впливу на Довкілля підпало 4 проекти.

ПЕРЕЛІК ПРОФІНАНСОВАНИХ ПРОЕКТІВ:
Сегмент 
бізнесу

Область фактично-
го місцезнаходження 
об’єкту

Тип Кількість 
кредитних 
угод

Еквівалент суми 
заявки по курсу 
на 01.01.2019, грн

VI
P

   Донецька Генерація (ВЕС) 1 399 598 139

   Житомирська Транспорт 1 55 000 000

   Миколаївська Генерація (ВЕС) 2 212 484 725

КБ

   Вінницька Генерація (ГЕС) 1 7 032 819

   Волинська Обладнання (енергозбереження) 3 53 585 525

   Дніпропетровська Генерація (Біогаз) 1 239 124 601

Генерація (Біомаса) 1 359 947 432

Генерація (СЕС) 5 824 280 619

   Закарпатська Генерація (СЕС) 5 466 687 508
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Сегмент 
бізнесу

Область фактично-
го місцезнаходження 
об’єкту

Тип Кількість 
кредитних 
угод

Еквівалент суми 
заявки по курсу 
на 01.01.2019, грн

КБ

   Запорізька Генерація (СЕС) 7 1 052 275 099

Екологія 1 498 388 752

Комплексний проект з нергоефектив-
ності

2 300 000 000

   Івано-Франківська Генерація (СЕС) 3 200 084 497

   Київська Будівництво (енергозбереження) 1 636 830 072

   Кіровоградська Генерація (СЕС) 3 292 206 139

   Львівська Генерація (СЕС) 8 830 910 416

   Миколаївська Генерація (СЕС) 2 138 543 212

   Одеська Генерація (СЕС) 3 727 791 420

   Полтавська Генерація (Біогаз) 1 34 187 841

   Рівненська Генерація (Біогаз) 1 10 300 034

Генерація (Теплова) особиста 1 5 000 000

   Тернопільська Генерація (СЕС) 1 33 956 379

Транспорт 1 1 113 320

   Херсонська Генерація (СЕС) 3 1 065 119 325

   Хмельницька Генерація (СЕС) 2 355 198 346

Транспорт 2 22 992 000

   Черкаська Генерація (Теплова) комерційна 1 24 756 000

М
СБ

   Вінницька Генерація (СЕС) 1 32 955 747

   Волинська Генерація (Теплова) комерційна 1 3 000 000

Обладнання (енергозбереження) 1 3 615 412

Транспорт 5 7 152 200

   Дніпропетровська Генерація (ГЕС) 1 41 228 379

Генерація (СЕС) 2 18 521 057

Обладнання (енергозбереження) 1 16 000 000

Транспорт 2 824 000

   Житомирська Будівництво (енергозбереження) 1 1 100 000

   Закарпатська Виробництво біопалива 1 7 094 136

Генерація (СЕС) 2 173 812 331

   Запорізька Будівництво (енергозбереження) 1 276 882 640

Генерація (ГЕС) 1 21 958 869

Транспорт 7 9 540 000

Транспорт (еко-лізинг) 2 341 989 836
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Сегмент 
бізнесу

Область фактично-
го місцезнаходження 
об’єкту

Тип Кількість 
кредитних 
угод

Еквівалент суми 
заявки по курсу 
на 01.01.2019, грн

М
СБ

   Івано-Франківська Генерація (ГЕС) 1 45 808 798

Генерація (СЕС) 4 191 440 941

   Київська Обладнання (енергозбереження) 1 7 928 535

Генерація (СЕС) 5 260 831 643

   Кіровоградська Будівництво (енергозбереження) 1 3 000 000

Інше 1 1 000 000

Обладнання (енергозбереження) 1 840 000

Транспорт 1 1 483 200

   Львівська Генерація (СЕС) 3 70 785 956

Генерація (Теплова) особиста 1 3 000 000

Транспорт (еко-лізинг) 1 449 085 000

   Миколаївська Генерація (СЕС) 2 299 157 280

   Одеська Будівництво (енергозбереження) 1 99 764

Генерація (Теплова) комерційна 1 1 164 000

Транспорт 3 5 508 688

   Полтавська Транспорт 2 5 531 578

   Рівненська Інше 1 41 300

Транспорт 7 11 973 144

   Сумська Будівництво (енергозбереження) 1 300 000

Транспорт 4 3 567 000

Тернопільська Генерація (СЕС) 2 18 126 882

Транспорт 5 3 020 000

   Херсонська Генерація (СЕС) 2 258 406 796

Генерація (Теплова) комерційна 1 840 000

   Хмельницька Генерація (СЕС) 9 562 006 454

Транспорт 5 5 000 456

   Черкаська Генерація (Теплова) особиста 1 220 000

   Чернівецька Комплексний проект з нергоефектив-
ності

2 22 000 000

Транспорт 1 1 970 000

   Чернігівська Транспорт 1 1 537 000

Всього 12 038 743 242
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ВНУТРІШНІ ПРОЕКТИ

Банк робить свій внесок в охорону довкілля, мінімізуючи негативні наслідки та збільшую-
чи позитивний вплив у своїй роботі. Захист довкілля відбувається не лише шляхом реаліза-
ції інвестиційних проектів Банку, а й раціонального споживання ресурсів в самому Банку, що 
включає наступні заходи:

ЗАХОДИ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:
продовження впровадження LED-освітлення. За 2018 рік в будівлях АБ «УКРГАЗБАНК» 
встановлено 8012 LED-ламп, загальна кількість по Банку встановлених LED-ламп скла-
дає 34,4%.
у головній будівлі АБ «УКРГАЗБАНК» триває встановлення систем освітлення з датчи-
ками руху, у 2018 році встановлено 462 од. датчиків руху. За рахунок встановлення LED 
ламп та датчиків освітлення у головній будівлі витрати електроенергії у 2018 році на 
освітлення приміщень зменшились на 23 990 кВт, що еквівалент 11 т СО2.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ:
при проведенні ремонтних робіт передбачене встановлення сучасного економічного-
сантехнічного обладнання в будівлях АБ «УКРГАЗБАНК».
заплановане встановлення аераторів в системах водопостачання.

ЗАХОДИ ЩОДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА УТИЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ 
ТИПІВ ВІДХОДІВ:

застосування паперу, виготовленого із вторинної сировини (головна установа Банку 
забезпечена еко-папером на 100%, загальній показник по Банку складає 60%).

У РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
ЗІБРАНО: 

в головній будівлі за адресою вул. Богдана Хмельницького, 16–22: макулатури 309 кг, 
відходи поліетилену несортовані (PET) 12 кг та склобій 85 кг;
в будівлі за адресою В.Васильківська, 39: макулатури 168 кг, відходи поліетилену 
несортовані (PET) 8 кг та склобій 48 кг.

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАОЩАДЛИВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВИКО-
РИСТАННЯ РЕСУРСІВ УНАСЛІДОК ВНУТРІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ:

проведення заходів щодо мінімізації закупівель паперу
проведення заходів щодо організації роздільного збору твердих побутових відходів
впровадження моніторингу обліку споживання води, визначення можливостей змен-
шення обсягів споживання
організація вимірів електроспоживання у Головному офісі Банку з метою визначення 
обсягів споживання електроенергії (комп’ютери, світло, побутові прилади). Проведен-
ня роздільного вимірювання різних споживачів (комп’ютери, світло, побутові прилади)
організація енергоаудиту в приміщенні Головного офісу Банку.
впровадження заходів щодо автоматичного вимкнення офісної техніки в неробочі 
години.
впровадження заходів щодо використання паперу, виготовленого після переробки 
(папір А4).
впровадження програм з підвищення рівня екологічної обізнаності працівників Банку.
проведення корпоративних еко-заходів.



– 27 – 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКУ

Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК» 
(затверджена у 2018 році) та Положення про оцінку, моніторинг, звітність щодо екологічних 
та соціальних ризиків проектів в АБ «УКРГАЗБАНК» (нова редакція від 31.01.2019 р.)

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Метою Плану Взаємодії з Зацікавленими Сторонами (далі — ПВЗС) є визначення та опис 
вимог щодо консультацій та розкриття інформації, визначення ключових зацікавлених груп, 
надання стратегій та інструментів для обміну інформацією та консультацій для кожної із 
зацікавлених груп, опис ресурсів та відповідальних за реалізацію ПВЗС та деталі звітності 
та ведення документації щодо консультацій та розкриття інформації , що стосується діяль-
ності Банку. 

ПВЗС розроблено приймаючи до уваги, що всі зацікавлені сторони визначені та консуль-
тації проводяться впродовж розвитку та впровадження нових проектів. Також, ПВЗС роз-
роблено у відповідності до вимог Посібника МФК: Взаємодія із зацікавленим сторонами — 
Керівництво для компаній щодо належної практики ведення бізнесу в країнах з ринковою 
економікою, що формується. 

ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ТА СТАНДАРТИ ЩОДО КОНСУЛЬТУВАННЯ:

Україна є учасником Орхуської Конвенції про Доступ до Інформації та Участь Громадськості 
(UNECE) 2. Конвенція спрямована на розширення участі громадськості у прийнятті рішень з 
питань охорони довкілля державними органами та іншими особами, які приймають рішення 
з екологічних питань. Отже, суспільство має право на отримання інформації щодо проектів, 
пов›язаних з довкіллям. Національне законодавство також передбачає участь громадськос-
ті у процесі прийняття рішень.

Зацікавлені сторони Підгрупа Канали комунікації

   Працівники Банку Наглядова рада Внутрішні рішення, день відчи-
нених дверей, щорічний нефі-
нансовий звіт

Правління Зустрічі, консультації, щорічний 
нефінансовий звіт

Мережеві співробітники Внутрішні накази, інформацій-
ні розсилки, тренінги, щорічний 
нефінансовий звітПрофспілки 

Інші працівники (практиканти тощо) Внутрішня інформаційна роз-
силка, щорічний нефінансовий 
звіт

   Акціонери та інвестори –/– Вебсайт Банку, щорічний нефі-
нансовий звіт
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Зацікавлені сторони Підгрупа Канали комунікації

   Бізнес спільнота Мережа відділень Конференції, заходи, зустрі-
чі, щорічний нефінансовий звіт, 
вебсайт Банку   Бізнес асоціації

Інші

Щорічний нефінансовий звіт,
вебсайт Банку

   Клієнти Індивідуальні особи

Корпоративні клієнти — малий та серед-
ній бізнес

Корпоративні клієнти — великий бізнес

Державні підприємства

   Громада –/–

Конференції, заходи, зустрічі, 
щорічний нефінансовий звіт,
вебсайт Банку

   Некомерційні організації Асоціація споживачів

Асоціація «Європейсько-Українське 
Енергетичне Агентство»

   ЗМІ Спеціалізовані (економіка, фінанси, бан-
ківська справа)

Національні 

Місцеві 

   Громадські організації Місцевий рівень (в місцях де Банк здійс-
нює свою операційну діяльність)

Національний рівень

Благодійні фонди

Екологічні спілки

   Державні органи/ 
   представники влади

Фіскальні служби

Щорічний нефінансовий 
звіт, вебсайт Банку

Інспекції та аудити

ВР, Кабмін 

Депутати

Інше

   Постачальники Постачальники послуг (аудити, акреди-
товані компанії, навчання)

Постачальники матеріальних ресурсів

   Партнери та 
   представники ринку

Державні банки

Комерційні банки України

Міжнародні фінансові установи (IFC)

Міжнародні фінансові установи в галу-
зі сталої енергетики (Green Investment 
Bank, Green Bank network, USAID, Carbon 
Pricing Leadership Coalition тощо)
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Банк є прозорою та відповідальною фінансовою установою, діяльність якого 
охоплює широкий спектр галузей економіки на різних етапах розвитку. Усі про-
екти Банку контролюються та оцінюються за жорсткими критеріями для забез-
печення відповідності законодавству України та найкращим практикам з викори-
стання ресурсів.

Банк оцінює та встановлює відповідні ризик-показники на початку проекту та 
застосовує систему моніторингу протягом усього періоду фінансування проек-
ту, щоб забезпечити дотримання всіх відповідних вимог та найкращих практик 
ресурсозбереження. 

Наразі Банк перебуває на шляху вдосконалення системи моніторингу, звітності 
та перевірки відповідно до міжнародних практик. 

Метою Банку є сприяння у реалізації екологічних та інших ініціатив приватних 
підприємств в Україні, що мають позитивний внесок у сталий розвиток та поліп-
шення умов життя місцевого населення. Щоб досягти сталого розвитку, Банк 
встановлює високі стандарти для свого бізнесу, а також для своїх клієнтів.

Для забезпечення контролю можливого або наявного впливу на соціально-еко-
логічне середовище місця реалізації проекту, у 2018 році Банк впровадив Меха-
нізм подачі та опрацювання скарг екологічного та соціального характеру. 

Особи, громадські організації, та місцеві громади, які можуть прямо або опосе-
редковано опинитися під негативним впливом проектів, що фінансуються Бан-
ком, можуть висловити занепокоєння та подати звернення до Банку за пошто-
вою адресою: grievances@ukrgasbank.com.

Механізм розгляду звернень є інструментом пошуку альтернативних шляхів 
вирішення спорів між зацікавленими сторонами та клієнтами Банку.

У 2018 році було зареєстровано 2 нові скарги щодо соціально-екологічних 
питань, Банк працює над вдосконаленням схеми розгляду звернень та вирішення 
наявних проблем.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ
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СПІВРОБІТНИКИ БАНКУ
Відповідальність у забезпеченні прийнятного робочого середовища для своїх працівників є 
одним з напрямів розвитку Банку. Загальна кількість працівників всієї мережі Банку складає 
4 187, з яких 2 987 жінок та 1 200 чоловіків.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ АБ «УКРГАЗБАНК» СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ.
Найменування підрозділу На звітну дату 01.01.19

Загальна 
кількість

Фактично 
працюючі

Працівники, 
що не працюють*

Жін- 
ки

Чоло- 
віки

Суміс- 
ники

Разом головний банк 1416 1280 136 876 540 1
   Київська обласна дирекцiя 517 462 55 393 124 2

   Рівненська обласна дирекцiя 142 123 19 102 40 0

   Вінницька обласна дирекція 161 149 12 129 32 0

   Одеська обласна дирекція 192 173 19 149 43 0

   Черкаська обласна дирекція 131 114 17 104 27 0

   Івано-Франківська 
   обласна дирекція

61 53 8 45 16 0

   Кіровоградська обласна дирекція 59 55 4 47 12 0

   Дніпропетровська 
   обласна дирекція

143 130 13 116 27 0

   Запорізька обласна дирекція 89 82 7 54 35 0

   Чернівецька обласна дирекція 61 52 9 53 8 0

   Херсонська обласна дирекція 59 54 5 44 15 0

   Харківська обласна дирекція 136 125 11 101 35 0

   Закарпатська обласна дирекція 114 95 19 86 28 0

   Львівська обласна дирекція 158 141 17 119 39 0

   Сумська обласна дирекція 146 124 22 119 27 0

   Донецька обласна дирекція 13  13 11 2 0

   Полтавська обласна дирекція 106 98 8 78 28 0

   Луганська обласна дирекція 9  9 7 2 0

   Житомирська обласна дирекція 84 78 6 68 16 0

   Волинська обласна дирекція 97 88 9 64 33 0

   Тернопільська обласна дирекція 53 47 6 41 12 1

   Хмельницька обласна дирекція 78 68 10 60 18 0

   Миколаївська обласна дирекція 33 29 4 26 7 0

   Східна регіональна дирекція 74 70 4 52 22 0

   Чернігівська обласна дирекція 55 52 3 43 12 0

Разом дирекції 2771 2462 309 2111 660 3
Разом АБ «УКРГАЗБАНК» 4187 3742 445 2987 1200 4

* Соціальні відпустки / мобілізовані / неявка з поважних причин.
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БАНК ВСЕБІЧНО ПІДТРИМУЄ СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ, А ТОМУ У 2018 РОЦІ 95 ЖІНОК 
ТА 1 ЧОЛОВІК ВИЙШЛИ У ДЕКРЕТ, А 49 ЖІНОК ПОВЕРНУЛИСЯ ДО РОБОТИ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ ДЕКРЕТУ.

Найменування підрозділу На звітну дату 01.01.19 Прийняті з 01.01.2018 по 01.01.2019

Загальна 
кількість

Фактично 
працюючі

Загальна 
кількість

Жінки Чоловіки

   Разом головний банк 1416 1280 289 177 112

   Київська обласна дирекцiя 517 462 185 119 66

   Рівненська обласна дирекцiя 142 123 15 10 5

   Вінницька обласна дирекція 161 149 22 17 5

   Одеська обласна дирекція 192 173 48 38 10

   Черкаська обласна дирекція 131 114 36 29 7

   Івано-Франківська обласна дирекція 61 53 21 15 6

   Кіровоградська обласна дирекція 59 55 23 20 3

   Дніпропетровська обласна дирекція 143 130 66 53 13

   Запорізька обласна дирекція 89 82 24 12 12

   Чернівецька обласна дирекція 61 52 21 18 3

   Херсонська обласна дирекція 59 54 23 19 4

   Харківська обласна дирекція 136 125 24 18 6

   Закарпатська обласна дирекція 114 95 36 25 11

   Львівська обласна дирекція 158 141 28 16 12

   Сумська обласна дирекція 146 124 27 20 7

   Донецька обласна дирекція 13 0 0 0 0

   Полтавська обласна дирекція 106 98 17 13 4

   Луганська обласна дирекція 9 0 0 0 0

   Житомирська обласна дирекція 84 78 27 21 6

   Волинська обласна дирекція 97 88 17 13 4

   Тернопільська обласна дирекція 53 47 16 14 2

   Хмельницька обласна дирекція 78 68 38 26 12

   Миколаївська обласна дирекція 33 29 17 13 4

   Східна регіональна дирекція 74 70 14 10 4

   Чернігівська обласна дирекція 55 52 19 18 1

Разом дирекції 2771 2462 764 557 207

Разом АБ «УКРГАЗБАНК» 4187 3742 1053 734 319
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РОЗПОДІЛ ПЕРСОНАЛУ АБ «УКРГАЗБАНК» ЗА ВІКОМ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
(ГОЛОВНИЙ БАНК ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИРЕКЦІЇ)

Віковий діапазон Кількість % Чоловіки Жінки

   до 24 років 122 3 33 89

   від 25 до 34 років 1118 27 295 823

   від 35 до 49 років 2162 51 579 1583

   від 50 до 54 років 366 9 119 247

   від 55 до 59 років 278 7 95 183

   від 60 років 141 3 79 62

4187 100 1200 2987

ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ

Банк піклується про здобуття та утримання талантів. У 2018 році до команди Банку приєдна-
лось 1 053 працівника, з яких — 734 жінки. 

До вищих позицій (начальники управлінь та їх заступники, директори департаментів та їх 
заступники, директори дирекцій, начальники відділень) було переведено 81 працівника, з 
них 36 — чоловіків та 45 — жінок.

Усього 179 працівників Банку з початку 2018 року отримали підвищення.

У 2018 році Банк прийняв на стажування 51 студента, у тому числі 1 студента-еколога, що 
проходив практику у відділі оцінки та аналізу екологічних ризиків департаменту ризик-ме-
неджменту протягом 5 тижнів.

На 2019 рік Банк планує запровадити повноцінну програму підтримки студентів-екологів з 
метою заохочення молодих спеціалістів розвиватися у професії та отримання практичних 
навичок щодо вирішення актуальних проблем сьогодення.

ЗОВНІШНІ ЕКО-ТРЕНІНГИ
У 2018 році працівники Банку вищої ланки (директори департаментів та їх заступники / 
начальники управлінь та їх заступники) відвідали 6 еко-тренінгів, які були проведені IFC:

«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів малої гідроенергетики та вітроенерге-
тики»;
«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів дегазації полігонів твердих побутових 
відходів»;
«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів модернізації очисних споруд та 
виробництва біогазу з мулових осадів».
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ВНУТРІШНІ НАВЧАННЯ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:

31 тема
усього 49 заходів
взяли участь 70 співробітників
Теми: Еко-стратегічний напрям, інформаційна безпека, команда УКРГАЗБАНКУ, корпора-
тивні картки для клієнтів МСБ; стандарти міжнародної групи з протидії відмиванню бруд-
них грошей (FATF), з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсю-
дженню зброї масового знищення; запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення; стандарти Базельського комітету з банківського нагляду.

АУДИТОРНЕ НАВЧАННЯ: 

18 тем
усього 224 заходів
взяли участь 254 співробітника
Теми: ефективні продажі банківських продуктів, продаж зарплатних проектів, дружнє обслу-
говування — запорука довгострокових відносин з клієнтом, залучення нових клієнтів, корпо-
ративні стандарти та стандарти якості у відділеннях банку, МСБ стандарти обслуговування 
суб’єктів господарської діяльності, публічні виступи для залучення клієнтів на обслуговуван-
ня Банку, управління часом, типологія стилю поведінки підлеглих працівників за методом 
DISC.

ЗОВНІШНІ НАВЧАННЯ
У грудні 2018 року незалежні члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: Коняс Сла-
вомір Роман, Блащук Юрій Олександрович та Волчко Оксана Юліанівна взяли участь у нав-
чанні за програмою освітнього заходу «Школа незалежних директорів», проведеному Наці-
ональним банком України.

Уповноважений з Антикорупційної програми, Корпоративний секретар та керівник депар-
таменту комплаєнсу взяли участь у 2 підгодовчих курсах / семінарах з антикорупційного 
менеджменту.
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№ 
з/п

Назва курсу навчання Учасники / Кількість

1 Інформаційно-консультаційні послуги:»Кардинальні зміни корпора-
тивного законодавства. Вимоги до розкриття інформації емітентами 
цінних паперів»
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2 Інформаційно-консультаційні послуги з питань фінансового аналі-
зу в Excel

 1

3 Інформаційно-консультаційні послуги на заході «VI Міжнародний 
судово-правовий форум»

1  

4 Інформаційно-консультаційні послуги на тему «Дозвільні документи, 
зміни законодавства України» 

 1

5 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Впровадження 
МСФЗ 16: «ОРЕНДА»: бухгалтерські та податкові аспекти»

 1

6 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Програма підготов-
ки уповноважених за реалізацію антикорупційної програми (компла-
єнс-офіцерів)»

1  

7 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Управління доходні-
стю та ризиками» Profit Risk 2018»

 1

8 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Фотобіометрія в 
банківських процедурах протидії шахрайству»

 1

9 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Впровадження 
МСФЗ 16 «ОРЕНДА»: Бухгалтерські та податкові аспекти»

1  

10 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Окремі питання 
обліку фінанасових активів банків зг.з МСФ З9 «Фінансові інстру-
менти»

1  

11 Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Особи з інвалідні-
стю, перевірки служби з праці, страховий стаж»

1  

12 Інформаційно-консультаційні послуги під час конференції «FinRetail 
2018» 

1 1

13 Інформаційно-консультаційні послуги під час проведення заходу 
«Перший український валютний форум» 

1

14 Інформаційно-консультаційні послуги під час проведення конферен-
ціі «FinRetail 2018» 

 

15 Інформаційно-консультаційні послуги послуги: «Бази даних (MS Sql 
Server)»

 

16 Інформаційно-консультаційні послуги: «Електронний документо-
обіг, автоматизація процедур валютних операцій. Практичні кейси 
валютного контролю у зовнішньо-економічній діяльності»

 

17 Інформаційно-консультаційні послуги: «Комплексна оцінка ризиків 
підрозділом внутрішнього аудиту»

 

18 Інформаційно-консультаційні послуги: «Оподаткування доходів 
фізичних осіб під час виплати доходу банківськими установами у 
2018р»

 

19 Інформаційно-консультаційні послуги: «Організація діяльності бан-
ків з питань комплаєнсу відповідно до законодавства та міжнарод-
них стандартів»
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№ 
з/п

Назва курсу навчання Учасники / Кількість

20 Інформаційно-консультаційні послуги: «Програма забезпе-
чення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту»
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21 Інформаційно-консультаційні послуги: «Система управління 
ризиками в банку і банківських групах» 

 1

22 Інформаційно-консультаційні послуги: «Управління великим 
приватним капіталом»

 1

23 Інформаційно-консультаційні послуги: «Форум «Стратегії 
Фінансової Трансфрмації 2018». Пакет «Бізнес» 

1  

24 Інформаційно-консультаційні послуги: «Моделювання кре-
дитного ризику у системі R»

 1

25 Інформаційно-консультаційні послуги: «Управління доходні-
стю та ризиками»

1  

26 Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й 
керування на тему: «Корпоративний директор»

1  

27 Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й 
керування: «Корпоративний директор»(ІІ модуль)

1  

28 Консультація з питань комерційної діяльності на тему: «Про-
грама підготовки уповноважених за реалізацію антикорупцій-
ної програми»

 1

29 Організація бізнес-конференції «Invest Energy Day», надання 
інформаційно-консультаційних послуг

1  

30 Підвищення кваліфікації на тему: «Скорочення працівників: 
порядок звільнення та судові спори»

 1

31 Підвищення кваліфікації на курсах з питань торгівлі цінними 
паперами

1   

32 Підвищення кваліфікації фахівців на тему: «Фінансовий моні-
торинг у банківській системі України»

1  

33 Послуги з атестації фахівців з питань фондового ринку 2

34 Участь в VIІ Всеукраїнській Конференції «Готівковий грошо-
вий обіг. Інкасація та касові операції в банку»

1

35 Участь в конференції «Digital & Security Cashless Day»  1

36 Участь в конференції «ІІ регіональна Конференція CIGRE 
SEERC 2018: енергетична безпека та іновації»

1  

37 Участь у конференціх і виставці eCommerce 2018 (Standard), на 
тему: «Розвиток електронної комерцції»

1

Разом 1 17 20
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 
Пожежна безпека, попередження надзвичайних ситуацій, здоров’я і безпека співробітників 
на робочому місці є одними з напрямів внутрішньої роботи Банку. 
Для забезпечення обізнаності працівників щодо можливих ризиків на робочому місці про-
водяться навчання (інструктажі) для співробітників Банку. Тренінги організовуються з метою 
інформування працівників про процедури та інструкції у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій.

НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СВОЇХ СПІВРОБІТНИКІВ БАНК ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

виконання заходів, передбачених програмами, планами щодо підвищення стану без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, 
спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та 
аварій; 
наявність у структурних підрозділах інструкцій з охорони праці;
своєчасне проведення навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охо-
рони праці;
санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працюючих згідно з норма-
тивно-правовими актами;
дотримання у належному безпечному стані території та пішохідних доріжок Банку;
організацію робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для 
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА БАНКУ

Протягом 2018 року Комітетом Профспілки проводились необхідні дії, направлені на вико-
нання основних завдань Профспілки, визначених Статутом.

Так, Комітетом Профспілки продовжують створюватись умови якісного сімейного відпочин-
ку, тобто укладання нових договорів та надання путівок на пільгових умовах співробітникам 
Банку та членам їх сімей (за членів Профспілки оплачується 70% від повної вартості путівки, 
а для їх дітей — 50% вартості без ПДВ).

ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ ПРАЦІВНИКАМ БАНКУ
ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ БУЛО НАДАНО:

до санаторію «Женева» та «Лісова пісня» м. Трускавець — 57 путівок;
до санаторіїв м. Миргород — 22 путівки;
до оздоровчого комплексу «Сонячний» с. Поляна — 34 путівки;
до бази відпочинку «Золотий Берег» м. Бердянськ — 165 путівок;
до бази відпочинку «Кипарис» м. Коблево — 60 путівок;
до санаторію «Одеський» м. Одеса — 65 путівки, 
до дитячих таборів «Джерело» м. Буча та «Кипарис» м. Коблево — 67 путівок.

Загальна кількість наданих путівок за 2018 рік — 470 шт.
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Також Комітетом профспілки забезпечується здійснення інших заходів, спрямованих на 
соціальний захист та розвиток працівників Банку. Зокрема, протягом 2018 року членам 
профспілки надана матеріальна допомога на лікування, одруження, народження дітей, оздо-
ровлення, за сімейними обставинами, за проявлені професійні якості, виконання важли-
вих та особливо важливих завдань на загальну суму 6 207 360,00 грн (матеріальну допомогу 
отримало 496 членів Профспілки), крім того, до Свята 8 березня, Дня банківського праців-
ника, дня заснування АБ «УКРГАЗБАНК» та професійного свято інкасаторів було виплачено 
неоподатковану матеріальну допомогу на суму 4 076 600,00 грн. Забезпечено організацію 
та проведення культурно-масової, спортивної діяльності серед членів профспілки, участь в 
організації святкування 25 річниці з Дня народження Банку.

Також Комітет Профспілки бере активну участь у фінансуванні та утриманні футбольної 
команди працівників — членів Профспілки. Футбольна команда Банку протягом всього року 
активно тренується з тренером в залі та на відкритому полі, зі штучним газоном. Усі бажаючі 
члени Профспілки мають можливість тренуватися також. 

У 2018 РОЦІ ФУТБОЛЬНА КОМАНДА БРАЛА УЧАСТЬ
У НАСТУПНИХ ТУРНІРАХ ТА ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ:

«Кубок Бізнес Ліга 2017–2018» — березень-квітень 2018 р. — 2 місце;
«Кубок Бізнес Ліга 2018» — березень 2018 р. — 1 місце;
«Кубок НАБУ» — травень 2018 р.;
«WindRose football cup 2018» — червень-липень 2018 р. , — 2 місце;
«Odessa football cup» — липень 2018 р. — 3 місце у Вищій лізі;
«Кубок АБФ 2018» — вересень-жовтень 2018 р. — 1 місце;
«Бізнес Ліга 2018-2019» — листопад 2018 — березень 2019 р. — триває.

У січні 2018 року та протягом року проведено медичне страхування членів проф-
спілки на загальну суму 5 817 635,00 грн, застраховані всі бажаючі члени Проф-
спілки — 720 осіб.

У лютому 2018 року в якості пілотного проекту було відкрито «Еко-кафе» за 
адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. Членам профспілки кожного місяця 
видаються талони на отримання харчування. Витрати на еко- харчування за 2018 
рік склали 3 117 225,00 грн.

Крім того, Комітетом профспілки у березні 2018 року було прийнято рішення про 
впровадження проекту з вивчення іноземної мови для членів профспілки з метою 
ведення переговорів, залучення нових клієнтів та покращення рівня професійних 
якостей працівників. За 2018 рік витрати склали 619 443,00 грн.
З метою підвищення фінансової грамотності дітей та підтримання іміджу Банку 
серед загальноосвітніх навчальних закладів з нагоди 25-річчя АБ «УКРГАЗБАНК» 
та до Дня Знань Первинною професійною спілкою працівників АБ «Укргазбанк» 
ініційовано випуск ексклюзивних дитячих карт з індивідуальним дизайном для 
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дітей членів Профспілки — 519 дитячих банківських карток. На зарплатні рахунки 
батьків, до яких випущені дитячі картки зараховані грошові кошти у сумі 300 грн на 
кожну дитину неоподаткованої матеріальної допомоги. А для дітей членів Проф-
спілки замовили 900 подарункових «Канцелярських наборів школяра» та рюкзаків. 
До новорічних свят Комітетом профспілки закуплено м’які подарунки та солодощі 
для дітей членів Профспілки віком до 12 років — 2100 шт. , а також квитки на ново-
річні вистави для усіх бажаючих відвідати святкові заходи з дітьми у кількості 1000 
шт. До святкування Різдва Христового Комітет профспілки привітав кожного члена 
Профспілки святковими подарунками у кількості — 3800 шт.

На виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення», щодо прав громадян на безпечні для здоров’я і життя питну 
воду, та умови праці. На забезпечення співробітників Банку питною водою в 2018 
році було витрачено — 825 880,66 грн.
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ПАРТНЕРИ /
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПРОЕКТ «ОСНОВНИЙ КРЕДИТ ДЛЯ МСП ТА
КОМПАНІЙ З СЕРЕДНІМ РІВНЕМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ»

5 жовтня 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав з Міністерством фінансів та АТ «Укрексім-
банк» Угоду про субфінансування та приєднався до реалізації спільного Проекту України та 
Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім 
рівнем капіталізації». Реалізація Проекту спрямована на розвиток МСП України, розши-
рення доступу цих підприємств до довгострокових кредитних ресурсів для фінансування 
виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. У рамках Проекту Банк має можливість 
залучити Субфінансування у загальній сумі 50 млн євро терміном на 5 років.

За рахунок коштів Субфінансування АБ «УКРГАЗБАНК» надаватиме Кінцевим бенефіціа-
рам Проекту середньо та довгострокові кредити на фінансування інвестиційних проектів та 
поповнення обігового капіталу.

Кінцеві бенефіціари та запропоновані до фінансування Субпроекти та Субкредити повин-
ні відповідати встановленим у рамках Проекту певним критеріям прийнятності, а також 
дотримуватися екологічних та соціальних вимог національного законодавства та політик і 
стандартів у природоохоронній та соціальній сфері ЄІБ.

ПРОЕКТ ГАРАНТІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

Завдяки підтримці Європейського союзу за угодою про ПВЗВТ в рамках Східної ініціативи 
11 листопада 2017 АБ «УКРГАЗБАНК» була підписана з Європейським інвестиційним бан-
ком та Європейським інвестиційним фондом угода про Гарантійний механізм, спрямований 
на підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Загальна 
вартість угоди складає 50 млн євро з терміном використання до 31 грудня 2019 року. 

У рамках Гарантійного механізму Європейський інвестиційний банк надаватиме на користь 
Банку пряму, безумовну та безвідкличну фінансову гарантію часткового покриття ризику по 
кредитних операціях МСП. 

Використання Гарантійного механізму при кредитування МСП пропонує кращі можливо-
сті кредитування, включаючи зниження вимог до застави, забезпечуватиме впровадження 
нових механізмів кредитування, конкурентоздатність кредитних продуктів Банку, залучення 
до співпраці широкого кола нових клієнтів. 
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НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
З підписанням 21 грудня 2012 року Угоди про партнерство між АБ «УКРГАЗБАНК» та 
Німецько-Українським фондом (НУФ) було започатковано співпрацю з розвитку фінансу-
вання малого та середнього бізнесу. Враховуючи позитивний досвід реалізації цього про-
екту та враховуючи зацікавленість у поглиблення співпраці з НУФ у напрямі кредитування 
субпозичальників сегменту МСБ за новими та діючими програмами кредитування, 1 лютого 
2017 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Німецько-Українським фондом був підписаний мемо-
рандум про стратегічне партнерство та співробітництво. 

Оскільки Банк відносить співпрацю з клієнтами сегменту МСБ до пріоритетів своєї діяль-
ності та ставить перед собою стратегічне завдання до 2020 року увійти до ТОП-5 банків, 
обслуговуючих клієнтів сегменту МСБ в Україні, поглиблення співпраці за спільним з НУФ 
проектами набуває особливої актуальності. 

МІЖ АБ «УКРГАЗБАНК» ТА НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ УКЛАДЕНІ ТА РЕА-
ЛІЗУЮТЬСЯ НИЗКА КРЕДИТНИХ УГОДИ: 
Вид та цільове призначення позики Сума ліміту за угодою Дата отримання Дата погашення

   Програма розвитку бізнесу
   підприємців сільської місцевості

5 900 000,00 євро 29.12.2016 27.12.2021

03.01.2018

   Програма кредитування «ММСП» 23 000 000,00 грн 29.12.2016 27.12.2021

   Програма кредитування «МСП» 81 000 000,00 грн 28.12.2017 22.11.2019

Ведуться перемовини щодо отримання нового кредиту в рамках «Програми мікрокредиту-
вання» на суму 2 650 000,00 євро, а також збільшення суми кредиту за «Програмою креди-
тування ММСП» на 1 000 000,00 грн.

ПРОГРАМА ПІЛЬГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ДЛЯ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ
БІЛОРУСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
22 червня 2015 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь був укладений 
Договір про умови надання кредитів для придбання в Україні товарів, вироблених в Рес-
публіці Білорусь. Відповідно до умов договору Уряд Республіки Білорусь компенсує пев-
ну часту відсотків, що сплачуються клієнтами АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитами, надани-
ми в рамках Програми. Участь у цій програмі робить кредитні ресурси більш доступними 
для позичальників Банку, а отже значно розширює можливості для розвитку бізнесу, інвес-
тування в основні фонди українських підприємств. За чотири роки співпраці між АБ «УКР-
ГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь в рамках Програми надано 427 кредитів на 
загальну суму більш ніж 468 млн грн.

Враховуючи ефективність цієї програми та зацікавленість українських підприємств в отри-
манні пільгових кредитів у рамках Програми АБ «УКРГАЗБАНК» звернувся до Уряду Респу-
бліки Білорусь з проханням продовжити термін програми ще на 2 роки — до 31 грудня 2020 
року.
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КОАЛІЦІЯ ЛІДЕРІВ У СФЕРІ
ТАРИФІКАЦІЇ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ

АБ «УКРГАЗБАНК» увійшов до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) 
і став першим партнером від України, який посилить підтримку в залученні додаткових 
ресурсів для країни, що необхідно для створення системи ціноутворення на викиди парни-
кових газів. Приєднання до CPLC відбулося 24 травня 2018 в рамках Глобального кліматич-
ного форуму Innovate4Climate у Франкфурті.
CPLC, сформована на Саміті Організації Об›єднаних Націй з питань клімату в 2014 році, є 
унікальною ініціативою, що об›єднує державний і приватний сектор з метою впровадження 
ефективних стратегій ціноутворення на вуглець, які підтримують конкурентоспроможність, 
створюють робочі місця, заохочують інновації та забезпечують істотне скорочення викидів.

Участь Банку в проекті допоможе реалізувати цілі Коаліції в Україні, дозволить використо-
вувати власний досвід і ознайомитися з кращими світовими практиками у сфері ціноутво-
рення на викиди вуглецю. Банк як партнер буде брати участь в питаннях ціноутворення на 
вуглецеві викиди в бізнес-спільноті та пропонуватиме свої рішення для поліпшення систе-
ми ціноутворення, що посприяє розвитку ринку «зеленого» фінансування.

ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ МСП

У вересні 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» набув членства в Фінансовому форумі МСП. Фінан-
совий форум МСП (ФФ МСП) був створений у 2012 році Глобальним Партнерством з роз-
ширення доступу до фінансових послуг «Великої двадцятки» (G20), та керується Між-
народною фінансовою корпорацією (виконавчим партнером) як центр вивчення даних, 
досліджень та кращих практик у просуванні фінансування для МСП. На сьогодні ФФ МСП 
здійснює свою діяльність з розширення доступу МСП до фінансування та оперує глобаль-
ною мережею учасників, яка поєднує фінансові інституції, технологічні компанії та устано-
ви з фінансового розвитку для обміну досвідом, заохочення інновацій та забезпечення роз-
витку МСП. Місією цієї організації є спрощення глобального доступу МСП до фінансування 
шляхом забезпечення обміну досвідом, удосконаленням політик та новим зв’язкам.

Членство Банку у ФФ МСП забезпечить нові можливості у сфері кредитування МСП, доступ 
до кредитних ресурсів, а також кращих світових практик та досвіду у розвитку фінансуван-
ня МСП.

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА
КОРПОРАЦІЯ (НЕФКО)
20 грудня 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» підписав кредитну угоду з Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо спільної Програми з підтримки впровадження в 
Україні проектів відновлюваної енергетики. Програма з бюджетом 10 млн євро, в яку кож-
на сторона Угоди інвестувала по 5 млн євро, передбачає фінансування проектів малих та 
середніх підприємств (МСП) протягом семирічного періоду.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВИХ ТЕМ ЗГІДНО СТАНДАРТУ GRI
ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ GRI

Стандарт GRI Номер показника Назва показника Сторінка у звіті Посилання та коментарі

GRI 101: Основи 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

GRI 102: Загальні показники 
розкриття інформації 2016

Профіль організації
102-1 Назва організації Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК»

102-2 Види діяльності, бренди, продукція та послуги 11 Наші продукти

102-3 Місцезнаходження штаб-квартири 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16–22

102-4 Території (країни) ведення діяльності 9,11 Структура власності банку та мережа відділень 
Банківські продукти

102-5 Характер власності та організаційно-правова форма 10 Інформація про статутний капітал

102-6 Ринки, на яких працює організація 10 Присутність на ринку

102-7 Масштаб організації 9 Структура власності банку та мережа відділень

102-8 Інформація про персонал та інших працівників 25 Співробітники Банку

102-9 Ланцюжок постачання 15 Ланцюжок постачання

102-10 Істотні зміни в організації та її ланцюзі поставок Істотних змін за звітний період не відбулось

102-11 Принцип або підхід до попереджувальних дій 14, 16, 23 Система управління ризиками
Соціально-екологічна політика Банку
Соціальна та екологічна відповідальність Банку

102-12 Зовнішні ініціативи 19 Зовнішні проекти

102-13 Членство в асоціаціях 5, 38 Звернення Голови Правління
Партнери

Стратегія

102-14 Заява представника керівництва, відповідального 
за прийняття рішень 

5 Звернення Голови Правління

102-15 Ключові впливи, ризики та можливості 5 Стратегія

Етика і доброчесність

102-16 Цінності, принципи, стандарти і норми поведінки 5, 6 Етика і доброчесність
Корпоративне управління

Управління

102-18 Структура корпоративного управління 6 Корпоративне управління 

Залучення зацікавлених сторін

102-40 Список груп зацікавлених сторін 23 План взаємодії з зацікавленими сторонами

102-41 Колективні договори 34 Первинна професійна спілка Банку
Колективним договором охоплені усі штатні співробітники компанії

102-42 Визначення та відбір зацікавлених сторін 23 План взаємодії з зацікавленими сторонами

102-43 Підхід до залучення зацікавлених сторін 23 План взаємодії з зацікавленими сторонами
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GRI 102: Загальні показники 
розкриття інформації 2016

Практика звітування

102-46 Визначення змісту звіту та меж суттєвих тем 39 Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-47 Список суттєвих тем 39 Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-48 Коригування інформації Коригувань не було

102-49 Зміни у звітності (зміни суттєвих тем та їх границь) Змін за звітний період не відбулось

102-50 Звітний період Цей звіт охоплює дані з  1 січня по 31 грудня 2018 року

102-51 Дата публікації попереднього звіту Вперше

102-52 Цикл звітності Щорічна звітність

102-53 Контакти для звернення з питань щодо звіту Контакти

102-54 Заява організації про рівень відповідності звіту стандартам GRI Звіт підготовлено у відповідності зі стандартом GRI. 
Рівень відповідності — «Основний варіант»

102-55 Таблиця відповідності стандартам GRI Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-56 Зовнішнє завірення звіту Зовнішнє завірення звіту не проводилось

СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

GRI 200 Економічні стандарти

ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 201: Економічна 
результативність 2016

201-1 Створена і розподілена економічна цінність 18 Зовнішні проекти

201-4 Фінансова допомога, отримана від держави ПАТ АБ «Укргазбанк» не отримував фінансової допомоги 
від держави у звітному періоді

НЕПРЯМИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 203: Непрямий 
економічний вплив 2016

203-2 Значні непрямі економічні наслідки 15 Ланцюжок постачання

ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 204: Практики закупівель 2016 204-1 Частка витрат на місцевих постачальників 15 Ланцюжок постачання

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 
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GRI 205: Протидія корупції 2016 205-1 Оцінка корупційних ризиків діяльності компанії 8 Антикорупційна діяльсть

205-2 Впровадження антикорупційний політик та процедур, 
навчання персоналу

28 Зовнішні навчання

205-3 Підтверджені випадки корупції та вжиті заходи У 2018 році фактів корупції не зафіксовано

GRI 300 Екологічні стандарти

МАТЕРІАЛИ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 301: Матеріали 2016 301-2 Частка матеріалів, що є переробленими або повторно 
використовуваними відходами

21 Внутрішні проекти

ЕНЕРГІЯ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 302: Енергія 2016 302-4 Зменшення енергоспоживання 21 Внутрішні проекти

ВОДА І СТІЧНІ ВОДИ

GRI 303: Вода і стічні води 2018 303-1 Використання води 21 Внутрішні проекти

ВИКИДИ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління

GRI 305: Викиди 2016 305-5 Скорочення викидів парникових газів 18 
14

Зовнішні проекти
Пріорітетні напрями діяльності укргазбанку 
з міжнародною фінансовою корпорацією (IFC)

СТОКИ І ВІДХОДИ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

GRI 306: Стоки і відходи 2016 306-2 Відходи за типом і методом видалення 21 Внутрішні проекти

Відповідність екологічним вимогам

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 307: Відповідність 
екологічним вимогам 2016

307-1 Недотримання екологічного законодавства і норм Факти недотримання екологічного законодавства і норм відсутні



– 45 – 

Стандарт GRI Номер показника Назва показника Сторінка у звіті Посилання та коментарі

GRI 400 Соціальні стандарти

ЗАЙНЯТІСТЬ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 401: Зайнятість 2016 401-1 Найм нових співробітників і плинність персоналу 25 Співробітники Банку

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ І КЕРІВНИЦТВА

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

GRI 402: Взаємовідносини 
працівників і керівництва 2016

402-1 Мінімальний період повідомлення про зміни в діяльності 
організації 

Згідно чинного законодавства україни такий період становить 2 місяці. 

Здоров’я і безпека на робочому місці

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

GRI 403: Здоров’я і безпека 
на робочому місці 2018

403-1 Система управління охороною праці та безпекою праці 30 Охорона праці та здоров’я

403-5 Навчання працівників з питань охорони праці та безпеки 30 Охорона праці та здоров’я

Навчання і освіта

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

GRI 404: Навчання і освіта 2016 404-2 Програми розвитку навичок співробітників і програми 
допомоги під час перехідного періоду

25 Співробітники банку

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-1 Визначення суттєвих тем та їх меж 6 Корпоративне управління 

103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

103-3 Оцінка управлінського підходу 6 Корпоративне управління 

GRI 405: Різноманітність 
і рівні можливості 2016

405-1 Різноманіття органів корпоративного 
управління і співробітників 

6 Корпоративне управління

405-2 Співвідношення основної заробітної плати
та оплати праці жінок до чоловіків

6 Корпоративне управління

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 Корпоративне управління 

GRI 406: Протидія дискримінації 2016 406-1 Випадки дискримінації та дії, застосовані для їх корекції 6 Протидія дискримінації на робочому місці

ДИТЯЧА ПРАЦЯ

GRI 103: Управлінський підхід 2016 103-2 Управлінський підхід та його межі 6 КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

GRI 408: Дитяча праця 2016 408-1 Підрозділи і постачальники, які мають суттєвий ризик 
використання дитячої праці 

Не релевантно 
Дитяча та примусова праця заборонені в Україні згідно з чинним законодав-
ством. Компанія не працює в країнах, де є високий ризик порушень прав людини, 
в тому числі щодо використання дитячої праці.
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