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    Шановні акціонери!

Минулий рік вніс суттєві корективи у розподіл сил та ефективності на банківсь-
кому ринку України. Ринок продовжував очищуватися і консолідувати зусилля, у ре-
зультаті чого кількість діючих банків склала 93 фінансові установи. Це, безумовно, 
сприяло підвищенню конкуренції між банками, які, у боротьбі за довіру клієнтів, шу-
кали свою індивідуальність. І УКРГАЗБАНК став першим банком, хто не лише достой-
но пройшов усі випробування 2016 року і продемонстрував непоганий фінансовий 
результат, а й знайшов свій унікальний, хоч і поки достатньо новий для вітчизняного 
ринку шлях – еко-банкінг. 

За такий короткий час УКРГАЗБАНКУ вдалося повністю адаптувати свою діяль-
ність і зосередити зусилля та професіоналізм на реалізацію «зеленого» фінансування 
економіки. Заручившись консультаційною підтримкою Міжнародної фінансової кор-
порації – IFC, УКРГАЗБАНК став провідним банком, що спеціалізується на екологіч-
них проектах. Протягом року УКРГАЗБАНК суттєво підвищував свою технологічність 
та зручність обслуговування, впроваджував нові програми, які мали соціальну зна-
чимість для українців. 

Важливим досягненням Банку у минулому році стало й дострокове погашення 
стабілізаційних кредитів НБУ, що були отримані у 2008-2009 роках для підтримки 
ліквідності та покращення фінансового стану в рамках Програми фінансового оздо-
ровлення. Того ж року УКРГАЗБАНК суттєво зміцнив свої позиції і увійшов до першої 
п’ятірки найбільших українських банків за обсягом активів. 

Протягом 2016 року УКРГАЗБАНК ефективно працював не лише для власного 
розвитку, висококваліфіковані спеціалісти Банку розробляли пропозиції щодо си-
стемних кроків, спрямованих на удосконалення національної банківської системи, 
реалізації масштабних екологічних проектів, які сприятимуть покращенню екології 
та в результаті забезпечать  енергетичну незалежність України.

4 РІЧНИЙ ЗВІТ - 2016 5РІЧНИЙ ЗВІТ - 2016

     Шановні акціонери, клієнти та партнери!

2016 рік для УКРГАЗБАНКУ був, без жодних перебільшень, роком вирішальним. 
Саме в той час ми вирішили для себе, що в сучасних умовах бути просто успішним 
банком – це критично мало. Вирішили, що період переформатування та стабілізації 
вітчизняного банківського сектору дає нам унікальний шанс на творення принци-
пово нового для нашої країни підходу до надання фінансових послуг. Вирішили, що 
симбіоз гострого державного запиту на енергоефективність та кращі світові прак-
тики фінансового впливу на покращення довкілля дозволяють нам стати провідним 
ЕКО-банком України. А ще ми зрозуміли, що для цього нам доведеться дуже багато 
вчитися…

Вчитися самим, невпинно змінюючи і покращуючи наш продуктовий та сервіс-
ний асортимент задля його відповідності вищим стандартам світового green banking 
та впроваджуючи новітні системи управління та контролю. Вчити наших клієнтів  
та партнерів, щоразу відкриваючи для них нові перспективи та вигоди окупності  
інвестицій за рахунок економії енергоресурсів та дбайливого ставлення до екології.

На наш погляд це більше аніж просто створення унікального на ринку продук-
ту – ми обрали шлях формування нової КУЛЬТУРИ споживання українцями при-
родніх благ і він вже для нас незворотній. Ми бачимо цей процес у розвитку двох  
підходів до його реалізації – ефективне планування енерговитрат і турбота про природу.  
Нашими віхами на цьому шляху стали ще два важливі рішення – Угода про співпрацю  
з Міжнародною фінансовою корпорацією та Меморандум з Міністерством еколо-
гії та природніх ресурсів України. Саме ці документи дозволили нам створити дуже 
дієвий інструментарій по втіленню нашої мети. Мріяти про неї нам вже не доводить-
ся – з 2016-го року ми її чітко бачимо. 

Так, це був рік важливих рішень. І, як ви зможете переконатися, про жодне з них 
шкодувати не довелося!

З повагою
К.Є. Шевченко 

Голова Правління 
АБ «УКРГАЗБАНК»

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



АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

Універсальна банківська установа, що обслуговує значну клієнтську базу.
Має більш ніж 23-річний досвід роботи на фінансовому ринку.
Належить бенефіціарному власнику — державі в особі Міністерства 
фінансів України (94,9409% статутного капіталу).
Входить до групи банків із державною часткою за класифікацією Національного  
банку України.
Входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне  
значення для економіки та безпеки держави.
Представлений 245 зареєстрованими відділеннями, що розміщені у всіх областях  
України.
Посідає п’яту позицію серед найбільших банків України за обсягом активів.
Перебуває в десятці емітентів за кількістю активних платіжних карток  
(за даними Національного банку України).
Єдиний уповноважений банк із надання фінансових гарантій зі сплати 
митних платежів на користь Державної фіскальної служби України.
Представлений професійною командою з 3 800 працівників.
Платіжна організація системи грошових переказів Welsend.
Розрахунковий банк платіжної системи УкрКарт.
Активний учасник фондового ринку України.
Постійний учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Уповноважений банк Пенсійного фонду України і Міністерства соціальної  
політики України з виплати пенсій та грошової допомоги.
Уповноважений обслуговувати поточні рахунки із спеціальним режимом  
використання клієнтів — газопостачальних підприємств.
Член міжнародних платіжних систем MasterCard International Inc., Visa Interna 
tional Service Association та національних ПС УкрКарт, НСМЕП.
Знаний та авторитетний представник банківської спільноти.

АДРЕСА: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22

Розділ 1
Візитна 
картка
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1. Візитна картка
1.1. Склад Наглядової ради 
           (станом на 01.01.2017)

1.2. Склад Правління
         (станом на 01.01.2017)

1.3. Керівники —
не члени Правління          
(станом на 01.01.2017)
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ТЮТЮН ІННА БОГДАНІВНАВАСИЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

ХРАМОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

МЕЦГЕР ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

БЕРЕЗОВИК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ ХРУСТАЛЬОВА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

Заступник Голови Правління
1977 р. н. 

Головний бухгалтер
1970 р. н. 

Заступник Голови Правління
1974 р. н. 

Заступник Голови Правління
1957 р. н. 

Заступник Голови Правління
1977 р. н.

Заступник Голови Правління
1972 р. н. 

Освіта: Київський національний 
економічний університет
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах:   18 років

Освіта: Київський національний 
економічний університет 
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах: 23 роки

Освіта: Київський державний 
економічний університет
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах: 25 років

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

Освіта: Криворізький технічний 
університет, Київський національний 
економічний університет 
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах: 15 років

Освіта: Київський державний 
економічний університет, 
Міжнародний інститут менеджменту 
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах: 22 роки

ШЕВЧЕНКО КИРИЛО ЄВГЕНОВИЧ
Голова Правління
1972 р. н. 

Освіта: Харківський державний 
економічний університет 
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах:  23 роки

КРАВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Перший заступник Голови Правління
1963 р. н. 

Освіта: Київський інститут 
інженерів цивільної авіації, 
Вища школа комерції (м. Тулуза, 
Франція), Київський національний 
економічний університет 
 
Досвід роботи в банківській сфері  
та фінансових установах: 17 років

ШЕВАЛЬОВ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

БАГІРОВ ТЕЙМУР МАМЕДОВИЧ
заступник Голови Наглядової ради,  
незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

МАРКАРОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

МАТУЗКА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

СВИСТУН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

ЯЩУК ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

ДАВДА ШРЕНІК ДХІРАДЖЛАЛ Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
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ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ У 2016 РОЦІ

Стратегічні цілі Виконання

Окрім реалізації концепції еко-банкінгу, АБ «УКРГАЗБАНК» розвиватиме сучасні 
банківські технології обслуговування клієнтів, зокрема системи дистанційного обслу-
говування, засоби управління відносинами з клієнтами, тощо з метою підвищення своєї 
технологічності, зручності та доступності банківських послуг. 

Впровадження найкращих 
практик корпоративного 
управління

АБ «УКРГАЗБАНК» — єдиний серед банків з державною 
часткою, де вже проведена значна робота з удосконалення 
системи корпоративного управління: 

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» дотримувався всіх 
нормативів ліквідності, встановлених Національним Банком 
України. 

Станом на 01.01.2017 клієнтський ресурсний портфель (без 
урахування нарахованих витрат) складав  45,3 млрд грн, що 
на 66,2% більше, ніж на початок 2016 року.

Станом на 01.01.2017 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» покращив фінансовий результат 
(прибуток у розмірі 288,9 млн грн порівняно із прибутком у 
розмірі  259,7 млн грн роком раніше). 
Банк наростив клієнтську базу та збільшив валюту балансу.

Н4 — 35,60%, 
Н5 — 85,51%
Н6 — 87,03%

•призначено два незалежних члени Наглядової ради;
•створено Аудиторський Комітет та Комітет з управління 

ризиками;
•створено систему делегування повноважень; 
•вибудована чітка ієрархія прийняття рішень колегіальними 

органами Банку (Наглядова Рада, Правління, Кредитна 
рада, КУАП);

•створено систему уникнення конфлікту інтересів.

Покращення інвестиційної 
привабливості банку

Покращення показників 
банківської ліквідності для 
підвищення стійкості банку

Утримання ресурсної бази
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1.4. Місія. Стратегічні цілі. 
Стратегія діяльності на 2017 рік
           

Розуміючи актуальність підви-
щення енергоефективності еко-
номіки України та досягнення 
енергетичної безпеки, а також 
з огляду на значний нереалізо-
ваний потенціал для інвестицій 
в проекти енергоефективності 
та охорони навколишнього се-
редовища, АБ «УКРГАЗБАНК» 
прийняв рішення розвивати 
еко-банкінг як пріоритетний на-
прям. Банк визначив наступні 
стратегічні цілі:

У 2016 році в АБ «УКРГАЗ-
БАНК» були затверджені 
«Основні напрями діяль-

ності на 2016-2017 роки» з ураху-
ванням  вимог щодо підготовки 
стратегії розвитку, орієнтованої 
на продаж державної частки та 
створення інвестиційно прива-
бливого Банку, відповідно до 
Засад стратегічного реформу-
вання державного банківського 
сектору до 2025 року, розробле-
них у 2015 році Міністерством 
фінансів України та Національ-
ним банком України за участю 
PricewaterhouseCoopers LLP 

(PwC Велика Британія) спільно з 
PwC Україна.

Реалізація концепції розвитку еко-банкінгу 
здійснюється у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) — провідного світового екс-
перта в галузі «зеленого» фінансування в рамках трирічної Угоди про співпрацю та програми IFC з 
фінансування стійкої енергетики в Європі та Центральній Азії. Завдяки співпраці з IFC Банк отримує 
унікальні для українського ринку методики та технології еко-банкінгу. Це дозволяє реалізовувати ін-
вестиційні проекти з максимальним економічним ефектом для клієнтів Банку.

•стати провідним еко-банком 
в Україні та покрити до 30% 
від загального обсягу потреб 
у фінансуванні енергоефек-
тивних заходів, які відповідно  
до «Національного плану енер-
гоефективності до 2020 року» 
оцінюються в 35 млрд євро;

•впровадити концепцію розвитку 
еко-банкінгу, що спрямована 
на підвищення інвестиційної 
привабливості Банку з метою 
часткового або повного виходу 
держави з його капіталу до кінця 
2017 року.

Концепція еко-банку включає:
•трансформацію Банку в спеціалізовану установу з фінансування еко-проектів;
•розвиток експертизи Банку в аналізі та реалізації проектів у галузі енергоефективності в різних 

галузях економіки;
•розробку спеціальної лінійки еко-продуктів;
•запровадження системи соціального та екологічного управління.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ. 

МІСІЯ. 

Поширення екологічної культури та ідей енергозбереження серед населення та компаній, 
а  також допомога клієнтам у реалізації проектів енергоефективності та енергозбереження 
через надання доступного фінансування.

1.3. Керівники — 
        не члени Правління 
         (станом на 01.01.2017)



Генерація (ВЕС)
39,0%

Будівництво 
(енергозбереження)

21,4%

Генерація (СЕС)
17,2%

Комплексні проекти з 
енергоефективності

9,8%

Генерація (Біопаливо)
5,1%

Транспорт
3,1%

Генерація 
(Теплова)

3,0%
Інше
0,9%Генерація (ГЕС)

0,4%Обладнання 
(енергозбереження)

0,2%

Корпоративний бізнес
72%

Малий та середній 
бізнес
24%

Роздрібний бізнес
4%

13РІЧНИЙ ЗВІТ - 2016

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗА ОСНОВНИМИ ЕКО-НАПРЯМАМИ

Найбільшу частку проектів екологічного кредитування складають: проекти з генерації елек-
троенергії (61,6%), основні з яких — будівництво вітряних електростанцій (39,0%) та сонячних 
електростанцій (17,2%); енергоефективна модернізація будівель та споруд (21,4%); комплексні 
проекти з енергоефективності (9,8%), що включають в себе декілька одночасних рішень, напри-
клад, заміну застарілого обладнання, опалювальних систем, віконних конструкцій, освітлення, 
утеплення фасадів та ін. з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

У 2016 році впроваджено нову 
систему взаємодії з потенцій-
ними клієнтами — тематичні 
бізнес-форуми, організато-
ром яких є Банк. Перший біз-
нес-форум відбувся у Львові.  
В заході взяли участь пред-
ставники Банку, місцеві під-
приємці та органи місцевої 
влади Львівщини.

Спільно з IFC розроблено 
унікальний інструментарій 
роботи з потенційними клієн-
тами, адаптований у відповід-
ності до бізнес-процесів Банку. 
Проводилася постійна актуалі-
зація методологічної бази. 
Активно впроваджувалися 
заходи еко-напряму, такі як: 
відкриття мережі електроза-

правок, паркомісць для вело-
сипедів, реалізація проекту 
електро-таксі; підготовлено 
наказ щодо зменшення па-
перового документообігу між 
підрозділами Банку.
Проведено акредитацію пар-
тнерів за еко-напрямом (LED 
освітлення, котли на біомасі).

 

Стуктура портфелю 
еко-проектів 
за напрямом  
фінансування 
по клієнтам  

корпоративного 
бізнесу та МСБ

21,4 %
17,2 %

9,8 %

5,1 %

3,1 %

3,0 %

0,9 %
0,4 %

0,2 %

39,0 %

72%

24%

4%
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1.5. Впровадження еко-банкінгу

ПЕРЕВАГИ БАНКУ У ФІНАНСУВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ:

Б анк здійснює поширення екологічної 
культури та ідей енергозбереження 
серед населення та українських ком-

паній, а також надає допомогу клієнтам у ре-
алізації проектів енергоефективності та енер-
гозбереження через надання фінансування.   

Задля цього в АБ «УКРГАЗБАНК» було створено 
спеціальний підрозділ — Департамент екологіч-
ного реінжинірингу та впровадження проектів 

ресурсозбереження, а також запрошено до кон-
сультаційної підтримки Міжнародну фінансову 
корпорацію (IFC) — організацію, що має глибокі 
знання та практичний досвід у сфері енергоефек-
тивності та «зеленої» енергетики в усьому світі. У 
такій співпраці були розроблені стандартизовані 
критерії еко-банкінгу та програми фінансування. 
Фокусування саме на еко-банкінгу є головним 
завдання Банку у своєму подальшому розвитку 
та є унікальним для банківського сектору України.

наявність технологічної експертизи, спільно з IFC, що дозволяє правильно оцінити 
потенціал еко-проектів та надати фінансування з максимальним економічним 
ефектом для клієнтів;
готовність Банку надавати кредити у євро зі ставкою 6-8,5%; 
надання кредитування строком до 10 років;
готовність кредитувати у розмірі до 75% від вартості проекту, у тому числі рефінансувати 
вже введені в експлуатацію станції

За підсумками 2016 року Банк надав фінансування клієнтам корпоративного бізнесу 
та МСБ на проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням 
шкідливого впливу на довкілля, загальним обсягом на 1 855,2 млн грн станом на 
01.01.2017.

Стуктура портфелю 
еко-проектів 

за напрямом бізнесу
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1.7. Афілійовані особи   

зій на здійснення валютних операцій, 
затвердженого постановою Правлін-
ня Національного банку України від 
15.08.2011 № 281. 

Установа, що має істотну участь  
в АБ «УКРГАЗБАНК» станом  
на 01.01.2017:

Держава Україна (Міністерство фінан-
сів України), відсоток істотної участі — 
94,9409%.

Установи, в яких АБ «УКРГАЗБАНК» 
є власником істотної участі станом 
на 01.01.2017:

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

ліцензія серії АЕ № 294714 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 14.02.2015, 
строк дії з 14.02.2015 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Дилерська діяль-
ність; 
ліцензія серії АЕ № 294715 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 14.02.2015, 
строк дії з 14.02.2015 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Андеррайтинг; 
ліцензія серії АЕ № 294716 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 14.02.2015, 
строк дії з 14.02.2015 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Діяльність з управ-
ління цінними паперами.

ліцензія серії АД № 034432 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 18.06.2012, 
строк дії необмежений, на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних 
паперів. Діяльність з управління іпотеч-
ним покриттям;
ліцензія серії АЕ № 263236 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 28.08.2013, 
строк дії з 12.10.2013 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарна діяль-
ність. Депозитарна діяльність депозитар-
ної установи; 
ліцензія серії АЕ № 263237 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 28.08.2013, 
строк дії з 12.10.2013 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарна діяль-
ність. Діяльність із зберігання активів ін-
ститутів спільного інвестування; 
ліцензія серії АЕ № 263238 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 28.08.2013, 
строк дії з 12.10.2013 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарна діяль-
ність. Діяльність із зберігання активів 
пенсійних фондів; 
ліцензія серії АЕ № 294713 
видана Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 14.02.2015, 
строк дії з 14.02.2015 необмежений, на 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльність з торгівлі 
цінними паперами. Брокерська діяль-
ність; 

Також Банк має такі ліцензії  
на окремі види діяльності:
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1.6. Ліцензії та дозволи           

залучення у вклади (депозити) коштів та 
банківських металів від необмеженого 
кола юридичних і фізичних осіб; 
відкриття та ведення поточних 
(кореспондентських) рахунків клієнтів, у 
тому числі у банківських металах; 
розміщення залучених у вклади 
(депозити), у тому числі на поточні 
рахунки, коштів та банківських металів 
від свого імені, на власних умовах та на 
власний ризик. 

неторговельні операції з валютними цін-
ностями; 
операції з готівковою іноземною валю-
тою та чеками (купівля, продаж, обмін, 
прийняття та інкасо), що здійснюються в 
касах і пунктах обміну іноземної валюти 
банків;
операції з готівковою іноземною валю-
тою (купівля, продаж, обмін), що здій-
снюються в пунктах обміну іноземної 
валюти, які працюють на підставі укла-
дених банками агентських договорів з 
юридичними особами — резидентами; 
ведення рахунків клієнтів (резидентів 
і нерезидентів) в іноземній валюті та 
клієнтів-нерезидентів у грошовій одини-
ці України; 
ведення кореспондентських рахунків 
банків (резидентів і нерезидентів) в іно-
земній валюті; 
ведення кореспондентських рахунків 
банків (нерезидентів) у грошовій одини-
ці України; 

відкриття кореспондентських рахунків 
в уповноважених банках України в іно-
земній валюті та здійснення операцій за 
ними; 
відкриття кореспондентських рахунків у 
банках (нерезидентах) в іноземній ва-
люті та здійснення операцій за ними; 
залучення та розміщення іноземної ва-
люти на валютному ринку України; 
залучення та розміщення іноземної ва-
люти на міжнародних ринках; 
торгівля іноземною валютою на валют-
ному ринку України (за винятком опе-
рацій з готівковою іноземною валютою 
та чеками (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюється в касах і пунктах обміну 
іноземної валюти банків і агентів); 
торгівля іноземною валютою на міжна-
родних ринках; 
залучення та розміщення банківських 
металів на валютному ринку України;
залучення та розміщення банківських 
металів на міжнародних ринках; 
торгівля банківськими металами на ва-
лютному ринку України; 
торгівля банківськими металами на між-
народних ринках; 
валютні операції на валютному ринку 
України, які належать до фінансових по-
слуг згідно зі статтею 4 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» та 
не зазначені в абзацах другому  — сім-
надцятому розділу другого Положення 
про порядок надання банкам і філіям 
іноземних банків генеральних ліцен-
зій на здійснення валютних операцій, 
затвердженого постановою Правлін-
ня Національного банку України від 
15.08.2011 № 281;
валютні операції на міжнародних рин-
ках, які належать до фінансових послуг 
згідно зі статтею 4 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» та 
не зазначені в абзацах другому — сім-
надцятому розділу другого Положення 
про порядок надання банкам і філіям 
іноземних банків генеральних ліцен-

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

Генеральна ліцензія № 123, видана 
06.10.2011 Національним банком 
України, та додаток до Генеральної 
ліцензії, відповідно до яких Банк має 
право здійснювати такі валютні опе-
рації: 
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1.8. Організаційна структура 
головної установи АБ “УКРГАЗБАНК”
(станом на 01.01.2017)       

Ревізійна комісія

* структурні одинці підлягають скороченню
після фактичного вивільнення працівників

Відділ методології,
планування та
звітності аудиту

Відділ моніторингу
та консолідації результатів 
аудиторських перевірок

Управління методології
та моніторингу аудиту

Відділ аудиту підрозділів
регіональної мережі

Відділ координації аудиту 
регіональної мережі

Управління аудиту
підрозділів регіональної
мережі банку

Відділ аудиту інформа-
ційних технологій та 
інформаційної безпеки

Відділ аудиту внутрішньо-
господарської діяльності
та звітності

Відділ аудиту
активних операцій

Управління аудиту 
підрозділів головної 
установи банку

Відділ аудиту пасивних 
операцій 

Головний бухгалтер
Хрустальова Н.Г.

Департамент бек-офісу
банківських операцій

Департамент бек-офісу
клієнтських операцій*

Департамент супрово-
дження та підтримки 
операційної діяльності*

Департамент централі
зованого супроводження 
та підтримки клієнтських 
операцій*

Департамент звітності, 
контролю та методології

Управління супрово-
дження внутрішньо
банківських операцій

Департамент
міжнародного
співробітництва

Департамент
інвестиційної діяльності
та акціонерного капіталу

Управління
податкового обліку

Заступник
Голови Правління
Храмов Ю.А.

Департамент корпора-
тивного банкінгу та 
транзакційного бізнесу

Департамент
корпоративного 
банкінгу*

Департамент по роботі
з корпоративними
VIP-клієнтами

Управління
депозитарної 
діяльності

Департамент контролю
за валютними операціями

Управління з питань
взаємодії з небанків -
ськими установами

 
 

 

 

Перший заступник
Голови Правління
Кравець А.М.

Департамент казна-
чейських операцій

 

Заступник
Голови Правління

Департамент врегулювання 
боргових зобов'язань

Департамент госпо-
дарського забезпечення

Адміністративно-
господарський
департамент*

Заступник
Голови Правління
Мецгер Є.В.

Департамент супро-
водження мережі
продажів

Департамент
регіонального
управління мережею*

Департамент інкасації

Відділ охорони праці

Обласні та регіональна 
дирекції

Департамент малого
та середнього бізнесу

Заступник
Голови Правління
Василець Н.Є.

Департамент
ризик-менеджменту

Департамент
фінансового
моніторингу

Управління по роботі з
простроченою заборгова-
ністю роздрібного, 
мікро та малого бізнесу

Управління комплаєнсу
та методології

Операційний
департамент

Департамент інформа-
ційної політики, марке-
тингу та реклами

Юридичний 
департамент

Фінансовий 
департамент

Департамент
управління 
персоналом

Департамент
банківської 
безпеки

Перший
відділ

Служба
корпоративного
секретаря

Управління
внутрішньої
ревізії

Заступник
Голови Правління

Департамент
роздрібного банкінгу

Контакт-центр

Департамент карткових 
продуктів та альтернатив-
них каналів продажів

внутрішнього
аудиту

Департамент

ПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Голова Правління
Шевченко К.Є.

Наглядова рада (7 осіб)

Тютюн І.Б. Березовик В.М.

Відділ управління
іпотечним покриттям

Департамент
централізованих
закупівель

Департамент
екологічного реінжирингу
та впровадження проектів
ресурсо-збереження

Відділ з організації
конкурсних торгів*

Департамент
інформаційних
технологій
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1.10. Історія становлення

1993 рік

Зареєстровано акціонерне 
товариство закритого типу —  
Акціонерний Комерційний 
Банк «Хаджибейбанк», пра-
вонаступником якого став 
Укргазбанк.

відкритого акціонерного то-
вариства. 

Банк активно інтегруєть-
ся до газового комплексу 
України: його клієнтами 
стали потужні газопоста-
чальники — ДАХК «Укргаз», 
АТЗТ «Інтергаз» та інші. 
Банк отримав генеральну 
ліцензію на право здійс-
нення банківських опера-
цій. Аудиторська компанія 
Deloitte & Touche вперше 
провела аудит Банку за між-
народними стандартами.

Банк реорганізовано в 
АБ «Укргазбанк» у формі  

2000 рік

Банк емітував локальні 
платіжні картки «ЕНЕРГІЯ™» 
та впровадив зарплатні 
проекти для своїх найбіль-
ших клієнтів. 

Цього ж року Банк став 
принциповим членом між-
народної асоціації Еuropay 
International.

1995 рік

Банк змінив назву на АБ «Ін-
тергазбанк» та складався з 
Головної установи у м. Києві 
та Одеської філії. Розпоча-
лась активна комерційна і 
фінансова діяльність. 

Для оперативного та якісно-
го обслуговування клієнтів 
впроваджено програмний 
комплекс «Клієнт-Банк».

1998 рік

Банк наростив темпи ка-
піталізації внаслідок другої 
емісії акцій. 

Цього ж року Банк увійшов 
до складу Асоціації україн-
ських банків. 

2001 рік

Банк змінив офіційну на-
зву на Відкрите акціонерне 
товариство Акціонерний 
банк «Укргазбанк». 

Банк продовжив активне 
просування банківських 
послуг у регіони та на кі-
нець року налічував уже 40 
регіональних відділень. 

1996 рік

1997 рік

Банк змінив назву на АБ 
«Укргазбанк», отримав лі-
цензію НБУ на право здійс-
нення операцій з валютни-
ми цінностями, приєднався 
до міжнародної системи 
REUTERS і розпочав актив-
ну діяльність на валютному 
ринку України. 

1999 рік

Банк здійснив третю емісію 
акцій, збільшивши статут-
ний фонд з 6,90 млн грн до 
13,95 млн грн. 

Для реалізації стратегічного 
плану розвитку Банк розши-
рив ліцензію на право залу-
чення і розміщення інозем-
ної валюти на міжнародних 
ринках. 

2002 рік

Враховуючи динаміку об-
сягу активних і пасивних 
операцій Банку, Комісією 
з питань нагляду та регулю-
вання діяльності банків ВАТ 
АБ «Укргазбанк» включено 
до ІІ групи банків України. 

Банк розширив присутність 
на ринку і був представ-
лений вже у 13 областях 
України.
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1.9. Персонал

П ерсонал АБ «УКРГАЗ-
БАНК» — команда, що 
складається з  високо-

кваліфікованих фахівців, які 
надають усі види банківських 
послуг, включаючи складні та 
нестандартні завдання, а та-
кож прагнуть до подальшо-
го вдосконалення своїх про-
фесійних знань і навичок.  

Керівництвом АБ «УКРГАЗ-
БАНК» у 2016 році приділя-
лось багато уваги вдоскона-
ленню існуючих інструментів 
управління персоналом Бан-
ку, проводилась робота з удо-
сконалення системи мотивації 
працівників, що була спрямова-
на на досягнення поставлених 
завдань та цілей, виконання 
планових бізнес-показників, а 
також на підвищення об’єктив-

ності оцінки діяльності структур-
них підрозділів Банку. 
Крім того, в Банку застосову-
ються передові системи оцін-
ки та розвитку персоналу, що 
враховують досягнення і резуль-
тати кожного працівника, спря-
мовані на можливість праців-
ників реалізувати себе. 

У 2016 році було розроблено 
та впроваджено нові програми 
навчання, метою яких є вдоско-
налення практичних навичок 
працівників фронт-офісу щодо 
продажів банківських продуктів, 
збільшення обсягів продажів, 
покращення якості обслугову-
вання клієнтів, зокрема, за на-
прямом малого та середнього 
бізнесу. Також у 2016 році ак-
тивно проводилось навчання та 
оцінка рівня знань працівників 

мережі засобами дистанційного 
навчання за всіма бізнес-напря-
мами.    

Банк співпрацює з багатьма 
українськими ВУЗами, сту-
денти і випускники профільних 
спеціальностей проходять в АБ 
«УКРГАЗБАНК» практику та от-
римують унікальну можливість 
розпочати кар’єру в успішній 
фінансовій організації. При під-
борі майбутніх працівників АБ 
«УКРГАЗБАНК» перевага від-
дається високопрофесійним, 
амбіційним та цілеспрямованим 
кандидатам. 

Банк гарантує високі соціальні 
стандарти, гідну оплату праці, 
навчання та розвиток персо-
налу, забезпечує охорону пра-
ці та безпеку персоналу.

72% 
жінки

більше 80% 
мають 

повну вищу освіту

 
Середній стаж 
роботи в Банку  

4 роки

28% 
чоловіки

від 25 до 49 років, середній вік 38 років

83% працівників

3800 працівників
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2000 рік

Банк розробив нову стра-
тегію розвитку, відзначив-
ся зростанням показників 
фінансової діяльності та 
відновленням кредитуван-
ня. На початку року шля-
хом додаткової емісії акцій 
статутний капітал Банку 
збільшено на 1,9 млрд грн, 
частка Міністерства фінан-
сів України у статутному ка-
піталі зросла до 87,72%. 

Міністерством фінансів 
України Банк включено 
до переліку комерційних 
банків, що здійснюють 
функції агентів з оформ-
лення відшкодування по-
датку на додану вартість 
облігаціями внутрішньої 
державної позики. Кабінет 
Міністрів України визна-
чив Банк уповноваженим 
обслуговувати поточні 
рахунки зі спеціальним 
режимом використання 
гарантованих постачаль-
ників (газопостачальні ком- 
панії) та їх структурних 
підрозділів, а також під-
приємств, які продають 
природний газ газопоста-
чальним підприємствам. 
Рейтингове агентство «Кре-
дит-Рейтинг» підтверди-
ло Банку довгостроковий 
кредитний рейтинг uaBBB. 
Прогноз рейтингу — «ста-
більний», рівень надій-
ності банківських депо-
зитів на рівні «4» (висока 
надійність).

Банк докапіталізовано на 
4,3 млрд грн, до 10 млрд 

2012 рік

Банк продовжив успіш-
ну реалізацію стратегії та 
закріпив провідні позиції 
серед найбільших україн-
ських банків. Банк став 
активним учасником дер-
жавної програми житлово-
го кредитування фізичних 
осіб «Доступне житло». 

Отримавши ліцензію Націо-
нальної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку 
на провадження професій-
ної діяльності на ринку цін-
них паперів — діяльності 
з управління іпотечним 
покриттям,  Банк набув 
виключного права нада-
вати відповідні послуги 
емітентам цінних паперів. 
Банк виконав зобов’я-
зання перед зовнішніми 
кредиторами та погасив 
синдикований кредит на 
суму 23 млн доларів США, 

грн, а частка Держави в 
капіталі досягла 92,9998%. 
Це дало можливість дофор-
мувати необхідний обсяг 
резервів згідно з вимога-
ми НБУ та міжнародного 
фінансового аудиту. 

Банк утримував міцні кон-
курентні позиції в групі най-
більших українських банків. 
Рейтингове агентство «Кре-
дит-Рейтинг» двічі протя-
гом року підтверджувало 
довгостроковий кредитний 
рейтинг і рейтинг боргово-
го зобов’язання Банку на 
рівні uaBBB із прогнозом 
«стабільний», а також рей-
тинг надійності банківських 
депозитів на рівні «4» (ви-
сока надійність). РА «Екс-
перт-Рейтинг» визначило 
кредитний рейтинг Банку 
та його боргових зобов’я-
зань (облігацій серій С, D, 
E) на рівні uaВВВ+.

2001 рік

існуючу мережу з метою 
скорочення адміністратив-
них витрат. 

наданий у 2008 році гру-
пою міжнародних банків 
— кредиторів. Відкрито 
офіційні сторінки УКРГАЗ-
БАНКУ в соціальних ме-
режах Facebook і Twitter. 
Рейтингове агентство «Екс-
перт-Рейтинг» підвищило 
кредитний рейтинг УКРГАЗ-
БАНКУ та рейтинг його об-
лігацій серії D та Е до рівня 
uaА-, прогноз рейтингів — 
позитивний.

2013 рік

Банк відзначив 20-річчя 
своєї діяльності. Чистий 
прибуток УКРГАЗБАНКУ за 
підсумками року переви-
щив 1 млрд грн, що стало 
другим результатом на рин-
ку. 

УКРГАЗБАНК запровадив 
власну мультивалютну си-
стему грошових переказів 
Welsend, яка вже восени 
вийшла на міжнародний 
ринок і стала доступною в 
Грузії. До початку навчаль-
ного року Банк запровадив 
спеціальний продукт для 
школярів — платіжну картку 
Френді Кард. 
Першим на українсько-
му банківському ринку 
УКРГАЗБАНК запропону-
вав спеціальну програму 
кредитування об’єднань 
співвласників багатоквар-
тирних будинків. Банк від-
значив п’ятиріччя діяль-
ності на ринку Forex. 
УКРГАЗБАНК став учас-
ником урядової програми 
Польщі «Фінансова підтрим-
ка експорту», реалізованої 
польським державним бан-
ком Bank Gospodarstwa 
Krajowego та отримав ліміт 
на 14 млн євро. Рейтинго-
ве агентство «Експерт-Рей-
тинг» підвищило кредитний 
рейтинг УКРГАЗБАНКУ до 
рівня uaA+ за Національ-
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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 фінансу-
вання проекту «Розвиток 
приватного сектора». 

2006 рік

рації (IFC) «Корпоративне 
управління в банківському 
секторі України». 

Міжнародне кредитне 
агентство Moody’s Investors 
Service присвоїло Банку 
довгостроковий депозит-
ний рейтинг в іноземній 
валюті B2 і рейтинг фінан-
сової стабільності Е+. 
Прогноз за рейтингами — 
«стабільний». Усе це сприя-
ло залученню від іноземних 
банків дебютного синдико-
ваного кредиту на суму 16 
млн доларів США. 
На кінець року Банк об-
слуговував уже понад 314 
тисяч приватних і корпо-
ративних клієнтів. 

Банк затверджено як пілот-
ний банк у проекті Міжна-
родної фінансової корпо-

синдикований кредит на 
суму 23 млн доларів США, 
кошти було спрямовано 
на фінансування зовніш-
ньоторговельних операцій 
клієнтів. 

У цьому ж році Банк вчасно 
і в повному обсязі погасив 
клубний кредит у розмірі 
20 млн доларів США та син-
дикований 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 ін-
формаційної прозорості з 
найкращим в історії подіб-
них досліджень в Україні 
показником транспарент-
ності — 71,2% за результа-
тами проведеного Агент-
ством фінансових ініціатив 
спільно зі Службою рейтин-
гів корпоративного управ-
ління Standard & Poor’s 
дослідження серед 30 най-
більших банків.

Банк увійшов до групи най-
більших вітчизняних кре-
дитно-фінансових установ 
і збільшив статутний фонд 
до 700 млн грн. Залучено 

2007 рік

2008 рік

Банк відзначився істотним 
зростанням показників 
діяльності та збільшив ста-
тутний фонд до 500 млн 
грн. 

Банк отримав другий син-
дикований кредит на суму 
46 млн доларів США та 
клубний кредит на суму 20 
млн доларів США. У цьому 
році розпочато реоргані-
зацію системи управління 
мережею продажу шляхом 
переходу на «єдиний ба-
ланс». 
Кількість працівників Банку 
на кінець року перевищила 
3 400 осіб. 

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Банк зазнав суттєвих змін. 
Зважаючи на фінансову 
ситуацію, що склалася в 
Україні у 2009 році, акціо-
нери звернулись до Уряду 
щодо участі держави у ста-
тутному капіталі Банку шля-
хом його рекапіталізації. 

Кабінет Міністрів України 
ухвалив рішення про збіль-
шення статутного капіта-
лу Банку на 3,1 млрд грн. 
Таким чином, статутний 
капітал Банку зріс до 3,8 
млрд грн, а 81,58% його 
акцій належало державі в 
особі Міністерства фінан-
сів України. У цьому ж році 
Банк реорганізовано у 
публічне акціонерне това-
риство. В умовах фінансо-
вої кризи Банк оптимізував 

2005 рік

Банк пройшов сертифіка-
цію термінального облад-
нання у МПС MasterCard 
Worldwide та розпочав 
еквайринг чіп-карт цієї  
платіжної системи. 

Впроваджено нову си-
стему біометричної іден-
тифікації клієнтів у де-
позитарії — «МАСТ-IПРА 
«Депозитарій». 

2004 рік

Банк збільшив статутний 
фонд до 120 млн грн та 
увійшов до першої двад-
цятки банків України. 

Емісія платіжних карток 
сягнула майже 180 тисяч 
штук. 
Активно впроваджувалися 
зарплатні проекти клієнтів. 
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2000 рік

2001 рік

ваджував нові еко-продук-
ти та послуги, активно під-
тримував енергоефективні 
ініціативи. 
Протягом року УКРГАЗ-
БАНК відкрив 9 безко-
штовних заправок для 
електромобілів на базі 
своїх відділень у Києві, 
Житомирі, Херсоні, Рів-
ному, Черкасах та Мико-
лаєві. 
Профінансував велику кіль-
кість масштабних еко-про-
ектів на всій території 
України, активно підтриму-
вав представників малого 
та середнього бізнесу, роз-
ширював лінійку еко-про-
ектів для населення. 

У вересні УКРГАЗБАНК і 
Міністерство екології та 
природних ресурсів Украї-
ни підписали угоду про 
взаємодію і співпрацю 
у реалізації екологічних, 
енергоефективних проек-
тів Банку. 
У листопаді Меморандум 
про партнерство та спів- 
працю, спрямовану на 
підвищення енергоефек-
тивності України, розви-
ток «зеленої» енергетики 
та розбудову необхідної 
інфраструктури у сфері ви-
добутку електроенергії з 
відновлювальних джерел 
був підписаний між Банком 
та Асоціацією «Європейсь-
ко-українське енергетичне 
агентство».
У 2016 році Німецько- 
Український фонд збільшив 
обсяги фінансування УКР-
ГАЗБАНКУ для кредитуван-
ня МСБ більш ніж у 2 рази 
— до 6,9 млн євро, а у грив-
ні — з 1 млн до 24 млн грн. 

Протягом року УКРГАЗ-
БАНК підвищував свою 
технологічність та зручність 
обслуговування. Банк за-
провадив мобільний дода-
ток «MYUKRGASBANK» для 
зарплатних клієнтів, відкрив 

13 нових PREMIER-зон для 
обслуговування та надання 
ексклюзивних послуг клієн-
там преміум-класу. 
З метою розширення 
клієнтської бази та поси-
лення статусу розрахунко-
вого банку для здійснення 
міжбанківських операцій, 
УКРГАЗБАНК надав згоду 
на виконання функцій ро-
зрахункового банку в про-
грамі об’єднаної мережі 
банкоматів «АТМоCфера».
У 2016 році УКРГАЗБАНК 
став першим українським 
банком, який почав тор-
гові операції через систе-
му FXAll, що є частиною 
Thomson Reuters FX Trading 
Dealing, найбільшого май-
данчику з торгівлі валюта-
ми у світі.

Міжнародна система гро-
шових переказів Welsend, 
оператором якої є УКР-
ГАЗБАНК, продовжувала 
розширювати свою при-
сутність не лише в Україні, 
а й за її межами. Зокрема, 
у 2016 році система стала 
доступною у Грузії, Таджи-
кистані, Молдові та ще у 
32 країнах світу завдяки 
співпраці зі всесвітньою 
системою Intel Express. 
Національний оператор 
поштового зв’язку «Укрпо-
шта» став партнером си-
стеми грошових переказів 
Welsend у 2016 році.
Протягом року УКРГАЗ-
БАНК утримував лідер-
ство серед провідних 
учасників ринку держав-
них облігацій та серед 
депозитарних установ за 
обсягом депозитарних 
активів.
У 2016 році УКРГАЗБАНК 
продовжував здійснювати 
виплати гарантованих сум 
вкладникам неплатоспро-
можних банків.

Протягом року УКРГАЗ-
БАНК утримував лідерство 

серед провідних учасників 
ринку державних обліга-
цій та серед депозитарних 
установ за обсягом депо-
зитарних активів. Перебу-
вав у ТОП-100 найбільших 
платників податків України, 
став лідером серед україн-
ських банків із залучення 
коштів місцевих бюджетів 
та закладів освіти.

АБ «УКРГАЗБАНК» успіш-
но пройшов другий на-
глядовий аудит Системи 
управління інформаційною 
безпекою (СУІБ) та підтвер-
див сертифікат відповід-
ності вимогам Міжнарод-
ного стандарту з управління 
інформаційною безпекою 
ISO/IEC 27001:2013. 
Банк активно брав участь 
у благодійних ініціативах 
і програмах. Зокрема, у 
2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» 
спрямував на лікування 
українських військових 
560 тис. грн завдяки бла-
годійному депозиту «Спра-
ва честі». Також у 2016 році 
запроваджено новий всеу-
країнський соціальний про-
ект — благодійний депозит 
«Берегиня».
Рейтингове агентство IBI-
Rating підтвердило кре-
дитний рейтинг АБ «УКР-
ГАЗБАНК» на рівні uaA+ 
зі збереженням прогнозу 
«стабільний». 

Також був підтвердже-
ний рейтинг надійності 
банківських вкладів на 
рівні «5+», що означає від-
мінну надійність. 
Рейтингове агентство 
«Експерт-Рейтинг» прийня-
ло рішення про підвищен-
ня кредитного рейтингу АБ 
«УКРГАЗБАНК» за націо-
нальною шкалою до рівня 
uaAА+, що характеризуєть-
ся дуже високою кредито-
спроможністю порівняно 
з іншими українськими 
позичальниками.
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ною рейтинговою шкалою. 
Кредитний рейтинг такого 
ж рівня (uaА+) з прогно-
зом «стабільний» і рейтинг 
депозитів на рівні В (ви-
сока надійність) присвоїло 
УКРГАЗБАНКУ й «Україн-
ське кредитно-рейтингове 
агентство».

Банк увійшов до переліку 
об’єктів державної влас-
ності, що мають стратегічне 
значення для економіки та 
безпеки держави. 

Достроково і в повному об-
сязі погасив короткострокові 
стабілізаційні кредити НБУ 
на загальну суму 922,6 млн 
гривень. Банк також у пов-
ному обсязі повернув Дер-
жавній казначейській службі 
України депозит у розмірі 
200 млн доларів і нарахо-
вані відсотки за ним. У грудні 
конкурсна комісія, створена 
Наглядовою радою УКРГАЗ-
БАНКУ, прийняла рішення 
щодо проведення першого в 
Україні публічного конкурсу 
з продажу прав вимоги УКР-
ГАЗБАНКУ за кредитними 
договорами та договорами 
забезпечення виконання зо-
бов’язань. 
У грудні УКРГАЗБАНК пер-
шим з українських банків 
здійснив випуск фінансо-
вої гарантії зі сплати мит-
них платежів на користь 
Державної фіскальної 
служби України на суму 
195 млн гривень для однієї 
з провідних транснаціо-
нальних компаній. 
Банк успішно завершив 
процедуру приєднання ПАТ 
«АКБ «КИЇВ» —  унікального 
для української банківської 
системи процесу підтримки 
фінансової стабільності. УКР-
ГАЗБАНК отримав додаткову 
капіталізацію в розмірі 3,8 
млрд грн, що стало додатко-
вою гарантією його стабіль-
ності. Таким чином, частка 
держави в статутному ка-
піталі Банку збільшилася з 
92,9998% до 94,9409%. 
Успішно пройшов перший 
наглядовий аудит системи 
управління інформаційною 
безпекою (СУІБ) та отримав 
новий сертифікат відповід-

У 2016 році УКРГАЗБАНК 
достроково і в повному об-
сязі 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 фінан-
сового стану Банку в рам-
ках Програми фінансового 
оздоровлення. 

УКРГАЗБАНК став уповно-
важеним банком на здійс-
нення розрахунків за мит-
ними платежами і повністю 
налаштував роботу 38 
своїх відділень з метою об-
слуговування митниць Дер-
жавної фіскальної служби 
України.
Увійшов до першої п’ятір-
ки найбільших українських 
банків за обсягом активів 
за результатами діяльності 
у 2016 року.

Міжнародна фінансова 
корпорація (IFC) та УКР-
ГАЗБАНК підписали угоду 
зі спрощення доступу до 
фінансування для ком-
паній, що бажають запро-
вадити відновлювальні та 
енергозберігаючі техно-
логії і допомогти розкрити 
«зелений» економічний по-
тенціал країни. У рамках 
такої співпраці Банк запро-

ності вимогам Міжнародно-
го Стандарту з управління 
інформаційної безпеки ISO/
IEC 27001:2013. 
За результатами рейтин-
гів «УКРА» та РА «Стандарт 
Рейтинг» УКРГАЗБАНК от-
римав найвищу надійність 
депозитів серед українсь-
ких банків на рівні «А». Рей-
тинговий комітет РА «Екс-
перт-Рейтинг» підтвердив 
кредитний рейтинг УКРГАЗ-
БАНКУ за національною 
шкалою на рівні uaAА-. 

2014 рік

2015 рік

У 2014 році УКРГАЗБАНК 
зберігав достатньо високу 
ділову активність, неодно-
разово визнавався провід-
ними економічними видан-
нями одним із найбільш 
динамічних, ефективних, 
стійких і надійних банківсь-
ких установ України, а та-
кож увійшов у топ-100 най-
кращих компаній України.  

У липні УКРГАЗБАНК за-
пропонував ринку універ-
сальну кредитно-депозитну 
картку «Домовичок», яка 
вже в листопаді була визна-
на компанією MasterCard 
продуктом 2014 року для 
масового сегмента. Систе-
ма управління інформацій-
ною безпекою УКРГАЗБАН-
КУ в 2014 році пройшла 
міжнародну сертифікацію 
та першою в Україні отри-
мала сертифікат відповід-
ності вимогам стандарту 
ISO/IEC 27001:2005. 26 
грудня 2014 року «Україн-
ське кредитно-рейтинго-
ве агентство» підтвердило 
довгостроковий кредитний 
рейтинг УКРГАЗБАНКУ на 
рівні «uaA+», прогноз рей-
тингу «стабільний», а також 
рейтинг депозитів УКРГАЗ-
БАНКУ на рівні «A» (най-
вища надійність). Банк оп-
тимізував власну мережу, 
впроваджував нові продук-
ти та послуги, підвищував 
надійність здійснення опера-
цій і вдосконалював сервіс 
уже існуючих пропозицій.

2016 рік
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1.11. Рейтинги
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1.12. Огляд фінансових показників на кінець 2016 року 
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53 905 933 41 555 340 29,72%

2 482 132 3 969 997 -37,48%

20 351 584 14 029 078 45,07%

19 996 757 8 341 186 139,74%

48 608 027 37 262 694 30,45%

574 997 4 284 258 -86,58%

46 180 966 27 510 140 67,87%

5 297 906 4 292 646 23,42%

13 837 000 13 837 000 0,00%

4,00%

4,21%

7,67%

2,71%

2,59%

3,37%

5,37%

7,69%

3,11%

Активи, в т.ч.:

Грошові кошти та їх еквіваленти

Кредити клієнтам

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу

Зобов’язання, в т.ч.:

Кошти Національного банку України

Кошти клієнтів

Власний капітал

Статутний капітал

Чисті проценті (витрати)/доходи після зміни резерву  
під зменшення корисності кредитів

Результат від первісного визнання фінансових активів/зобов’язань

Чисті комісійні доходи

Чисті (збитки)/прибутки від інвестиційних цінних паперів,  
наявних для продажу

Результат від операцій з іноземними валютами та похідними  
фінансовими інструментами

Інші доходи

Непроцентні витрати

Чистий прибуток/збиток

Власний капітал

Активи

Портфель цінних паперів

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.

  юридичних осіб

  фізичних осіб

Кошти клієнтів, у т. ч.

  юридичних осіб

  фізичних осіб

 1 291 211  1 172 460 10,13%

( 775 604)  85 138 -911,00%

 342 720  219 616 56,05%

 82 686  144 110 -74,29%

534 335 ( 302 701) 176,52%

 145 734  56 859 156,31%

( 1 355 202) ( 1 066 795)  27,03%

 288 995  259 672 10,15%

1Розраховано на підставі наведених на сайті Національного банку України основних показників діяльності банків України на 01.01.2017

Основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на кінець року
на основі фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року

Позиції АБ «УКРГАЗБАНК» на банківському ринку
станом на 01.01.20171 
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РЮР1К
НАЦЮНАЛЬНЕ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО

свщоцтво
№ СВ 161111-01

3 присвоения та оновлення 
довгострокового кредитного рейтингу позичальника

за Нацюнальною рейтинговою шкалою

Нацюнальне рейтингове Агентство «Рюрж» 
пщтверджуе присвоения та оновлення 

довгострокового кредитного рейтингу позичальника
на piBH i

uaAA+
ПУБЛ1ЧНОМУ АКЦЮНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

АБ «УКРГАЗБАНК»
Дата присвоения: 30 вересня 2016 року 

Дата оновлення: 11 листопада 2016 року

Отало А. В.
Генеральний 
НРА «Рюр1к»

Балансові показники

Звіт про сукупні прибутки та збитки

ПОКАЗНИКИ

ПОКАЗНИКИ

ЧАСТКА НА РИНКУ

ТИС. ГРН.

2016 РІК 2015 РІК ЗМІНА

%
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1.15. Відокремлені структурні підрозділи (станом на 01.01.2017)

Мережа АБ «УКРГАЗБАНК» складається з 245 зареєстрованих відділень  
(у тому числі 231 діюче відділення) у всіх областях України та в місті Києві.

ГЕОГРАФІЯ ПОКРИТТЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МЕРЕЖЕЮ ДІЮЧИХ ВІДДІЛЕНЬ АБ «УКРГАЗБАНК» 

23

12

9

5

5

6

97

3

3

10

12

6

7

16

5

15

14

7 14

4

8

7

22

2

Чернівецька 
обл.

Хмельницька
обл.

Львівська
обл.

Закарпатська
обл.

Тернопільська
обл.

Івано-
Франківська

обл.

Вінницька
обл.

Житомирська
обл.

Рівненська
обл.

Волинська
обл.

Одеська
обл.

Миколаївська
обл.

АР Крим

Херсонська
обл.

Кіровоградська
обл.

Черкаська
обл.

Полтавська
обл.

Сумська
обл.

Чернігівська
обл.

м. Київ

Запорізька
обл.

Донецька
обл.

Луганська
обл.

Харківська
обл.

Дніпропетровська
обл.

Київська
обл.
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1.13. Членство в міжнародних платіжних системах

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

АБ «УКРГАЗБАНК» є бага-
торічним членом у між-
народних платіжних си-

стемах MasterCard International 
Inc. та Visa International Service 
Association та національних 
карткових платіжних системах 
ПС «УКРКАРТ» і Національній  
Системі Масових Електронних 
Платежів (НСМЕП). 

Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» 
пропонує своїм клієнтам карт-
ки преміального класу American 
Express у рамках маркетинго-
вої угоди з компанією American 
Express.

АБ «УКРГАЗБАНК» виконує функ-
ції розрахункового банку платіж-
ної системи «УКРКАРТ» (на кінець 
року здійснював обслуговуван-
ня за картковими операціями 
12 українських банків). Почи-
наючи з 2016 року виконує 
функції розрахункового банку 
за програмою спільної мережі 
банкоматів «АТМОСФЕРА», що 
налічує 12 банків — учасників. 
Також у 2016 році АБ «УКРГАЗ-
БАНК» став розрахунковим бан-
ком нової внутрішньодержавної 
платіжної системи «ЕЛЕКТРУМ».

АБ «УКРГАЗБАНК» як принципо-
вий член міжнародних платіжних 
систем (далі — МПС) MasterCard 
Internationa lInc. та Visa 
International Service Association, 
має значний досвід співпраці з 
банками при вступі до МПС та 
надання подальшого професій-
ного супроводження. Так, не-
зважаючи на загальне падіння 
попиту на впровадження та ро-
звиток карткового бізнесу нови-
ми банками, Банк надає свою 
фінансову підтримку при спі-

впраці з МПС 14 українським 
банкам, серед яких 5 банків є 
асоційованими членами Visa 
International Service Association 
та 9 — афілійованими членами 
MasterCard International Inc.

Серед переваг АБ «УКРГАЗБАНК» 
як банку — спонсора членства 
в МПС — можливість користу-
ватися об’єднаною банкомат-
ною мережею, яка охоплює всі 
регіони України та станом на 
01.01.2017 перевищує 700 бан-
коматів, зокрема близько 500 
власних банкоматів АБ «УКРГАЗ-
БАНК» та більше 220 банкоматів 
банків — членів платіжної систе-
ми «УКРКАРТ».

Крім того, партнерами АБ «УКР-
ГАЗБАНК» за банкоматними 
мережами є АТ «Ощадбанк» 
(2 800 банкоматів), ПАТ «Укр-
соцбанк» (830 банкоматів)  
і ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (220 
банкоматів).

У разі членства банку лише в од-
ній із МПС АБ «УКРГАЗБАНК» про-
понує обслуговування міжнарод-
них платіжних карток іншої МПС 
за операціями видачі готівкових 
коштів через власні банкомати 
та банківські POS-термінали за 
агентською схемою без вступу 
до цієї МПС. 

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

Асоціація «Українські фон-
дові торговці»;
ПрАТ «Українська між-
банківська валютна біржа»;
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
ПАТ «Українська біржа»;
ПАТ «Фондова біржа «Пер-
спектива»;
Професійна асоціація 
реєстраторів і депозитаріїв;
Універсальна товарна біржа 
Контрактовий дім УМВБ»;
Незалежна асоціація банків 
України (НАБУ);
Український кредит-
но-банківський союз 
(УКБС).

Серед основних переваг вар-
то зазначити співпрацю АБ 
«УКРГАЗБАНК» з найбільшими 
процесинговими центрами в 
рамках обслуговування афілійо- 
ваних/асоційованих учасни- 
ків міжнародних платіжних 
систем, а саме: ПрАТ «Україн-
ський процесинговий центр»,  
АТ «УКРКАРТ» та ПрАТ «Українсь-
ка фінансова мережа».

Надання спонсорської під-
тримки при вступі банків до 
МПС залишається пріори-
тетним напрямом діяльності  
АБ «УКРГАЗБАНК» із розвитку 
карткового бізнесу.



Розділ 2 2. Корпоративне управління

Корпоративне
управління

31РІЧНИЙ ЗВІТ - 2016

К 
орпоративне управління в  
АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється 
віповідно до вимог законодавства 

України, зокрема згідно з Принципами 
корпоративного управління, затверджени-
ми рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 22.07.2014 
№955, та Методичними рекомендація-
ми щодо вдосконалення корпоративного 
управління в банках України, схваленими 
постановою Правління Національного бан-
ку України від 28.03.2007 №98.

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

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

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

Така структура власності Банку визна-
чає необхідність задоволення держав-
них і суспільних потреб, але може зу-
мовлювати обмежене застосування 
окремих елементів загальноприйнят-
них стандартів корпоративного управ-
ління. 

Забезпечення реалізації інтересів дер-
жави здійснюється представниками 
Міністерства фінансів України у складі 
Наглядової ради та Ревізійної комісії 
Банку.

Відповідно до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» 
органами управління Банку є загальні 
збори акціонерів та Правління, органа-
ми контролю Банку — Ревізійна комісія 
та Наглядова рада. 

Органи управління та органи контролю 
Банку складають єдину систему органів 
управління та контролю Банку, через 
яку його акціонери регулюють і контро-
люють діяльність Банку.

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

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

Корпоративне управління у Бан-
ку базується на таких принципах:

2.1. Система корпоративного управління        

забезпечення акціонерам реальної 
можливості реалізовувати свої права, 
пов’язані з участю в управлінні Банком, 
та забезпечення реалізації прав дер-
жави як основного акціонера Банку у 
межах, визначених чинним законодав-
ством України;
рівне ставлення до акціонерів, незалеж-
но від кількості акцій, що їм належать;
здійснення Правлінням виваженого, 
сумлінного та ефективного керівництва 
поточною діяльністю;
здійснення Наглядовою радою страте-
гічного управління діяльністю Банку та 
забезпечення ефективного контролю за 
діяльністю Правління;
визначення загальними зборами акціо-
нерів цілей та основних напрямів діяль-
ності Банку;
своєчасне розкриття повної та достовір-
ної інформації про Банк, у тому числі про 
його фінансовий стан, економічні показ-
ники, значні події, структуру власності та 
управління з метою забезпечення мож-
ливості прийняття зважених рішень ак-
ціонерами та клієнтами Банку; 
ефективний контроль за фінансово-го-
сподарською діяльністю Банку з метою 
захисту прав та законних інтересів ак-
ціонерів та клієнтів Банку.
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Найбільшим бенефіціарним власником 
є держава Україна в особі Міністерства 
фінансів України, що володіє 94,9409% 
у статутному капіталі Банку. Жоден інший 
акціонер не має у власності більше 1,0 % у 
статутному капіталі Банку.

Щорічно за підсумками діяльності Банку 
у попередньому (звітному) році загальні 
збори акціонерів Банку приймають рішен-
ня про розподіл прибутку Банку за звітний 
рік. 
За рішенням загальних зборів акціонерів 
Банку прибуток звітного року або його ча-
стина може бути спрямована на виплату 
дивідендів акціонерам — власникам про-
стих акцій Банку. Власники привілейо- 
ваних акцій мають право на отримання 
щорічно фіксованого дивіденду, за винят-
ком випадків, передбачених частиною 3 
статті 31 Закону України «Про акціонерні 
товариства», або інших обмежень, вста-
новлених банківським законодавством. 
Дивіденди за привілейованими акціями 
встановлюються в розмірі 0,01 грн на 
одну привілейовану акцію.
Виплата дивідендів акціонерам за всіма 
типами акцій Банку проводиться один раз 
на рік у повному обсязі виключно гро-
шовими коштами. Виплата дивідендів за 
простими акціями має бути завершена 
не пізніше шести місяців із дня прийняття 
загальними зборами акціонерів рішення 
про виплату дивідендів. Виплата дивіден-
дів за привілейованими акціями має бути 
завершена не пізніше шести місяців із дня 
закінчення звітного року за умови відсут-
ності обмежень, встановлених банківсь-
ким законодавством, та з урахуванням 
окремих рішень Наглядової ради. Дивіден-
ди виплачуються на акції Банку, звіт про 
результати розміщення яких зареєстро-
вано Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку у встановленому 
законодавством порядку.
Не допускається в рамках однієї кате-
горії акцій встановлення переваг для 
отримання дивідендів різними групами 
акціонерів.
Граничним терміном для отримання акціо-
нерами належних їм дивідендів є строк по-
зовної давності, встановлений законодав-
ством, перебіг якого починається з дати 
повідомлення акціонерів, які мають право 
на отримання дивідендів, про дату, розмір, 
порядок та строк їх виплати за певний рік. 
Дата повідомлення визначається за по-
штовим штемпелем відділення зв’язку, що 

члени Наглядової ради Банку не во-
лодіють акціями Банку;
члени Правління володіють 0,000243% 
у статутному капіталі Банку.

Статутний капітал Банку становить 
13 837 000 000 гривень і поділений 
на 13 836 522 922 простих іменних 
та 477 078 привілейованих іменних 
акцій.

Станом на 01.01.2017:

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ 
ЗМІН ДО СТАТУТУ

№ РОЗМІР СТАТУТНОГО 
КАПІТАЛУ, ГРН

2.2. Основні акціонери  
        (станом на 01.01.2017)

2.4. Дивідендна політика 
        

2.6. Виявлення  
конфліктів інтересів 
та управління ними

2.3. Динаміка  
акціонерного капіталу 
        

2.5. Система винагород-  
ження членів Правління 
та Наглядової ради

1 Грудень 2002 64 567 571

2 Грудень 2003 90 000 000

3 Серпень 2004 120 000 000

4 Червень 2005 170 000 000

5 Травень 2006 200 000 000

6 Грудень 2006 300 000 000

7 Травень 2007 400 000 000

8 Листопад 2007 500 000 000

9 Травень 2008 600 000 000

10 Грудень 2008 700 000 000

11 Липень 2009 3 800 000 000

12 Січень 2010 5 700 000 000

13 Липень 2011 10 000 000 000 

14 Травень 2015 13 204 000 000 

15 Серпень 2015 13 837 000 000 
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здійснило розсилку рекомендованих листів 
із зазначеним повідомленням.
Дивіденди, не отримані акціонером протя-
гом оголошеного строку, депонуються на 
відповідному рахунку Банку. Відсотки на 
депоновані суми не нараховуються. 
За результатами діяльності Банку у 2015 
та 2016 роках рішення про виплату диві-
дендів загальними зборами акціонерів 
АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалися.

стимулювання Голови та членів Правління 
визначається Законом України «Про акціо-
нерні товариства», іншими актами законо-
давства, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», поло-
женнями про Правління, про оплату праці 
та матеріальне стимулювання Голови та 
членів Правління, а також цивільно-право-
вим, трудовим договором (контрактом), що 
укладається з Головою та кожним членом 
Правління. 
Розмір винагороди Голови та членів Прав-
ління, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат, встановлюється 
окремим рішенням Наглядової ради АБ 
«УКРГАЗБАНК».

Виявлення конфліктів інтересів та управлін-
ня ними здійснюється відповідно до вимог 
Положення про конфлікт інтересів Публіч-
ного акціонерного товариства акціонерно-
го банку «УКРГАЗБАНК», яке розроблено 
згідно з вимогами законодавства України, 
зокрема з Принципами корпоративного 
управління, затвердженими Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, Методичними рекомендаціями щодо 
вдосконалення корпоративного управління 
в банках України, схваленими постановою 
Правління Національного банку України 
від 28.03.2007 №98, а також зі Статутом  
АБ «УКРГАЗБАНК» та іншими актами вну-
трішнього регулювання.
Для виявлення потенційних та наявних кон-
фліктів інтересів у керівників Банку, а також 
виявлення пов’язаних осіб Банку, Нагля-
дова рада через департамент ризик-ме-
неджменту організовує періодичне (не 
рідше одного разу на рік) анкетування 
керівників Банку. 
Інформація, що подається керівниками в 
анкетах, аналізується, акумулюється і зна-
ходиться у вільному доступі для членів На-
глядової ради, Правління, Ревізійної комісії, 
служби внутрішнього аудиту та департамен-
ту ризик-менеджменту. 
Контроль за дотриманням процесу визна-
чення, виявлення та управління потенцій-
ними та/або існуючими конфліктами інте-
ресів здійснюється Наглядовою радою. 

Відповідно до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» по-
рядок виплати винагороди членам Наглядо-
вої ради визначається у цивільно-правових 
договорах, що укладаються з кожним чле-
ном Наглядової ради. Такий цивільно-пра-
вовий договір може бути або оплатним, або 
безоплатним. 
Голова та члени Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК», які є державними службовцями, 
виконують покладені на них Статутом АБ 
«УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядо-
ву раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними 
цивільно-правовими договорами функції 
на безоплатній основі (з можливістю ком-
пенсації документально підтверджених ви-
трат, пов’язаних з діяльністю в якості членів 
Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у по-
рядку передбаченому укладеними цивіль-
но-правовими договорами).
Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», 
які є незалежними, виконують покладені 
на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», По-
ложенням про Наглядову раду АБ «УКР-
ГАЗБАНК» та відповідними цивільно-пра-
вовими договорами функції на оплатній 
основі (з можливістю компенсації докумен-
тально підтверджених витрат, пов’язаних з 
діяльністю в якості членів Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаче-
ному укладеними цивільно-правовими 
договорами). Розмір їх винагороди вста-
новлюється рішенням загальних зборів 
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Винагоро-
да незалежних членів Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК» встановлюється як відсо-
ток від грошового забезпечення або поса-
дового окладу Голови Правління.
Порядок оплати праці та матеріального 



Розділ 3
Управління 
ризиками

Стратегією управління ризиками визначено наступні  
цілі процесу управління ризиками в Банку: 
     

Банк застосовує наступну карту ризиків: 
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3. Управління ризиками

досягнення виконання показників бізнес-плану з урахуванням можливих ризиків че-
рез забезпечення оптимального співвідношення ризиків та дохідності;
забезпечення стабільного розвитку Банку в рамках реалізації загальної стратегії ро-
звитку Банку, визначеної Наглядовою радою;
здійснення Банківської діяльності та прийняття управлінських рішень з найбільш опти-
мальним співвідношенням рівня ризику та доходності на всіх рівнях управління Банку;
забезпечення ефективного управління капіталом Банку.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК 

РИНКОВИЙ РИЗИК 

ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК 

Валютний ризик 

Процентний ризик

Ціновий ризик 

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ  

ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність 
боржника чи контрагента виконати взяті на себе зобов’язання відповід-
но до погоджених умов.

ризик виникнення збитків/втрат, який виникає під впливом несприят-
ливих змін ринкових цін, зокрема через зміну курсів іноземних валют, 
процентних ставок, вартості фінансових інструментів.

ризик втрат,  що  виникає  через  недоліки  корпоративного управління,  
системи  контролю  або  неадекватності інформаційних технологій і про-
цесів оброблення інформації з  точки зору керованості,  універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності роботи. 

наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі ко-
ливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

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

ризик, що виникає внаслідок несприятливих змін ціни на цінні папери з нефіксованою доходністю.

ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність 
банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при 
цьому неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незаплано-
ваними відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або вико-
нувати позабалансові зобов’язання. Виділяють також ризик ліквідності 
ринку, який виникає через нездатність банку швидко закрити розриви 
своїх позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при 
цьому неприйнятних витрат, та/або через нездатність керівників банку 
враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність банку 
залучати кошти в необхідних обсягах, за прийнятними ставками та/або 
реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами їх вартості.

1

2

4

2.2.

2.1.

2.3.

3



.

Суб’єктами управління ризиками в Банку є:
Управління ризиками ґрунтується на наступних принципах:

ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК 

РЕПУТАЦІЙНИЙ РИЗИК  

наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який вини-
кає через порушення або недотримання Банком вимог законів, норма-
тивно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а та-
кож через можливість двозначного їх тлумачення.

наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який вини-
кає через несприятливе сприйняття іміджу Банку клієнтами, контраген-
тами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на 
спроможність Банку встановлювати нові відносини з контрагентами, на-
давати нові послуги або підтримувати відносини, що є.

5

6

НАГЛЯДОВА РАДА
Наглядова рада визначає і затверджує стра-
тегію управління ризиками, яка містить пе-
релік ризиків та процедури управління ними; 
встановлює граничні розміри ризиків та рівні 
толерантності Банку до ризиків; здійснює кон-
троль за ефективністю функціонування систе-
ми управління ризиками; затверджує план 
відновлення діяльності Банку; визнає джере-
ла капіталізації та іншого фінансування Банку; 
визначає кредитну політику Банку.

ліквідності, внутрішніх лімітів валютної пози-
ції у розрізі валют та типів позиції, прийняття 
рішень щодо оптимізації валютної структури 
балансу, встановлення граничних сум торго-
вого збитку, встановлення лімітів чутливості 
до процентного ризику,  прийняття рішень 
щодо оптимізації структури активів та пасивів, 
моніторинг дотримання нормативів та пара-
метрів ресурсного регулювання та показників 
ефективності ресурсної політики.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ
Комітет з питань управління активами та па-
сивами несе загальну відповідальність за 
встановлення внутрішніх лімітів розривів 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ  
ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ 
Комітет з питань управління операційними 
ризиками відповідає за впровадження систе-
ми ідентифікації, оцінки, моніторингу опера-
ційних ризиків; визначення рівнів толерант-
ності Банку до операційного ризику, шляхом 
впровадження обмежень, регламентів та про-
цедур, забезпечення ефективної взаємодії 
підрозділів Банку на всіх рівнях управління 
операційними ризиками, забезпечення ви-
конання вимог Національного банку України 
та норм чинного законодавства України щодо 
управління операційними ризиками; форму-
вання корпоративної культури щодо управлін-
ня операційними ризиками.

Департамент ризик-менеджменту забезпе-
чує методологічне супроводження процесу 
управління фінансовими та операційними 
ризиками; готує пропозиції щодо визначен-
ня рівнів толерантності Банку до фінансових 
та операційних ризиків; здійснює незалежну 
поточну оцінку дотримання існуючих політик 
і процедур з фінансовими та операційними 
ризиками; забезпечує проведення кількісної 
та якісної оцінки на основі визначених показ-
ників ризиків, на які наражається Банк або 
які можуть надалі з’явитися в його діяльності. 

Служба внутрішнього аудиту: розробляє про-
цедури (методологію) внутрішнього аудиту  
та здійснює оцінку наявності, достатності та 
ефективності системи внутрішнього контро-
лю (фінансовий, операційний аудит та аудит 

ПРАВЛІННЯ 
Правління відповідає за загальний підхід 
до управління ризиками і за впровадження 
стратегій та принципів управління ризиками, 
затверджених Наглядовою радою. Правління 
Банку делегує повноваження щодо оператив-
ного управління ризиками колегіальним орга-
нам Банку та встановлює ліміти повноважень 
даних колегіальних органів.

КРЕДИТНА РАДА
Кредитна рада несе загальну відповідальність 
за моніторинг та управління кредитно-інвести-
ційним портфелем; реалізацію кредитної та 
інших політик Банку щодо клієнтів Банку, ор-
ганізація кредитування клієнтів Банку з ураху-
ванням стратегічних та інших поточних планів 
діяльності Банку; прийняття рішень щодо здій-
снення Банком активних, у тому числі кре-
дитних, операцій з клієнтами Банку в межах 
повноважень; забезпечення заходів, спрямо-
ваних на управління кредитними ризиками за 
операціями з клієнтами Банку.
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діяльності профільних структурних підрозділів 
та установ Банку), здійснює  перевірку та 
оцінку ефективності функціонування системи 
управління ризиками, розробляє рекоменда-
ції щодо усунення  виявлених  порушень, щодо 
покращення системи внутрішнього контролю 
та стану управління  ризиками; здійснює кон-
троль за їх виконанням та впровадженням, 
інформує Наглядову раду та Правління Бан-
ку про результати здійснених перевірок, стан 
системи внутрішнього контролю та системи 
управління ризиками.

Керівники самостійних структурних підрозді-
лів, які генерують ризик (фронт-офіс), є від-
повідальними за неухильне дотримання 

встановлених політик та процедур прийняття 
ризиків, належне виконання функціоналу, за-
кріпленого за даними підрозділами відповід-
но до актів внутрішнього регулювання щодо 
управління ризиками, повноту та своєчас-
ність надання інформації іншим учасникам 
процесу управління ризиками.

Керівники самостійних структурних підрозді-
лів, які здійснюють супровід операцій, які ге-
нерують ризик (бек-офіс), є відповідальними 
за дотримання встановлених лімітів та умов 
прийняття ризику, а також належне вико-
нання функціоналу, закріпленого за даними 
підрозділами відповідно до актів внутрішнього 
регулювання щодо управління ризиками.

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. 

ОЦІНКА РИЗИКІВ. 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. 

АДЕКВАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЗВІТУВАННЯ ЩОДО РИЗИКІВ. 

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ. 

Система управління ризиками будується виходячи з профілю бізнесу Бан-
ку, регуляторних вимог та очікувань акціонерів, Наглядової ради та Прав-
ління Банку. Дана система забезпечує ефективний процес ідентифікації, 
оцінки, обмеження, моніторингу та контролю ризиків.

Для забезпечення належної якості управління ризиками, вони розгляда-
ються комплексно. Ризики оцінюються з позиції їх впливу на внутрішній ка-
пітал та ліквідність Банку, рівень ризиків та ступінь їх взаємозв’язку беруть-
ся до уваги при прийнятті стратегічних і тактичних управлінських рішень. 

Якісний та кількісний аналіз усіх ризиків проводиться на постійній основі, 
звітування за результатами оцінки ризиків здійснюється із встановленою 
періодичністю, але не рідше одного разу на квартал, а також у разі сут-
тєвих змін (реальних чи очікуваних) зовнішнього чи внутрішнього опера-
ційного середовища Банку. 

Аналіз, оцінка, моніторинг та контроль ризиків здійснюються департа-
ментом ризик-менеджменту, який має ресурси та повноваження, достат-
ні для виконання даних функцій. 

Банк створює процедури управління ризиками на випадок кризових та 
непередбачуваних обставин, що визначаються окремими актами вну-
трішнього регулювання.

Для вимірювання, оцінки, агрегації та звітування про розмір, структуру 
та якість здійснюваних Банком операцій у розрізі видів ризиків, продук-
тів та контрагентів Банку створюються  ефективні інформаційні системи. 

Стрес-тестування використовується Банком під час розроблення страте-
гії та бізнес-планів розвитку Банку, стратегії та політики управління ри-
зиками, плану відновлення діяльності та відповідно має забезпечувати 
можливість визначення найгіршого сценарію розвитку подій, розміру 
можливих збитків у випадку реалізації найгіршого сценарію, виявлення 
вразливих та слабких місць у системі захисту від ризиків.
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Розділ 4
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Система внутрішнього контролю охоплює  
всі етапи діяльності Банку та включає:
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4. Система внутрішнього контролю
На виконання вимог законодавства України та з метою забезпечення належного рівня 
контролю при проведенні банківських операцій в АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджена ефек-
тивна система внутрішнього контролю.

Суб’єктами системи внутрішнього контролю в Банку є Наглядова рада, Правління, служба 
внутрішнього аудиту, головний бухгалтер і його заступники, керівники дирекцій та від-
ділень 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.
У Банку затверджена та впроваджена Політика організації системи внутрішнього контро-
лю, яка нормативно врегульовує та визначає загальні підходи підвищення рівня органі-
зації внутрішнього контролю в Банку та ефективності функціонування системи внутріш-
нього контролю для забезпечення стабільності і безпечності діяльності Банку та захисту 
інтересів вкладників і кредиторів. 

Запроваджена в Банку система внутрішнього контролю  
спрямована на забезпечення:

попередній контроль, 
який проводиться до фактичного здійс-
нення операцій Банку та забезпечується 
в частині підбору персоналу, залучення і 
розміщення грошових коштів, матеріаль-
них ресурсів, вибору постачальників то-
варів, робіт та послуг, розробки та запро-
вадження нових продуктів;
поточний контроль, 
який проводиться під час здійснення 
операцій Банку і включає контроль за до-
триманням законодавчих актів та  актів  
внутрішнього регулювання Банку щодо 
здійснення цих операцій, порядку прий-
няття рішень про їх здійснення, контроль 
за повним, своєчасним і достовірним ві-
дображенням операцій у бухгалтерському 
обліку та звітності, контроль за збережен-
ням майна Банку;

подальший контроль,
який проводиться після здійснення 
операцій Банку та полягає в перевірці 
обґрунтованості та правильності здій-
снення операцій, відповідності доку-
ментів установленим формам і вимогам 
щодо їх оформлення, відповідності ви-
конуваних працівниками обов’язків їх 
посадовим інструкціям, виявленні при-
чин порушень і недоліків та визначенні 
заходів щодо їх усунення, контролі за 
виконанням планових показників діяль-
ності, визначених у стратегії розвитку 
Банку, його бізнес-планах та бюджеті, 
перевірці повноти і достовірності даних 
фінансової, статистичної, управлінської, 
податкової та іншої звітності, сформова-
ної Банком.
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ефективності проведення операцій Бан-
ку, захисту від потенційних помилок, по-
рушень, 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 звіт-
ності;
повноти, своєчасності та достовірності 

відображення в бухгалтерському обліку 
операцій Банку;
комплаєнсу;
ефективності управління персоналом;
недопущення використання послуг Бан-
ку в протиправних цілях, виявлення і 
запобігання проведенню фінансових 
операцій, пов’язаних з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванням те-
роризму та фінансуванням розповсюд-
ження зброї масового знищення.
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5. Розвиток інформаційних технологій

Розробку програмного забезпечення,  
налаштування шаблонів і запуск програм:

Запуск комплексу із автоматизованого збо-
ру (накопичення) залишків по рахунках ПАТ «НАК 
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Відкриття 38-ми відділень з метою обслу-
говування митниць Державної фіскальної 
служби України. 
Час простою відділення складав всього 2 години.

Запуск у промислову експлуатацію системи 
синхронізації даних BCZ-Scrooge.

Переведення SWIFT на SHARED 
INFRASTRUCTURE Service Bureau PROFIX.

Інтеграцію WEBBANK, Scrooge із бюро кре-
дитних історій.

Впровадження автоматизованого стягнен-
ня комісії по непрацюючих рахунках 2620, у т.ч. 
ПАТ «АКБ «Київ».

Переведення у продуктивний режим дого-
ворів РКО клієнтів корпоративного бізнесу.

Протягом 2016 року в АБ «УКРГАЗБАНК» реалізовано:

кредитування «Тепла оселя»;
іпотечного кредитування на придбання житла;
іпотечного кредитування ГКД (генеральний 
кредитний договір);
ГДД (генеральний депозитний договір).

Впровадження:
КБ Itiny 2;
АРМ СЕП2 НБУ, АРМ інформаційний НБУ;
АРМ НБУ VAL_CLI2;
система контролю платежів (Lime Systems);
смс-інформування інцидентів АРМ НБУ, АБС 
SCROOGE;
NBUMail для користувачів головного відділення 
Банку;
розрахунок резервів (чистий кредитний ризик, 
постанова НБУ №351);
АБС SCROOGE 3.9.4;
ПЗ «Клієнтські валютні заявки» у модулі Казна-
чейство АБС SCROOGE і системі дистанційного 
обслуговування ITiny;
ПЗ «Валютний контроль»;
інтеграція із BLOOMBERG.

Систематизацію і класифікацію програмно-
го забезпечення Банку.

Впроваджено мобільний додаток для управ-
ління банківськими платіжними картками фізичних 
осіб.

У рамках проекту СВС було модернізовано 
активне мережеве устаткування та впровад-
жена корпоративна IP телефонія на усіх відділення 
регіональної мережі.

Для організації нових робочих місць та фор-
мування резервного фонду устаткування в ре-
гіональну мережу було підготовлено та відправлено 
350 ПК.

Закупівлю, налаштування та введення 
в промислову експлуатацію серверного 
устаткування для проекту процесингу.

Закупівлю, налаштування та введення в 
промислову експлуатацію високопродуктивної 
системи зберігання даних для АБС Scrooge та си-
стем процесингу.

Створення двох нових кластерів віртуаліза-
ції на платформі Microsoft Hyper-V для розміщення 
продуктивних систем Банку

Підготовку до впровадження функціонал ЕЦП 
при створенні та контролі документів.

Організовано приймання платежів 
(CASH&BILLS) від:

КИЇВЕНЕРГО;
КИЇВВОДОКАНАЛ;
ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ;
ІВАНОФРАНКОВСЬКГАЗ;
ХМЕЛЬНИЦЬКА АС;
МФЕО ЧЕРНІВЦІ.
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6.1.1. Активні операції2 
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Основними клієнтами Банку є:
державні підприємства нафтогазової, 
транспортної, енергетичної промисло-
вості;
бюджетні установи та заклади освіти;
підприємства агропромислового ком-
плексу;
підприємства оборонного комплексу;
комунальні підприємства; 
лісові господарства;
небанківські фінансові установи;
виробники продуктів харчування та на-
поїв;
виробники та дистриб’ютори медичних  
та лікарських препаратів;
виробники машин та устаткування;
підприємства сфери торгівлі.

Під час розробки та впровадження нових 
продуктів АБ «УКРГАЗБАНК» враховує  по-
треби різних сегментів, а також вид діяль-
ності цих клієнтів. 
Так, з метою покращення обслугову-
вання клієнтів корпоративного бізнесу 
в 2016 році було оптимізовано тариф-
ні плани та зменшена їхня кількість до 
трьох: 
«Основний корпоративний» — основний та-
рифний план для корпоративних клієнтів; 
«Розрахунково-касовий» — тарифний план 
для клієнтів, які, крім проведення платежів, 
отримують в Банку готівку через каси;
«Базовий» — тарифний план для обслугову-
вання державних, комунальних, неприбут-
кових підприємств/установ/організацій; 
підприємств/установ/організацій палив-
но-енергетичного комплексу з істотною уча-
стю держави в статутному капіталі, газопо-
стачальних підприємств тощо.

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» знач-
но посилив свої позиції на фінансовому 
ринку України за збільшенням питомої ваги 
ринкової позиції, за обсягами банківських 
операцій, приросту портфелів та комісійних 
доходів. Банківська діяльність у сегменті 
корпоративного бізнесу була спрямована 
на збільшення клієнтської бази, розширен-
ня банківських операцій і послуг, поліпшен-
ня якості обслуговування, впровадження 
гнучкого індивідуального підходу до обслу-
говування клієнтів Банку. 
З урахуванням економічної ситуації і на-
копиченого досвіду, Банк у 2016 році за 
консультаційної підтримки Міжнародної 
фінансової корпорації реалізує страте-
гію розвитку із впровадження концепції 
еко-банку. 
Розвиток еко-кредитування корпоративно-
го сегменту, збільшення портфелів коштів 
клієнтів та залучення нових корпоративних 
клієнтів було пріоритетним завданням кор-
поративного бізнесу. Протягом року було 
залучено на обслуговування понад 1,8 ти-
сячі нових клієнтів і на кінець року АБ «УКР-
ГАЗБАНК» обслуговував більше 9 тисяч кор-
поративних клієнтів. 
У 2016 році створені передумови для посту-
пового нарощування обсягів кредитування 
корпоративного бізнесу. Цьому сприяло:
    зростання депозитного портфелю Банку;
      стабілізація макроекономічних показників;
    відкриття нових напрямів кредитування.
Зважаючи на особливості розвитку корпо-
ративного банкінгу в 2016 році, Банк забез-
печував удосконалення та адаптацію своїх 
продуктів та послуг, що враховують потре-
би, види діяльності клієнтів та кон’юнктуру 
ринку. Завдяки цьому АБ «УКРГАЗБАНК» 
вдалося збільшити обсяги банківських опе-
рацій, зокрема обсяг кредитної заборгова-
ності збільшився на 30%. На ринку залу-
чення коштів Банк покращив свої позиції, 
продемонструвавши за звітний рік приріст 
коштів корпоративних клієнтів на 92% або 
на 14,5 млрд грн (без врахування курсових 
різниць).

Обсяг кредитів клієнтам корпоративного 
бізнесу за підсумками 2016 року збільшив-
ся на 4,8 млрд грн (без урахування курсо-
вих різниць), або на 29%, i на 31.12.2016 
становив 20,8 млрд грн. 
Головним завданням у кредитуванні було 
створення якісного та диверсифікованого 
кредитного портфеля та розвиток напряму 
еко-кредитування. При кредитуванні Банк 

6. Розвиток бізнесу

2 Кредитний портфель корпоративних клієнтів (без клієнтів малого та середнього бізнесу згідно з внутрішньою сегментацією)  
у розділі наведено без нарахованих Банком доходів та до вирахування резервів.
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проводив виважену політику, активні опе-
рації здійснювались з посиленням заходів, 
спрямованих на мінімізацію ризиків, за-
безпечення високого рівня доходності 
операцій, покращення якості кредитного 
обслуговування. До позичальників висува-
лись жорсткі вимоги щодо їх фінансового 
стану, покриття суми кредиту забезпечен-
ням, наявності позитивної кредитної історії, 
також оцінювалася перспективність біз-
несу, ефективність проекту, відповідність 
критеріям еко-спрямованості. При аналізі 
діяльності позичальників враховувалася 
специфіка бізнесу, вимоги, передбачені 
контрактами, обороти за рахунками, обо-
ротність активів та інші показники.
У 2016 році запрацював та довів свою 
ефективність оновлений та оптимізований 
кредитний процес. 
Основна мета — продуктивна робота з по-
зичальниками та потенційними клієнтами 
для досягнення спільних цілей та економіч-
них інтересів у рамках кожного окремого 
кредитного проекту. Процедура поперед-
нього розгляду кредитної заявки за міні-
мальним пакетом документів із наданням 
індикативного офферу (пропозиції) щодо 
можливості проведення кредитної опера-
ції та доцільності подальшого розгляду, цен-
тралізований аналіз і розгляд кредитних 
проектів корпоративних клієнтів на рівні 
головного офісу Банку дозволив отрима-
ти найефективніший варіант задоволення 
потреб клієнта. Максимальний термін роз-
гляду кредитних заявок з етапом надання 
індикативного офферу для корпоративних 

клієнтів згідно з внутрішніми нормативни-
ми документами складає 30 днів. 

Кредитний портфель корпоративних 
клієнтів (без клієнтів малого та середньо-
го бізнесу згідно з внутрішньою сегмента-
цією) у розділі наведено без нарахованих 
Банком доходів та до вирахування ре-
зервів.
За підсумками 2016 року найбільшу част-
ку кредитного портфеля корпоративних 
клієнтів складають кредити у національній 
валюті — 74%, у дол. США та євро 21% та 
5% відповідно. Кредитний портфель кор-
поративних клієнтів у розрізі галузей еко-
номіки розподіляється наступним чином: 
вкладення у паливно-енергетичний ком-
плекс — 47%, підприємства агропромис-
лового комплексу — 18%, торгівля — 11%, 
операції з нерухомим майном та будівни-
цтво — 10%, переробна промисловість — 
4%, транспортна галузь — 3%.

6.1.2. Пасивні операції3 
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Протягом 2016 року Банком впроваджено 
наступні кредитні продукти:

кредитування корпоративних клієнтів 
за генеральним кредитним договором, 
який укладається на строк до 36 місяців 
та передбачає, що надавши Банку забез-
печення виконання своїх зобов’язань, 
клієнт може отримувати всі кредитні про-
дукти Банку без додаткового забезпечен-
ня шляхом оформлення додаткового до-
говору;
траншева кредитна лінія дозволяє клієн-
ту отримувати кредитні ресурси, макси-
мально орієнтовані на його потреби за 
оптимальною вартістю. Загальна сума 
фінансування узгоджується одноразово, 
а грошові кошти надаються траншами 
з урахуванням заявленого клієнтом тер-
міну його повернення та за процентною 

Сукупний обсяг коштів корпоративних 
клієнтів у гривневому еквіваленті збільшив-
ся на 14,5 млрд грн (без врахування кур-
сових різниць), або на 92%. Так, строкові 
кошти зросли на 5,2 млн грн, або на 73%. 
Залишки  коштів на вимогу за рік збільши-
лись на 9,3 млрд грн, або на 108%.
Завдяки переважній частці держави у 
статутному капіталі Банку, рівень довіри 
підприємств та організацій до АБ «УКР-

Протягом 2016 року діяльність АБ «УКР-
ГАЗБАНК» у сфері пасивних операцій була 
зосереджена насамперед на формуванні 
стабільної пасивної бази строкових коштів 
та коштів «до запитання», спрямованої на 
створення надійної бази для проведення 
операцій з кредитування та покращення 
показників ліквідності та фінансової стій-
кості АБ «УКРГАЗБАНК». 

Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів
у розрізі галузей економіки, %

3 Портфель коштів корпоративних клієнтів (без клієнтів малого та середнього бізнесу згідно з внутрішньою сегментацією)   
у розділі наведено без нарахованих Банком витрат.

ставкою, що залежить від строку дії траншу;
випуск фінансових гарантій зі сплати мит-
них платежів на підставі ексклюзивного 
статусу уповноваженого банку-гаранта.

Банк постійно адаптує кредитні продук-
ти до потреб корпоративних клієнтів, які 
охоплюють як короткострокове, так і дов-
гострокове кредитування, у тому числі 
спеціалізовані програми кредитування з 
урахуванням специфіки діяльності пози-
чальників (сільгоспвиробники, державні 
підприємства тощо).
Одним із стратегічних завдань корпора-
тивного банкінгу є автоматизація всіх 
бізнес-процесів, у тому числі з кредиту-
вання, впровадження нових технологій з 
метою підвищення якості обслуговуван-
ня корпоративних клієнтів. 

Портфель коштів корпоративних клієнтів, млрд грн
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У 2016 році продовжувалося активне 
нарощування портфелю документарних 
операцій клієнтів Банку. Загальний обсяг 
документарних операцій, що було надано 
(відкрито) та отримано на супроводження 
Банком протягом звітного року, склав 3 
695 млн грн (з них обсяг операцій клієнтів 
сегменту корпоративного бізнесу стано-
вив понад 3 400 млн грн).

Банк надає клієнтам повний спектр послуг 
з обслуговування усіх видів документарних 
операцій, що використовуються в якості 
форм розрахунків (документарні акредити-
ви та документарне інкасо) та інструментів 
забезпечення виконання зобов’язань (га-
рантії та резервні акредитиви) як за уго-
дами між резидентами України, так і за 
зовнішньоекономічними договорами, без 
обмежень щодо форми власності клієнтів 
та їх галузевої належності. При цьому, у 
разі необхідності, Банк залучає до супро-
водження наданих ним операцій провідні 
міжнародні фінансово-кредитні установи в 
якості підтверджуючих банків та банків-га-
рантів.
У сегменті послуг з надання гарантійних 
операцій Банк здійснює випуск тради-
ційних видів гарантій (тендерні гарантії, 
гарантії виконання договорів, гарантії 
платежу, гарантії повернення авансового 
платежу тощо) та, крім цього, є єдиним се-
ред банківських установ України уповно-
важеним на надання фінансових гарантій 
зі сплати митних платежів на користь Дер-
жавної фіскальної служби України відповід-
но до положень Митного кодексу України 
(митні гарантії). 

АБ «УКРГАЗБАНК» у 2016 році почав ак-
тивно реалізовувати еко-програми для 
фінансування корпоративного бізнесу та 
нарощувати кредитний портфель за цим 
напрямом.  
Основними програмами корпоративно-
го бізнесу в 2016 році в рамках проекту 
еко-банку стали:

фінансування витрат та рефінансування 
кредитів за програмами енергоефектив-
ності,  відновлювальної енергетики та 
зниження шкідливих викидів; 
кредитування інвестиційних проектів, 
які спрямовані на виробництво та про-
даж електроенергії за «зеленим» тари-
фом та теплової енергії; 
кредитування на придбання енергое-
фективного обладнання, транспортних 
засобів, сільськогосподарської техніки.

6.1.3. Документарний бізнес 

6.1.4. Реалізація еко-проектів
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Перевагами еко-банкінгу від корпоратив-
ного напряму АБ «УКРГАЗБАНК» були:

співпраця Банку та Міжнародної фінансо-
вої корпорації, що дозволяла проводити 
експертний аналіз проектів з енергое-
фективної модернізації та виявляти «при-
хований» потенціал економії ресурсів, 
прискорювати окупність інвестицій;
всі проекти, пов’язані з енергоефектив-
ністю, екологічністю та відновлювальною 
енергетикою корпоративних клієнтів роз-
глядалися як пріоритетні — у першочерго-
вому порядку;
для підприємств та компаній корпора-
тивного бізнесу, чия діяльність безпо-
середньо пов’язана з екологічними та 
енергоефективними технологіями, були 
запропоновані пільгові відсоткові ставки 
за кредитами і підвищені — за депозита-
ми;
більш сприятливі критерії фінансуван-
ня енергоефективних проектів у частині 
норм доходності та виключень, більш 
швидкі терміни розгляду, ніж за програ-

мами основних операторів — міжнарод-
них фінансових установ;
процедура попереднього розгляду кре-
дитної заявки дозволяла клієнту протягом 
тижня з моменту отримання мінімально-
го пакету документів отримати індикатив-
ну пропозицію (OFFER) щодо можливості 
кредитування та структури кредитної опе-
рації.

У ІІ кварталі 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» 
спільно з Міжнародною фінансовою корпо-
рацією провели низку навчальних тренінгів 
для співробітників корпоративного банкін-
гу головного офісу та обласних дирекцій, а 
також публічних заходів для корпоративних 
клієнтів за еко-напрямом. 
Загальна сума розглянутих еко-проек-
тів корпоративного бізнесу в 2016 році  
склала екв. 2,3 млрд грн.  
Обсяг портфеля еко-кредитів корпоратив-
ним клієнтам за підсумками 2016 року 
(станом на 31.12.2016) склав 1,4 млрд грн, 
або 6,7% загального кредитного портфеля 
корпоративного бізнесу.

Динаміка зростання кредитного портфеля корпоративних еко-проектів  
у 2016 році з моменту впровадження еко-напряму, млн грн
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ГАЗБАНК» залишився достатньо високим 
протягом усього року, що дало змогу сфор-
мувати базу лояльних клієнтів та значно 
збільшити темпи зростання пасивної бази. 
Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» активно 
співпрацював з бюджетними установами, 
державними, комунальними підприємства-
ми, підприємствами оборонного та агро-
промислового комплексу, лісовими госпо-
дарствами, небанківськими фінансовими 
установами та страховими компаніями. 
У рамках співпраці з бюджетними устано-
вами та освітянами у 2016 році було залу-
чено коштів місцевих бюджетів та закладів 
освіти на депозитні та поточні рахунки в АБ 
«УКРГАЗБАНК» у сумі понад 7,4 млрд грн, 
що майже на 54% перевищує показник 
2015 року. При цьому, середньоденні за-
лишки на депозитних рахунках клієнтів дано-
го сегменту у 2016 році склали 5,2 млрд грн. 
Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» значно наро-
стив депозитний портфель небанківських 
фінансових установ — приріст коштів стра-
хових компаній та інших небанківських 
фінансових установ розміщених на поточ-
них та депозитних рахунках в АБ «УКРГАЗ-
БАНК» склав понад 389 млн грн (без враху-
вання курсових різниць). 
Таким чином, за підсумками 2016 року 
портфель пасивів за даним сегментом 
клієнтів в АБ «УКРГАЗБАНК» сягнув 2,8 млрд 
гривень. 
Виважена процентна політика та гнучкі 
умови розміщення коштів суб’єктів госпо-
дарювання дозволяють АБ «УКРГАЗБАНК» 
бути одним із лідерів на ринку з залучення 
ресурсів.
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У 2016 році АБ «УКРГАЗБАК» продовжив 
активний розвиток одного з перспектив-
них та пріоритетних напрямів діяльності — 
VIP-банкінг.
Концепція роботи окремо створеного 
підрозділу для обслуговування великих кор-
поративних клієнтів, а саме департаменту 
по роботі з корпоративними VIP — клієнта-
ми, полягає у створенні ексклюзивних та 
інноваційних банківських продуктів, серед 
яких — як окремі послуги, так і комплексне 
обслуговування. Крім того, для цих клієнтів 
Банк розробляє індивідуальні структуро-
вані продукти з урахуванням галузевої сег-
ментації клієнта. 
Департамент по обслуговуванню корпо-
ративних VIP-клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» 
забезпечує високоякісне оперативне об-
слуговування на основі оформлення ін-
дивідуального пакету банківських послуг. 
Особистий фінансовий менеджер Банку до-
помагає клієнту ефективніше організувати 
бізнес за допомогою персональних консуль-
тацій, індивідуального режиму обслуговуван-
ня та ряду основних банківських продуктів.

Станом на кінець 2016 року в АБ «УКРГАЗ-
БАНК» обслуговувалося більше 500 вели-
ких корпоративних VIP-клієнтів. 
Корпоративні VIP-клієнти представлені, як 
компаніями, що входять до ТОР-100 кра-
щих компаній України, так і іншими вели-
кими холдингами, що мають стратегічне 
значення для розвитку економіки держави. 
Серед них найбільші вітчизняні товарови-
робники, підприємства та компанії, чия 
діяльність безпосередньо пов’язана з еко-
логічними та енергоефективними техно-
логіями (партнерство в рамках реалізації 
стратегії розвитку еко-банку), транспорт-
ні компанії, найбільші підприємства га-
зотранспортної системи України, державні 
та комунальні підприємства. 
У 2016 році корпоративні VIP-клієнти отри-
мали від АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування 
за еко-напрямом на підтримку проектів, 
пов’язаних з ефективним використанням 
енергоресурсів та зі зменшенням шкідли-
вого впливу на довкілля.
Якість банківських продуктів для VIP-
клієнтів — це швидкість, чіткість, гнуч-
кість рішень, професіоналізм та персо-
нальний підхід до кожного клієнта.

6.1.5. Індивідуальний банкінг 
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У 2016 році Банк продовжував удоскона-
лювати та розвивати бізнес-напрям обслу-
говування клієнтів малого та середнього 
бізнесу (далі — МСБ), як одного із перспек-
тивних та динамічних напрямів діяльності 
Банку.
Для забезпечення реалізації стратегічних 
планів щодо розвитку МСБ у структурі Бан-
ку та його регіональній мережі було завер-

шено формування організаційної вертикалі 
МСБ та проведено ряд заходів із навчання 
працівників вертикалі МСБ, розширено 
продуктовий ряд для реалізації еко-стратегії.
Протягом 2016 року Банку вдалося наро-
стити базу клієнтів МСБ: кількість клієнтів 
збільшилася на 25,2% до 40,1 тис., при 
цьому на обслуговування в АБ «УКРГАЗ-
БАНК» було залучено 8,1 тис. нових клієнтів 
МСБ, що на 2,6 тис. більше ніж у 2015 році  
(5,5 тис. нових клієнтів МСБ).
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Банк у 2016 році значно активізував роботу із залучення на кредитування клієнтів МСБ. 
Кредитний портфель за рік зріс на 115,6% та станом на 01.01.2017 склав 1 105,4 млн 
грн екв. При цьому, суттєво покращено якість портфелю — частку простроченої заборго-
ваності зменшено до 11,9%.

Найбільшу частку (67%) у структурі кредитного портфеля МСБ станом на 01.01.2017 скла-
ли клієнти, що реалізують свою діяльність у галузях сільського господарства, електроенер-
гетики та  переробної промисловості.

6.2.1.  Активні операції МСБ.  
Пріоритетні програми підтримки МСБ 

6.2.2.  Ресурсні та розра- 
хунково-касові операції 
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У 2016 році Банком розширено ряд кредит-
них продуктів для клієнтів МСБ, що врахову-
ють їх потреби, вид діяльності, кон’юнктуру 
ринку та забезпечують прийнятний рівень 
ризиків кредитування. Банком були впро-
ваджені нові продукти: фінансова підтрим-
ка інвестиційних проектів, франчайзинг, 
електронна тендерна гарантія, модерніза-
ція систем освітлення та ін.
Окремий пріоритет було визначено Банком 
для впровадження та реалізації кредиту-
вання за наступними напрямами:

кредитування об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) та  жит-
лово-комунальних кооперативів (ЖБК) 
на проведення енергоефективних за-
ходів, за яким від Державного агентства  
з енергоефективності та енергозбережен-

Протягом 2016 року в Банку спостерігала-
ся позитивна динаміка залучення на роз-
рахунково-касове обслуговування клієнтів 
та розміщення ними тимчасово вільних 
коштів, що було досягнуто завдяки уніфіка-
ції продуктової лінійки та тарифних планів, 
а також впровадження проектів автомати-
зації операційних процесів з метою більш 

ня України відбувається відшкодування  
40-70% від суми кредиту;
кредитування клієнтів на придбання но-
вого обладнання, сільськогосподарської 
техніки та транспортних засобів, що ви-
роблені в Республіці Білорусь, у рамках 
якого передбачене відшкодування части-
ни процентної ставки Урядом Республіки 
Білорусь;
кредитування клієнтів у межах співпраці 
Банку з Німецько-Українським фондом 
(НУФ), завдяки чому відсоткові ставки 
Банку є одними із найнижчих на ринку.

У грудні 2016 року Банк отримав нові 
транші від НУФ у розмірі 3,5 млн евро та 
24 млн грн. 

оперативного обслуговування клієнтів як 
частини своєчасного реагування на зро-
стаючі обсяги бізнесу.
Разом з цим, Банк продовжував поліпшу-
вати сервіси та розвивати банківські 
продукти з метою задоволення потреб 
клієнтів, зокрема, за рахунок реалізації 
протягом звітного періоду наступних за-
ходів:

впровадження лояльності за депозитни-
ми продуктами у вигляді еко-надбавки;
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6.2.3.  Реалізація еко-проектів 
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На 2017 рік стратегією АБ «УКРГАЗБАНК» 
передбачено подальше нарощування тем-
пів та обсягів співпраці з клієнтами МСБ за 
напрямами:

кредитування еко-проектів та інших пріо-
ритетних програм Банку;
участь у державних програмах підтримки 
малого та середнього бізнесу та ОСББ;
посилення взаємодії та програм лояль-
ності для клієнтів, які впроваджують 
енерго- та еко-модернізацію у власному 
бізнесі; 

автоматизації процесів;
впровадження акцій та нових послуг;
впровадження публічних умов обслуго-
вування для фізичних осіб, що провадять 
незалежну професійну діяльність;
вдосконалення системи дистанційного 
обслуговування.

У рамках реалізації стратегії розвитку еко-банкінгу для клієнтів МСБ були впроваджені 
банківські продукти, що мають екологічну та енергоефективну спрямованість.
Фінансування у рамках концепції еко-банкінгу спрямоване на проекти захисту довкілля, 
зменшення викидів шкідливих речовин, використання відновлюваних джерел енергії, 
проведенням енергоефективних заходів.
Крім надання стандартних кредитів на енергозбереження та відновлювальну енергетику, 
розроблені спеціалізовані еко-продукти: модернізація систем освітлення та кредити на 
придбання  вікон.
Також були розроблені критерії до застосування еко-підходів для депозитних продуктів 
МСБ.
Станом на 01.01.2017 портфель еко-кредитів МСБ склав 453,2 млн грн (частка в 
загальному кредитному портфелі — 41,0%), а портфель еко-депозитів — 285,6 млн грн 
(частка в загальному депозитному портфелі — 21,6 %).

надання якісного сервісу (у т.ч. віддалено-
го доступу) для клієнтів МСБ, у т.ч. клієнтів 
мікро-бізнесу;
розрахунково-касового та дистанційного 
обслуговування за рахунок впроваджен-
ня публічних умов обслуговування для 
суб’єктів господарювання;
ресурсного продуктового ряду за рахунок 
реалізації дистанційного обслуговування 
депозитних договорів.

Завдяки цьому Банку вдалося збільшити 
обсяги залишків на поточних та депозитних 
рахунках клієнтів МСБ на 67,0% та забез-
печити обсяг ресурсної бази на рівні 2 205 
млн грн екв.
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Обсяг комісійних доходів Банку, отриманих від розрахунково-касового обслуговування та 
інших послуг клієнтам, за напрямом МСБ протягом 2016 року збільшився з 11,8 млн грн 
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6.3. Роздрібний банкінг
6.3.1. Кредитні операції
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Еко-кредити МСБ, млн грн

Динаміка обсягу виданих кредитів  
за програмою «Тепла оселя» у 2015-2016 рр.

Динаміка кредитного портфеля  
фізичних осіб 2012-2016 рр. тис грн

Динаміка встановлення лімітів  
овердрафтів за 2013-2016 рр.

кількість лімітів

У 2016 році пріоритетним для роздрібного 
бізнесу було збереження позицій АБ «УКР-
ГАЗБАНК» у сегменті кредитування фізич-
них осіб. З цією метою протягом року Банк 
працював над підвищенням конкурентос-
проможності існуючої продуктової лінійки 
та впровадженням еко-продуктів.
Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, 
стратегію Банку та умови економічного се-
редовища країни в цілому, особлива увага 
приділялася таким продуктам кредитуван-
ня як овердрафти для фізичних осіб, блан-
кові кредити з цільовим призначенням на 
придбання енергоефективного обладнання 
та еко-кредити.
У 2015 році АБ «УКРГАЗБАНК» разом з ін-

Як і в попередні роки, особлива увага приділялася високодохідним продуктам кредиту-
вання — овердрафтам для фізичних осіб. 
Банк реалізує програми овердрафтного кредитування  як за продуктом «Домовичок», 
який включає в себе депозитну та кредитну складову, так і шляхом встановлення лімітів 
овердрафтів у рамках зарплатно-карткових проектів. Результатом проведеної роботи є 
встановлення протягом 2016 року 34 690 лімітів овердрафтів на загальну суму понад 
303 млн грн.

Враховуючи зміни чинного законодавства, ринкову кон’юнктуру, практику кредитування 
в умовах економічного середовища, що постійно змінюється, Банком забезпечувалася 
підтримка в конкурентному стані існуючих кредитних програм на придбання автотранс-
порту, житла як на первинному, так і на вторинному ринках — їх модифікація та удоскона-
лення. 
Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» за останні 5 років  
(2012-2016 рр.) зріс майже на 62% з 2 922,4 тис. грн до 4 741,92 тис. грн.

шими державними банками долучився та 
став активним учасником Державної цільо-
вої економічної програми енергоефектив-
ності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, та розробив 
програму роздрібного цільового кредиту-
вання «Тепла оселя», яка передбачає на-
дання кредитів населенню на придбання 
енергоефективного обладнання та/або 
матеріалів з подальшим відшкодуванням 
Державним агентством з енергоефектив-
ності та енергозбереження України (надалі 
- Держенергоефективності) частини креди-
ту позичальникам за рахунок державного 
бюджету. 
Обсяг видачі кредитів за програмою 
«Тепла оселя» протягом 2015-2016 років 
становив 33 237 кредитів на загальну 
суму близько 592 млн грн, з них 18 687 
кредитів на суму понад 348 млн грн було 
видано за 2016 рік.
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6.3.2. Розрахунково- 
касове обслуговування

6.3.3. Строкові депозити4 
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АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік 
послуг із розрахунково-касового обслугову-
вання для приватних клієнтів і постійно вдо-
сконалює продуктовий ряд. 
На кінець 2016 року в АБ «УКРГАЗБАНК» 
було відкрито 892 552 поточних рахунки, 
з них 811 101 картковий рахунок фізич-
них осіб, залишок коштів на яких становив  
3 398,57 млн грн, що складає 26,6% загаль-
ного пасивного портфеля фізичних осіб. За 
2016 рік залишок коштів на рахунках до за-
питання збільшився на 548,37 млн грн, що 
складає 19,2%.
АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим бан-
ком Пенсійного фонду і Міністерства со-
ціальної політики України з виплати пенсій 
і грошової допомоги. Наприкінці 2016 року 
АБ «УКРГАЗБАНК» також взяв участь у кон-
курсному відборі уповноважених банків на 
право виплати пенсій, грошових допомог та 
заробітної плати працівникам бюджетних 
установ  за новими вимогами, який прово-
дився Міністерством фінансів України.

Протягом року депозитний портфель фі-
зичних осіб Банку зріс на 1 429,2 млн грн 
(на 17,9% депозитного портфеля) і досяг  
9 400,6  млн грн на кінець року, що скла-
дає 73,4% обсягу загального пасивного 
портфеля фізичних осіб. У порівнянні з 
2013 роком депозитний портфель збільшив-
ся на 5 629,6 млн грн, тобто депозитний 
портфель за 5 років збільшився в 2,5 рази.  

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» для своїх 
клієнтів затвердив нові депозитні програми 
на привабливих умовах. Так, запровадже-
но депозитну програму «Драйвовий рік», 
особливою умовою якої є збільшення про-
центної ставки в разі поповнення депози-
ту. При цьому, якщо в наступному місяці 
розміщення депозит не буде поповнено 
— процентна ставка встановлюватиметься 
на рівні діючої ставки на дату розміщення 
такого депозиту. 
З метою спрощення процесу щомісячно-
го поповнення, Банком було реалізовано 
можливість автоматичного перерахування 
коштів з поточного рахунку на депозитний 
за програмою «Драйвовий рік». На кінець 
2016 року за програмою «Драйвовий рік» 
було залучено майже 10 тисяч вкладів на 
загальну суму 2 млрд грн, що складає по-
над 20% від загального обсягу портфеля 
строкових коштів фізичних осіб.
На початку вересня 2016 року впровад-
жено депозитну програму «Прибуткові схо-
динки» строком на 31 день з можливістю 
пролонгації до 5 разів. Тобто, максималь-
ний строк розміщення депозиту за вказа-
ною програмою 186 днів, при цьому клієнт 
кожний 31-ий день розміщення має право 
отримати депозит та нараховані проценти. 
У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» впровадив 
спеціальну депозитну програму «Береги-
ня», яка забезпечує перерахування бла-
годійної допомоги на рахунки дитячих 
будинків. 
За умовами програми АБ «УКРГАЗБАНК» 
щомісячно перераховує суму коштів у 
розмірі 1% річних від суми депозиту на ра-
хунок дитячого будинку, розташованого в 
регіоні, в якому залучено депозит. Таким 
чином, АБ «УКРГАЗБАНК» спільно зі своїми 
вкладниками здійснює підтримку 24 дитя-
чих будинків в усіх областях України. 
У Банку також діяли різноманітні програ-
ми лояльності для вкладників, згідно яких 
клієнти отримували надбавки до діючих де-
позитних ставок. 
У 2016 році затверджено надбавки до про-
центних ставок за депозитами для клієнтів, 
що обслуговуються в рамках ДРАЙВ-Па-
кетів. Спеціально до Всесвітнього дня за-
ощаджень в Банку діяли акційні процентні 
ставки за депозитами, що дозволило залу-
чити нових клієнтів. 

У рамках проекту еко-банкінгу у 2016 
році було затверджено правила обслугову-
вання поточних та депозитних рахунків, в 
яких викладено усі умови обслуговування 
клієнтів Банку, що сприяло зменшенню 
кількості паперу при оформлені депозитів 
фізичним особам. 

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 програ-
ми, які передбачають можливість автома-
тичного продовження строку дії договору. 
Також в 2016 році було затверджено депо-
зитну програму, яка передбачає збільшення 
процентної ставки при кожній пролонгації.
На кінець року відкрито понад 71 000 де-
позитних рахунків, кількість вкладників до-
сягло понад 55 000 осіб, тобто майже 22% 
клієнтів оформили у Банку декілька депозит-
них договорів. Традиційно, більшість депо-
зитних рахунків фізичних осіб було відкрито 
в національній валюті — 65,5%, у доларах 
США — 29%, у євро — 5,4%, у банківському 
золоті — 0,1%. 

4 Портфель коштів фізичних осіб у розділі наведено без нарахованих Банком витрат.
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Мережа банкоматів, торгових POS-тер-
міналів та терміналів самообслуговування
Для покращення обслуговування платіж-
них карток Банк постійно розширює ін-
фраструктуру термінального обладнання та 
перелік послуг, які можна отримати через 
мережу.
Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» про-
водив масштабну модернізацію парку бан-
коматів, також було розширено банкоматну 
мережу на 40 одиниць. 
Станом на 31.12.2016 загальний парк 
банкоматів склав понад 570 одиниць. Че-
рез мережу банкоматів Банку в 2016 році 
клієнти провели 12 980 375 млн операцій 
на загальну суму 11 855 631 755 млрд гри-
вень. 
Обсяг прийнятих платежів через мере-
жу терміналів самообслуговування у 
2016 році в порівнянні з попереднім ро-
ком збільшився на 21,6 млн грн та склав  
48,5 млн грн.
Мережа торгових  POS-терміналів Банку 
в 2016 році налічувала понад 830 одини-
ць, обіг коштів за торговими операціями в 
порівнянні з попереднім роком збільшився 
на 113 млн грн та перевищив 317 млн грн 
за рік.

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно ро-
звивати послуги грошових переказів фізич-
них осіб та приймання платежів фізичних 
осіб на користь юридичних.
Для здійснення переказу коштів АБ «УКР-
ГАЗБАНК» у 2016 році пропонував скори-
статися своїм клієнтам будь-якою із 8 між-
народних систем грошових переказів, а 
саме: Welsend, WesternUnion, Юнистрим, 
Международные Денежные Переводы ЛИ-
ДЕР, MoneyGram, RIA, Золотая Корона та 
INTELEXPRESS.

посідав 8-му позицію серед банків-членів 
платіжних систем за кількістю платіжних 
карток в обігу (за даними НБУ). 
Станом на 01.10.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» 
посідав 6-ту позицію серед банків-членів 
платіжних систем за кількістю активних 
платіжних карток в обігу (за даними НБУ).
Так, станом на 31.12.2016 кількість 
емітованих Банком платіжних карток 
склала 861 727 одиниць, з яких понад 
82% - активні. 
Кількість емітованих платіжних карток ста-
ном на 31.12.2016 порівняно з аналогіч-
ним показником станом на 31.12.2015 
зросла на 58 766 карток (~7%).
Кількість активних платіжних карток ста-
ном на 31.12.2016 порівняно з аналогіч-
ним показником станом на 31.12.2015 
зросла на 22  222 картки (~3%).
Обсяг безготівкових платежів з викори-
станням платіжних карток за 2016 рік 
порівняно з аналогічним показником 
2015 року  зріс на 1057,08 млн грн 
(~68,5%).
На кінець 2016 року залишки коштів 
на карткових рахунках фізичних осіб — 
клієнтів Банку становили 3 182,3 млн 
грн. 
Залишки на ощадних карткових рахунках 
Pro-запас на кінець 2016 року становили 
1 779,4 млн грн. 

У 2016 році значного зростання безготів-
кових платежів вдалося досягнути перш за 
все завдяки співпраці з платіжною систе-
мою MasterCard у рамках програми заохо-
чення MasterCard Rewards.
Бонусна програма MasterCardRewards на-
дає держателям карток Debit MasterCard та 
преміальних карток від АБ «УКРГАЗБАНК» 
можливість отримати додаткові подарунки, 
призи та цінні сертифікати за безготівкові 
розрахунки в торгово-сервісних мережах 
та Інтернет-магазинах. 
Окрім кредитних карток «Домовичок» в 
2016 році доступ до цього сервісу отри-
мали держателі зарплатних карток Debit 
MasterCard та клієнти — власники преміаль-
них карток MasterCard, що позитивно відо-
бразилось на зростанні обсягів безготівко-
вих розрахунків.

Електронні гроші

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» спільно з 
партнером розробив та подав на узгоджен-
ня до Національного банку України Прави-
ла використання електронних грошей, що 
в подальшому надасть змогу АБ «УКРГАЗ-
БАНК» отримати від НБУ дозвіл на випуск 
електронних грошей. 
Такий дозвіл дасть можливість АБ «УКРГАЗ-
БАНК» випускати електронні гроші, а кори-
стувачам дозволить без відкриття рахунку 
та ідентифікації клієнта швидко і якісно 
оплачувати товари та послуги або пере-
казувати електронні гроші між гаманцями 
користувачів.

Карткові продукти

Станом на 01.10.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» 

Еко-ініціативи в карткових продуктах

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК»  розробле-
но унікальний продукт — платіжну карту, 
виготовлену з біологічної сировини. Си-
ровина виготовлена з зерен кукурудзи 
та цукрової тростини, що при утилізації 
повністю переробляється мікроорганіз-
мами та не завдає шкоди довкіллю. Ос-
новна ідеологія продукту — внесок отри-
мувача картки в покращення екології.

Карта видаватиметься в оригінальній упа-
ковці з екологічного матеріалу  разом із 
сертифікатом на посадку саджанця парко-
вого дерева.

Платежі

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам — фі-
зичним особам послугу проведення пла-
тежів для оплати товарів, робіт, послуг, що 
надаються підприємствами, організаціями 
та приватними особами — підприємцями.

У 2016 році розвиток системи Welsend 
був визначений Банком пріоритетним  
напрямом. Система вийшла на новий якіс-
ний рівень розвитку, що дозволило станом  
на 1 січня 2017 року досягти наступних  
результатів:

обороти системи в 2016 році збільши-
лись більш ніж в 1,4 рази в порівнянні  
з 2015 роком;
програмне забезпечення платіжної си-
стеми Welsend використовувалося для 
автоматизації виплат вкладникам —  
фізичним особам банків з тимчасовою 
адміністрацією та банків, що ліквідують-
ся (за 2016 рік було виплачено понад  
1,2 млрд грн);
доходи в 2016 році порівняно з 2015 ро-
ком зросли на 15%;
протягом 2016 року система Welsend ак-
тивно розвивалася впроваджуючи інно-
ваційні банківські продукти такі як:

переказ грошових коштів через сай-
ти Банку, Portmone з карти будь-якого 
українського банку на точку обслугову-
вання системи Welsend;
переказ грошових коштів через точки-
обслуговування системи Welsend на 
карту будь-якого українського банку; 
переказ грошових коштів через тер-
мінали самообслуговування.

станом на 1 січня 2017 року клієнти — 
фізичні особи в межах системи Welsend 
можуть відправляти/отримувати перека-
зи до Вірменії, Молдови, Таджикистану, 
Греції та Грузії;
завдяки співпраці з міжнародним пар-
тнером IntelExpress у 2016 році система 
Welsend розширила свою присутність 
у 32 країнах світу. Так, грошові перека-
зи стали доступними в Албанії, Великій 
Британії, Бельгії, Румунії, В’єтнамі, Греції, 
Китаї, Вірменії, Філіппінах, Грузії, Бангла-
деш, Ізраїлі, Іспанії, Казахстані, Швеції, 
Данії, Болгарії, Німеччині, Індонезії, Ір-
ландії, Італії, Марокко, Молдові, Монголії, 
Нідерландах, Росії, Словаччині, Туреччині, 
Франції, Чехії, Швейцарії та Португалії.  

Welsend

Міжнародна платіжна система грошових 
переказів Welsend, платіжною організа-
цією якої є АБ «УКРГАЗБАНК», зареєстрова-
на Національним банком України та здійс-
нює обслуговування клієнтів з 2013 року.
Протягом 2016 року новими партнерами — 
резидентами та нерезидентами системи 
Welsend стала 21 банківська та небанківсь-
ка фінансова установа. 
Загальний обсяг переказів з використан-
ням системи Welsend у 2016 році становив: 

в Україну понад 1 млн дол. США та понад 
270 тис. євро;
за межі України понад 700 тис. дол. США 
та понад 500 тис. євро;
у межах України понад 1,5 млрд грн.

Усього кількість переказів за системою 
Welsend становить понад 77 тис. операцій.
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У 2016 році для підвищення зручності та 
якості обслуговування клієнтів Premier 
Banking було відкрито 13 Premier-зон у ди-
рекціях АБ «УКРГАЗБАНК», а саме у Київсь-
кій,  Львівській, Одеській, Харківській, 
Рівненській, Житомирській, Сумській, За-
карпатській,  Івано-Франківській, Полтав-
ській, Херсонській, Запорізькій та Дніпро-
петровській обл.
У Premier-зоні за кожним клієнтом Premier 
Banking закріплюється окремий менеджер, 
який забезпечує максимально ефективний 
процес обслуговування клієнта, дбає про 
всі формальності, задовольняє найширший 
спектр запитів клієнтів на фінансові та не 
фінансові послуги, забезпечуючи при цьо-
му повну конфіденційність всіх даних та 
максимальний комфорт для клієнта.
Персональний менеджер Premier Banking 
надає клієнтам індивідуальне банківське 
обслуговування, здійснює оперативне 
відкриття рахунків для проведення всіх 
необхідних операцій, надає в оренду ін-
дивідуальні банківські сейфи, що призна-
чені для зберігання документів і цінностей, 
допомагає з відкриттям рахунку в металах 
або для здійснення операцій на ринку цін-
них паперів та багато іншого. 
Розширюється і спектр нефінансових по-
слуг. Окрім класичних банківських послуг 
та управління активами клієнта, додатково 
надаються послуги з консалтингу, фінансо-
вого планування, юридичні консультації, 
підбір програм з навчання за кордоном, 
оформлення страхових продуктів та інше. 
Для якісного та оперативного обслуговуван-
ня клієнтів Premier Banking в Банку існує 
окрема телефонна лінія VIP Контакт-центру 
для цілодобової інформаційної підтримки.
У 2016 року була запроваджена нова 
пропозиція для клієнтів Premier Banking 
— пакет послуг «ВОЯЖ ДРАЙВ», що перед-
бачає відкриття клієнту двох преміаль-
них карт MasterCard World та Visa Infinite. 
Найбільш популярними банківськими про-
дуктами в 2016 році у клієнтів Premier 
Banking залишались: преміальні платіж-
ні картки рівня Platinum, Visa Infinite та 
MasterCard World Elite, а також, депозити та 
депозитні сертифікати, оренда індивідуаль-
них банківських сейфів, програми кредиту-
вання, кредитні картки та овердрафти.

АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужні-
ших та найнадійніших установ українського 
фондового ринку. 
Перший дозвіл на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів Банком 
було отримано від Міністерства фінансів 
України ще у 1996 році.
У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював 
операції на фондовому ринку на підставі 
ліцензій Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, а саме: брокер-
ська діяльність — серія АЕ № 294713 від 
14.02.2015, строк дії необмежений, ди-
лерська діяльність — серія АЕ № 294714 
від 14.02.2015, строк дії необмежений, 
андеррайтинг — серія АЕ № 294715 від 
14.02.2015, строк дії необмежений, діяль-
ність з управління цінними паперами — 
серія АЕ № 294716 від 14.02.2015, строк 
дії необмежений.
АБ «УКРГАЗБАНК» також має ліцензію На-
ціональної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку зі здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльність 
з управління іпотечним покриттям, серії  
АД № 034432 від 18.06.2012. 
Це перша та єдина наразі ліцензія з про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльність з управління іпотечним покрит-
тям в Україні. 
Протягом 2016 року та за його підсумками 
АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово перебу-
вав серед лідерів рейтингів з-поміж торгов-
ців цінними паперами. 
Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» 
уклав 741 договір (брокерська, дилерсь-
ка, андеррайтинг, діяльність з управлін-
ня цінними паперами) на загальну суму 
майже 52 млрд грн. 
Станом на 01.01.2017 портфель цінних 
паперів Банку в порівнянні з 01.01.2016 
суттєво збільшився до 21 457,83 млн грн. 

Обслуговування клієнтів здійснює 119 пра-
цівників інкасації АБ «УКРГАЗБАНК», які 
пройшли спеціальну підготовку та забез-
печені засобами індивідуального захисту. 
При здійсненні перевезення валютних цін-
ностей та інкасації залучаються працівники 
Державної служби охорони при МВС України.

Служба інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» надає 
широкий спектр послуг:

інкасація валютних цінностей банківсь-
ких установ;
інкасація валютних цінностей клієнтів;
доставка інкасованих валютних цінно-
стей клієнтів до каси Банку;
перевезення валютних цінностей клієн-
та/Банку;
оперативне підкріплення валютними цін-
ностями власних підрозділів Банку, у т.ч. 
програмно-технічних комплексів самооб-
слуговування;
міжрегіональні перевезення валютних 
цінностей клієнтів;
завантаження та розвантаження банко-
матів;
інкасація та перевезення валютних цін-
ностей клієнтів за разовими договорами.

Клієнтами Банку за послугами інкасації та 
перевезення цінностей є інші банківські 
установи, корпоративні клієнті, клієнти ма-
лого та середнього бізнесу, а також фізичні 
особи.
За 2016 рік кількість укладених з АБ «УКР-
ГАЗБАНК» договорів щодо інкасації та пе-
ревезення цінностей зросла на 23%, та на 
кінець року служба інкасації Банку обслуго-
вувала клієнтів за 858 договорами.
Таким чином, у результаті успішної реалі-
зації стратегії Банку щодо розвитку по-
слуг з інкасації та перевезення валютних 
цінностей вдалося:

зміцнити позиції Банку на ринку послуг з 
інкасації юридичних та фізичних осіб;
збільшити обсяги комісійних доходів;
оптимізувати витрати, що супроводжують 
інкасаторську діяльність;
підвищити імідж Банку як активного грав-
ця на ринку послуг з інкасації;
закінчити 2016 рік з прибутком. 

На кінець 2016 року кількість клієнтів 
Premier Banking становила понад 1 300 
клієнтів, портфель пасивів яких склав 
більше 3 млрд грн, що є найкращим по-
казником за середнім розміром депози-
ту на одного клієнта для Банку.

У 2016 році було розроблено і впровадже-
но нові банківські програми кредитування 
фізичних осіб:

«Еко-оселя» - кредит на придбання 
енергоефективного обладнання та/або 
матеріалів, що не передбачає відшко-
дування частини суми кредиту від Держ- 
енергоефективності;
«Авто в кредит ECO Car» - кредит на прид-
бання легкових автомобілів, які будуть 
використовуватися в особистих цілях та 
які приводяться в рух електродвигуном.

Також у 2016 році розроблено продукти 
«ЕКО енергія» (кредит на придбання со-
нячних енергетичних станцій) та «ЕКО ГАЗ» 
(кредит на придбання та встановлення га-
зобалонного обладнання в легковому авто-
мобілі), що будуть впроваджені у 2017 році.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив 
розвиток та активне впровадження послуг 
з інкасації та перевезення валютних цінно-
стей.
Служба інкасації Банку представлена в 11 
областях України: Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Волинській, Київській, Львівсь-
кій, Одеській, Полтавській, Рівненській, 
Сумській, Харківській та Черкаській обла-
стях.
Підрозділи інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» ма-
ють 38 власних оперативних автомобілів, 
які мають високий рівень захисту та від-
повідають вимогам нормативних актів На-
ціонального банку України. Рух автомобілів 
за маршрутом відстежується системою GPS 
моніторингу, яка дозволяє оперативно оці-
нювати місцезнаходження інкасаторських 
автомобілів.
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Портфель цінних паперів станом на 01.01.2017, млн грн

Структура вкладень в цінні папери, %

Структура вкладень Банку в цінні папери у 2016 році змінилася головним чином у частині 
збільшення частки державних цінних паперів (на 31 п.п.). 

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував брокерську діяльність на фондовому ринку. 
Запозичень на ринку боргових цінних паперів протягом 2016 року Банк не здійснював. 

Також у 2016 році Банк активно проводив операції на міжбанківському валютному ринку, 
здійснюючи операції з купівлі-продажу валюти як для забезпечення власних потреб, так 
і за рахунок та за дорученнями клієнтів з метою обслуговування експортно-імпортних 
операцій. Основний обсяг операцій традиційно припадає на долари США та євро. Обсяг 
купленої та проданої валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2016 рік 
перевищив в еквіваленті 41,1 млрд грн.                 
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6.6. Казначейські операції
6.6.1. Операції на міжбан-
ківському ринку

ких ринках Банк здійснює виважену кре-
дитну політику, спрямовану на мінімізацію 
ризиків, використовуючи як механізм вста-
новлення лімітів для банків-контрагентів за 
міжбанківськими операціями, так і індиві-
дуальний підхід до кожного банку.
Банк проводив міжбанківські операції 
SWAP за умовами яких банки надають 
один одному кредити (залучають депози-
ти) у різних валютах на еквівалентну суму 
з однаковим строком повернення. Прита-
манний цим операціям досить незначний 
рівень ризику дозволяє забезпечити під-
тримку необхідного рівня короткострокової 
ліквідності. 
Зважаючи на достатній рівень ліквідності 
та наявне високоліквідне забезпечення у 
вигляді облігацій внутрішньої державної 
позики України, протягом 2016 року Банк 
проводив операції репо у значних обсягах.

На міжбанківському ринку АБ «УКРГАЗ-
БАНК» активно співпрацює як з українськи-
ми банками, так і з банками близького та 
далекого зарубіжжя. 
У співпраці з банками-контрагентами  
АБ «УКРГАЗБАНК» керується принципами 
довгострокових взаємовигідних партнерсь-
ких відносин, укладаючи генеральні угоди 
про порядок проведення міжбанківських 
операцій. Так, станом на 31.12.2016 Бан-
ком укладено 86 генеральних угод із плато-
спроможними банками, у т.ч. 8 — з банка-
ми-нерезидентами.
При проведенні операцій на міжбанківсь-
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6.6.2. Операції з державними    
борговими зобов’язаннями

6.6.4. Розвиток коре- 
спондентських відносин

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

6.6.3. Операції 
з банківськими металами 
та готівковою валютою

6.6.6. Інвестиційні монети  
та монети іноземного  
виробництва

6.7. Депозитарна діяльність
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У 2016 році Банк здійснював функції пер-
винного дилера на ринку державних цінних 
паперів та залишався одним із найбільших 
операторів ринку. Стратегією Банку щодо 
цього напряму діяльності передбачено під-
тримання досягнутих обсягів та доходності 
портфеля облігацій внутрішньої державної 
позики (ОВДП). Так, станом на 31.12.2016 
портфель ОВДП Банку склав 6 769,0 млн грн 
та 422,0 млн доларів США за номінальною 
вартістю.
У 2016 році загальний обсяг операцій з 
купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку 
склав близько 28,0 млрд грн. Як первинний 
дилер на ринку державних цінних паперів 
Банк здійснив купівлю на суму 4,8 млрд грн 
та 424,0 млн доларів США.

Операції здійснюються в рамках правового 
поля України — правила проведення опера-
цій зареєстровані Національним банком 
України. 

У 2016 році завдяки змінам у валютному 
законодавстві було збільшено кількість ін-
струментів, доступних для торгівлі. Клієнтам 
стали доступні операції з сингапурським та 
новозеландським доларами, польським 
злотим, угорським форинтом та датською 
кроною. 

У 2016 році клієнти інвестували в операції 
на ринку Forex понад 1,1 млн доларів США 
та здійснили понад 380 тис. операцій.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував 
реалізацію монет, виготовлених визнани-
ми світовими виробниками на ринку нуміз-
матичної продукції: Польським монетним 
двором (Mennica Polska), Австралійським 
монетним двором (Perth mint), монетним 
двором Нової Зеландії (New Zealand mint), 
компаніями «Джей Ві Пі Інвестмент Коінз» 
(Німеччина) та «Треже оф Оз» (Австралія).

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» ре-
алізував монети іноземного виробництва 
на суму понад 0,85 млн грн.

Між АБ «УКРГАЗБАНК» та Національним 
банком України діє договір про реаліза-
цію 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 Украї-
ни, сувенірної та супутньої продукції Націо-
нального банку України. 

Дохід від реалізації пам’ятних монет 
України за 2016 рік становив понад  
1,6 млн грн.

У 2016 році Банком як дистриб’ютором 
пам`ятних монет України сувенірної та 
супутньої продукції Національного банку 
України, розроблено та запроваджено но-

зберігалося понад 2 000 тройських унцій 
золота.

Основними контрагентами Банку — по-
стачальниками золотих зливків є визнані 
афінажні компанії Argor Heraeus S.A. 
(Швейцарія) та Valcambi (Швейцарія).

В АБ «УКРГАЗБАНК» операції з банківськи-
ми металами та валютообмінні операції 
здійснюються у більш ніж 230 відділеннях 
на всій території України. Інформація про 
курси купівлі-продажу золота та курси ва-
лютообмінних операцій розміщуються на 
офіційному веб-сайті Банку.

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

Маючи розгалужену мережу відділень, АБ 
«УКРГАЗБАНК» традиційно є активним учас-
ником ринку банківських металів і здійс-
нює весь спектр операцій з банківським 
золотом, у тому числі щодо купівлі-продажу 
банківських металів та залучення депозит-
них ресурсів у банківських металах. На по-
точних та вкладних рахунках фізичних осіб 
в АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2016 

вий механізм співпраці з нумізматичними 
організаціями, який передбачає підписан-
ня договору про реалізацію пам`ятних мо-
нет України, сувенірної та супутньої продук-
ції Національного банку України з клієнтами 
Банку за типовою формою АБ «УКРГАЗ-
БАНК», що дає змогу задовольняти потреби 
нумізматичних організацій в пам`ятних мо-
нетах України, сувенірній та супутній про-
дукції Національного банку України.

У 2016 році АБ «УКРГАЗБАНК» уклав 6 до-
говорів про реалізацію пам`ятних монет 
України, сувенірної та супутньої продукції 
Національного банку України, в т. ч. 5 — з 
нумізматичними організаціями України.

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

ліцензія на право здійснення депози-
тарної діяльності депозитарної установи, 
серія АЕ №263236, видана 28 серпня 
2013 року, строк дії з 12.10.2013  необ-
межений;
ліцензія на право здійснення діяльності 
зі зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування, серія АЕ №263237, 
видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 
12.10.2013 необмежений;
ліцензія на право здійснення діяльності 
зі зберігання активів пенсійних фондів, 
серія АЕ №263238, видана 28 серпня 
2013 року, строк дії з 12.10.2013 необ-
межений.

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

АБ «УКРГАЗБАНК» надає особливе значен-
ня розвитку та оптимізації своєї кореспон-
дентської мережі, встановлюючи коре-
спондентські відносини з першокласними 
зарубіжними та українськими банками.

Станом на 31.12.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» 
мав 55 відкритих кореспондентських ра-
хунків типу «ностро» у 22 фінансових уста-
новах, зокрема, у таких провідних клірин-
гових банках світу як Deutsche Bank Trust 
Company Americas, Deutsche Bank AG, JP 
Morgan Chase Bank, Commerzbank AG, 
Commerzbank AG Luxembourg Branch, VTB 
Bank (Deutschland) AG, UniCredit Bank AG, 
mBank S.A., Industrial and Commercial Bank 
of China. АБ «УКРГАЗБАНК» проводить пла-
тежі в 17 розрахункових валютах і робить 
це в найкоротший термін. Гарантією успіху 
при проведенні таких операцій є оператив-
ність, налагоджені зв’язки із провідними 
іноземними банками та ефективна робота 
персоналу.

Станом на 31.12.2016 в АБ «УКРГАЗ-
БАНК» обслуговувалися 65 банків Украї-
ни, для яких відкрито 309 кореспондент-
ських рахунків типу «лоро». 

Станом на 31.12.2016 АБ «УКРГАЗБАНК» 
обслуговував близько 4000 приватних 
клієнтів за операціями на світовому ринку 
Forex на умовах маржинальної торгівлі без 
реальної поставки валют. 
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6.8. Дистанційне обслуговування
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Серед іншого станом на кінець 2016 року 
АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує 21 суб’єкт 
управління об’єктами державної влас-
ності, які відповідно до законів України 
«Про управління об’єктами державної влас-
ності», «Про Кабінет Міністрів України», ін-
ших актів законодавства, виконують функ-
ції з управління цінними паперами, які є 
об’єктами державної власності на рахунку 
в цінних паперах, відкритому депозитар-
ною установою на ім’я держави Україна.
Протягом 2016 року збільшено кількість 
випусків цінних паперів, що обслуговують-
ся депозитарною установою, з 624 до 753, 
внаслідок чого збільшився обсяг депози-

тарних активів за номінальною вартістю 
цінних паперів у гривнях, що обслуговують-
ся управлінням депозитарної діяльності, з 
185 млрд грн до 229 млрд грн.  
У результаті чого згідно з ренкінгами 
депозитарних установ Професійної асо-
ціації учасників ринків капіталу та дери-
вативів, АБ «УКРГАЗБАНК» посів перше 
місце за обсягом депозитарних активів 
за номінальною вартістю (загальною 
номінальною вартістю цінних паперів у 
гривнях), що обслуговуються депозитар-
ною установою АБ «УКРГАЗБАНК» (управ-
лінням депозитарної діяльності) протягом 
трьох кварталів 2016 року.

платежі в національній валюті, іноземній 
валюті та банківських металах;
заяви на купівлю/продаж/конвертацію 
іноземної валюти;
отримання виписок з рахунків, перегляд 
оборотів та залишків на рахунках;
обмін електронними повідомленнями з 
Банком;

додаткові сервіси: обслуговування зар-
платних проектів, центр фінансового кон-
тролю (управління рахунком/рахунками 
підзвітних організацій);
механізми забезпечення безпеки розра-
хунків (USB — токен, OTP SMS, обмеження 
по сумі документа або їх кількості).

паперах. Перелік цінних паперів, які об-
ліковуються на цих рахунках, включає 
753 випуски цінних паперів українських 
емітентів. Обсяг депозитарних активів, 
що обслуговується депозитарною уста-
новою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг  229 млрд 
грн за номінальною вартістю цінних па-
перів, прав на цінні папери станом на 
01.01.2017. 

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» 
обліковує права на цінні папери, що є об’єк-
тами державної власності та права на цін-
ні папери фізичних, юридичних осіб рези-
дентів та нерезидентів, інститутів спільного 
інвестування, пенсійних фондів, банків та 
інших фінансових небанківських установ. 
На кінець 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» об-
слуговував більше 38 тис. рахунків у цінних 

Динаміка рахунків у цінних паперах, відкритих 
 у 2009 — 2016  роках, одиниць

Розподіл рахунків у цінних паперах за видами, групами, типами клієнтів
станом на 01.01.2017

КЛІЄНТИ 
КІЛЬКІСТЬ РАХУНКІВ  

У ЦІННИХ ПАПЕРАХ, ОДИНИЦЬ

Держава Україна 1

Юридичні особи 796

резиденти 643

інститути спільного інвестування 49

страхові компанії 21

банки 12

недержавні пенсійні фонди 13

торговці цінними паперами 20

нерезиденти 38

Фізичні особи 37 719

рахунки власників цінних паперів, відкриті 
в процесі дематеріалізації 35 014

депоненти 2 705

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує юридичним особам і фізичним особам — підприємцям, а та-
кож приватним нотаріусам та адвокатам систему дистанційного обслуговування рахунків 
у режимі реального часу — систему «Клієнт-Інтернет-Банк», у якій реалізовано такі функ-
ціональні можливості:

самостійний підрозділ Банку, який у цілодобовому режимі 365/7/24 опрацьовує дзвінки та елек-
тронні повідомлення, які надходять на «гарячу лінію», а також є ефективним і доступним каналом 
дистанційного продажу банківських продуктів і послуг. Пріоритетами у роботі контакт-центру є 
професіоналізм, точність у наданні інформації, персональний підхід та ефективне спілкування з 
існуючими та потенційними клієнтами усіх сегментів бізнесу. 

надання довідкової інформації про роботу Банку;
консультування клієнтів щодо банківських продук-
тів, послуг, акційних пропозицій і тарифів;
підтримка держателів платіжних карток;
реєстрація скарг та пропозицій клієнтів.

Контакт-центр 

Серед послуг контакт-центру:
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У 2017 році контакт-центр планує надалі розвивати дистанційне обслуговування, зокрема зміни-
ти функціонал самообслуговування голосового меню IVR, запровадити сервіси самообслугову-
вання у телефонному режимі та ін.

У 2016 році контакт-цен-
тром опрацьовано 588 тис. 
вхідних телефонних звер-
нень, тобто в середньому 
близько 49 000 звернень на 
місяць, а також 1492 повідом-
лення, отриманих через розділ 
веб-сайту Банку «Книга від-
гуків та пропозицій». 

Протягом 2016 року кон-
такт-центром опрацьовано 
5697 вхідних звукових пові-
домлень, залишених клієнта-
ми через IVR-меню гарячої 

лінії, що в 12 разів перевищує 
аналогічний показник минуло-
го року.
Крім цього, майже 18 тисяч 
клієнтів — власників картко-
вих рахунків було залучено 
до користування послугою 
М-банкінг.
Починаючи з січня 2016 року 
в рамках співпраці з ФГВФО 
контакт-центром було опра-
цьовано  20,5 тис. звернень 
клієнтів щодо відшкодуван-
ня гарантованих сум вкладів. 

Кількісно значні обсяги звер-
нень були за наступними бан-
ками — АТ «Дельта банк», ПАТ 
«КБ «Хрещатик», АТ «Укрінбанк». 
Також у розрізі даного показ-
ника містяться 1315 звернень 
клієнтів Банку щодо реєстрації 
на переоформлення рахунків 
в АБ «УКРГАЗБАНК» З метою 
залучення нових клієнтів, а 
також для мотивації та інфор-
мування існуючих клієнтів 
контакт-центр здійснює вихідні 
комунікації з клієнтами та по-
тенційними клієнтами Банку.

розміщено нових депозитів на суму -  85 770 056 грн;
оформлено овердрафтів на зарплатні платіжні картки 
на суму — 162 500 грн;
оформлено 1031 депозитно-кредитних карток «Домо-
вичок» на суму — 20 178 073 грн;
через веб-сайт Банку до контакт-центру протягом 2016 
року надійшло 6618 онлайн-заявок клієнтів на замов-
лення банківських продуктів та послуг;
у рамках маркетингових компаній CRM до контакт-цен-
тру протягом року звернулись МК «Домовичок» —  
12 709 та МК «Депозит» — 17 060 клієнтів.

Контакт-центр 

Результати проведеної роботи за 2016 рік:

Розділ 7
Партнерство 
та співпраця
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З червня 2002 року по червень 2009 року Банк працював як субагент АКБ 
«Трансбанк», з лютого 2010 року по серпень 2014 року Банк відновив свою 
роботу з системою та працював як субагент АТ «Банк «Фінанси та Кредит», 
який є агентом системи. З лютого 2014 року АБ «УКРГАЗБАНК» — субагент 
ПрАТ «УФГ».
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 393 млн грн.

Банк працює з системою з травня 2007 року як прямий агент. З травня 2015 
року залучає інші організації як субагентів MoneyGram.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 293 млн грн.

Банк працює з системою з вересня 2010 року як прямий агент.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 65 млн грн.

Банк працює з системою з жовтня 2006 року як прямий агент.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 151 млн грн.

Банк працює з системою з серпня 2012 року як прямий агент.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 93 млн грн.
У 2016 році Україна залишається країною — реципієнтом транскордонних пе-
реказів.
Впродовж 2016 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням між-
народних систем переказів коштів, у 7 разів перевищує суму коштів, відправ-
лених за її межі.  

лідер автомобільного ринку України, генеральний імпортер та офіційний дилер 
більше 20 всесвітньовідомих автомобільних брендів. Банк співпрацює з кор-
порацією через систему «Експрес Кредит» асистуючої компанії ТОВ «УКРАВ-
ТОЛІЗИНГ» структурного підрозділу Корпорації «УкрАВТО».

Банк працює з системою з травня 2009 року як прямий агент.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 167 млн грн.

Банк працює з системою з вересня 2009 року як прямий агент.
Усього за 2016 рік з використанням даної системи було відправлено/виплаче-
но коштів на суму у гривневому еквіваленті понад 696 млн грн.

*До платіжних, систем створених резидентами Російської Федерації Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року застосовані 
санкції, ці системи не працюють на території України. 

Крім того Банк здійснював перекази фізичних осіб в іноземній валюті через 
міжнародну систему SWIFT, а також перекази в національній валюті через СЕП 
НБУ.

один із найбільших автомобільних операторів, який представляє на україн-
ському ринку 16 автомобільних брендів. Група компаній «АІС» — це 34 авто-
центрів і станцій технічного обслуговування, 19 магазинів запасних частин, 
виробниче підприємство. 

один із найбільших операторів на ринку легкових автомобілів України. Страте-
гія компанії полягає у розвитку нового формату продажу та обслуговування — 

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, Lada, Uz-
Daewoo. Банк співпрацює з корпорацією через асистуючу компанію у сфері 
кредитування та страхування ТОВ «Авторітейл Асистанс», представники якої 
присутні в автосалонах мережі ТОВ «Богдан Авто Холдинг», ТОВ «Хюндай Мотор 
Україна» та ТОВ «Богдан Індустрія». 

Протягом 2016 року Банк здійснював відправлення та виплату переказів за допомогою інших 
міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами: WesternUnion, Юнистрим, Междуна-
родные Денежные Переводы ЛИДЕР, MoneyGram, RIA, Золотая Корона та INTELEXPRESS.

Упродовж 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» плідно співпрацював із понад 300 автодилерами та ав-
тоімпортерами в рамках програм цільового кредитування «Авто в кредит». Серед партнерів Банку 
такі провідні компанії автомобільного ринку України:

WesternUnion

MoneyGram

RIA

Международные Денежные Переводы ЛИДЕР*

INTELEXPRESS

Корпорація «УкрАВТО» 

Юнистрим*

Золотая Корона*

Інші перекази

Група компаній «АІС» 

Компанія «ВіДі Груп» 

Корпорація Богдан 
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7. Партнерство та співпраця
7.1. Міжнародні системи грошових переказів

7.2. Автодилери та автоімпортери
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автомобільних містечок «ВіДі АвтоСіті». На сьогодні «ВіДі АвтоСіті» — це об`єд-
нання сучасних дилерських центрів у Києві та Одесі загальною площею 50 
000 кв.м. Це більше ніж 190 моделей відомих марок, це понад 175 сервісних 
постів, які обслуговують до 450 автомобілів щодня. До складу «ВіДі Груп» вхо-
дять підприємства — лідери у своїх галузях. Це — сучасні автомобільні дилер-
ські центри у Києві: Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада», Lexus «Лексус Київ 
Захід», Land Rover/Range Rover/Jaguar «ВіДі Пауер Моторз», Nissan «ВіДі Сан-
райз Моторз», Mazda «ВіДі Скай Моторз», Ford «ВіДі Край Моторз», Citroёn «ВіДі 
Елеганс», Subaru «ВіДі Стар Моторз», Peugeot «ВіДі Авеню», Центр з продажу 
автомобілів з пробігом «ВіДі АвтоМаркет»; в Одесі: Тойота Центр Одеса «ВіДі 
Пальміра», Honda «ВіДі Дрім Моторз», Peugeot «ВіДі Конкорд»; та Борисполі: 
Nissan «ВіДі Армада», Infiniti «ВіДі Ліберті», Honda «ВіДі Інсайт». Це провідні 
логістичні компанії: BLG ViDi Logistics, «Е.Х.Хармс Автомобіль Логістикс Украї-
на» та «ВіДі Термінал». До групи компаній «ВіДі Груп» входять власні страхова  
та лізингова компанії «ВіДі-Страхування» та «ВіДі-Лізинг», а також — підприєм-
ства девелоперського бізнес-напряму «ВіДі-Будівництво», «ВіДі-Інжиніринг», 
інші підприємства.

управляюча компанія автомобільного субхолдингу, основними напряма-
ми діяльності якого є дистрибуція, роздрібний продаж авто та післяпродаж-
не обслуговування автомобілів VW Group (Skoda, Seat, VW), Ford, Hyundai, 
Suzuki, Renault, Peugeot, а також мотоциклів Harley-Davidson®. «Автотрейдінг 
Атолл груп» є одним із підприємств Групи компаній Атол Холдинг, яка входить  
до п’ятірки гравців українського автомобільного ринку.
У напрямі розвитку еко-банкінгу у 2016 році Банк почав реалізовувати про-
грами кредитування електромобілів з такими автомобільними дилерами  
як «Autoenterprise» (офіційний дилер електромобілів в Україні з 2014 года)  
та «Oxygen Group» і планує запустити унікальні партнерські програми вже  
у I кварталі 2017 року.

До складу корпорації входять проектні інститути, будівельні та монтажні під-
приємства, історія яких починається ще з 30-х років ХХ століття, серед них 
ПАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «Укрбуд - Девелопмент», ТОВ «Будівельні мережі» 
і т.д. В портфоліо корпорації є понад 20 проектів, серед яких житлові комплек-
си «Паркова долина», «Вишиванка», «Харьківський», «Оберіг», «Герцен-Парк», 
«Оберіг», «Козацький», «Садовий», «Казка», «Новопечерський двір», «Лісовий», 
«Артемівський», «Парк-хол Горький». За результатами 2016 року «Укрбуд» ввів 
в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів житла.  

Лідер будівельної галузі України.  Найбільший та найвідоміший оператор ринку 
нерухомості, орієнтований на потреби громадян із середнім рівнем доходів. 

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї про-
дукції найширшому колу споживачів.  «Київміськбуд» працює на ринку пер-
винної нерухомості з 1955 року, а це 44,2 мільйона побудованих квадратних 
метрів житла.

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

27 років діяльності, найбільший забудовник у місті Суми, який є лідером у бу-
дівництві житла в регіоні. Компанія має особливу структуру, що включає 25 
виробництв. Пріоритетом будівельної є забезпечення  економічним житлом 
сумчан. Для цього впроваджена система кредитування й інвестування квар-
тир.
Із грудня 2016 року Банк є партнером Вінницької міської ради із реалізації 
Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», у рамках якої позичальники отри-
мують привабливі умови кредитування, зокрема, процентна ставка складає 
від 10% річних на придбання квартир за адресою: м. Вінниця, вул. П. Запо-
рожця, 4.

«Автотрейдінг Атолл груп» 

Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд». 

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».  

Девелоперська компанія «ОМОКС». 

ТОВ «БВК КОМПАНІЯ «Федорченко»
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7.3. Компанії-забудовники 

7.4. Співпраця з державними адміністраціями 

У 2016 році розпочато впровадження партнерських програм  із забудовниками, які дозво-
ляють в умовах підвищеної вартості ресурсної бази пропонувати позичальникам привабливі 
та конкурентоздатні умови кредитування, зокрема, впроваджено партнерські програми  
з ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», ТОВ «ПАРАДИЗ» та Департаментом капітального будівництва 
Вінницької міської ради; посилено взаємодію з ТОВ «ОМОКС» у рамках реалізації партнерської 
програми кредитування на придбання житла на первинному ринку в ЖК Чайки-2 та Соцтаун. 
За програмами іпотечного кредитування АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацює з понад 60 акредитова-
ними забудовниками з різних регіонів України. Основними партнерами за програмами кредиту-
вання придбання нерухомості на первинному ринку є:

100 організацій, об’єднані в один будівельно-інвести-
ційний комплекс, що забезпечує зведення об’єктів «під 
ключ»;
понад 30 тисяч  висококваліфікованих фахівців-бу-
дівельників усіх спеціальностей, менеджерів різних ла-
нок;
сертифікована діяльність більшості підприємств на до-
тримання вимог стандарту якості ISO 9001-2000;
сертифікована на відповідність стандарту  ISO 9001-
2000 управлінська діяльність апарату холдингової ком-
панії;
сучасні будівельні технології, оснащення, інструмент 
та новітня будівельна техніка, що експлуатується сер-
тифікованими спеціалістами

Київміськбуд сьогодні - це: 

У 2017 році в процесі будівництва в Києві знаходиться 13 проектів житлових комплексів.

У рамках реалізації програми кредитування на придбання енергоефективного обладнання та 
матеріалів «Тепла оселя», для зменшення фінансового навантаження на позичальників Банку, 
якими передбачається надання компенсації відсоткової ставки чи частини заборгованості за 
кредитами, отриманими на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів, АБ «УКР-
ГАЗБАНК» в 2016 році проводилася активна робота з укладання договорів про взаємодію з об-
ласними/районними/міськими адміністраціями. 
Усього за 2016 рік позичальники Банку отримали 18 688 кредитів на загальну суму понад 340 
млн грн. Найбільш успішно реалізовані програми з Сумською обласною адміністрацією (1 623 
договори), Вінницькою обласною адміністрацією (1 446 договорів), Рівненською обласною ад-
міністрацією (1 444 договори) та Київською обласною адміністрацією (1 571 договір).
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Сучасна та динамічна страхова компанія національного масштабу зі 100% 
іноземним капіталом. За основними фінансовими показниками вона вхо-
дить до першої 10-ки страховиків України. З лютого 2008 року СК «Українсь-
ка страхова група» є повноправним членом родини всесвітньовідомої Vienna 
Insurance Group — лідера страхового ринку Центральної та Східної Європи.

Створена в 1992 році і більш ніж за 24 роки бездоганної роботи стала однією 
з провідних страхових компаній України. Компанія представлена на всій те-
риторії України і має 49 відокремлених структурних підрозділів, близько 1000 
точок продажів страхових продуктів та центрів обслуговування клієнтів, які 
працюють на підставі агентських угод.

Орієнтується на фізичних осіб, малий та середній бізнес. Саме тому компанія 
розвиває власну філіальну мережу на всій території країни. Це дає їй мож-
ливість запропонувати сучасні страхові продукти в кожній точці України за оп-
тимальними цінами.

На страховому ринку України з 1994 року. Має ліцензії на здійснення 27 видів 
страхування. Входить у ТОП-30 страхових компаній України за розміром стра-
хових платежів.

Компанія 10 років успішно розвивається і функціонує на страховому ринку 
України.

Засновано у 2008 році за участю лідера українського ринку автотранспор-
ту — Української автомобільної корпорації «УкрАВТО». Це сучасна страхова 
компанія з новими підходами до процесів врегулювання страхових випадків, 
яка динамічно розвивається та постійно вдосконалює сервіс обслуговування 
клієнтів.

Зареєстроване у 2007 році, має безстрокові ліцензії на 11 видів добровіль-
ного страхування та входить до складу групи підприємств «ВіДі Груп», що про-
тягом багатьох років є активним учасником автомобільного бізнесу України.

Діє на страховому ринку України з 2003 року та входить до групи, що об’єд-
нує потенціал п’яти компаній, спрямований на реалізацію загальної стратегії 
комплексного обслуговування, як фізичних осіб, так і корпоративних клієнтів.

Один із лідерів на ринку ризикового страхування України, входить до фран-
цузької Групи AXA. Сьомий рік поспіль AXA — страховий бренд №1 у світі. Сьо-
годні компанії довіряє більше півмільйона клієнтів.

Засноване в 2001 році. Сьогодні це команда з 400 професіоналів, які працю-
ють для клієнтів у 31 представництвах по всій Україні.

Працює в Україні з 1998 року, є частиною потужної інвестиційно-фінансової 
групи та входить до десятки лідерів вітчизняного страхування, демонструючи 
стабільно високі фінансові результати.

Має 22 ліцензії Нацкомфінпослуг на здійснення страхової діяльності (9 
обов’язкових та 13 добровільних видів страхування). Продукти та програми 
страхування компанії надаються переважно фізичним особам.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська Страхова Група

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія

Приватне акціонерне товариство  
«Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» 

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал Страхування»

Товариство з додатковою відповідальністю «Експрес Страхування» 

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Юнівес» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «AXA Страхування»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» 

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування» 
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7.7. Страхові компанії

7.5. Взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

7.6. Компанії з консьєрж-сервісу

АБ «УКРГАЗБАНК» як Агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб успішно налагодив та 
реалізував процес якісного та оперативного обслуговування вкладників неплатоспроможних 
банків.  Протягом 2016 року Банк здійснював виплати вкладникам більше ніж 40 неплатоспро-
можних банків.  Банком виплачено гарантовані суми відшкодування більше 248,2 тис. клієнтів у 
розмірі 8,9 млрд грн. Понад 35% вкладників неплатоспроможних банків стали клієнтами Банку. 
Постійне зростання кількості вкладників Банку свідчить про професійно налагоджений процес 
якісного та оперативного обслуговування клієнтів та високу довіру до Банку.      

«Консьєрж Сервіс SmartLine» надає цілодобову допомогу у виконанні побутових і ділових запитів 
клієнтів у різних напрямах. Клієнт може завжди розраховувати на швидке і професійне вирішен-
ня будь-якого питання, індивідуальний підхід та якісне обслуговування.
Протягом 2016 року до послуги консьєрж-сервісу від компанії «Платінум консьєрж» було підключе-
но 255 клієнтів Банку, 153 клієнти (61% від загальної кількості) — це клієнти Premier-банкінгу, 32 
клієнти (13%) — клієнти Київської обласної дирекції, 18  клієнтів (7%) — клієнти Одеської обласної 
дирекції.  
Згідно звітів, наданих компанією «Платінум консьєрж», протягом 2016 року було оброблено 706 
запитів клієнтів Банку, більша частина яких стосувалася запитів довідкового характеру (40%), 
бронювання квитків/готелю та замовлення таксі або драйвера. 
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Засноване в 1995 році. Компанія має 29 ліцензій на надання послуг з до-
бровільного та обов’язкового страхування.

Зареєстроване в 2001 році, має 46 відокремлених структурних підрозділів в 
обласних центрах та 25 районних центрів продажу, 220 штатних робітників.

На ринку України з 2006 року, входить до складу UNIQА Insurance Group. Сьо-
годні компанія — один із лідерів страхового ринку України, пропонує всі види 
non-life страхування через загальнонаціональну мережу.

У процесі господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацює з провідними суб’єктами оці-
ночної діяльності, серед яких:

Має 22-річний досвід роботи на ринку. Стабільно займаючи провідні позиції 
за сумами виплат страхових відшкодувань, компанія входить до групи най-
більших страхових організацій України за обсягом премій та обсягом власних 
активів.

Входить до першої десятки страхових компаній України. Компанія заснована 
у 1991 році і сьогодні працює в усіх регіонах України. ПАТ «СК «Універсальна» 
надає послуги індивідуальним і корпоративним клієнтам та позиціонує себе як 
роздрібного страховика.

Співпрацює з Банком з питань страхування автотранспорту, рухомого та не-
рухомого майна, що передається в заставу позичальниками, а також щодо 
особистого страхування від нещасного випадку позичальників-фізичних осіб.

Засноване у 2000 році, має ліцензії на 20 видів страхування, є універсальною 
українською страховою компанією зі спеціалізацією у страхуванні ризиків під-
приємств нафтогазовидобувної та енергетичної галузі та є стратегічним пар-
тнером низки потужних українських підприємств. Регіональна та представни-
цька мережа покриває всю територію України.

Працює на ринку страхування з 15 грудня 1993 року. За час роботи набула 
значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних ком-
паній на ринку страхування.

Працює у сфері незалежної оцінки майна в Україні з 2009 року та надає по-
слуги з питань оцінки майна, а саме об’єктів у матеріальній та нематеріальній 
формах, а також грошової оцінки земельних ділянок. Успішно співпрацює з 
банківським сектором на умовах «outsourcing» за програмами Моніторингу 
та Масової переоцінки заставного портфелю. Має розгалужену мережу пред-
ставництв у 24 областях України. 

Працює на українському ринку з 1996 року. До штату входять висококваліфіко-
вані 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 нематеріальній формах, а також грошової оцінки земельних ділянок. 

Працює на ринку України з 2002 року. Надає послуги з питань оцінки майна, а 
саме об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, земельних ділянок. Вхо-
дить до складу саморегульованих організацій у галузі оцінки, має розгалужену 
мережу з 24 представництв в усіх областях України. Співробітники компанії ма-
ють міжнародні сертифікати Європейської групи асоціації оцінювачів (TEGoVA).

На українському страховому ринку з 1992 року. Стратегія ПАТ «СК «Євроінс 
Україна» передбачає діяльність в усіх секторах українського страхового ринку. 
Компанія має ліцензії на надання страхового захисту практично з усього спек-
тру добровільного та обов’язкового страхування.

Має восьмирічний досвід роботи на страховому ринку України та представ-
лена у місті Києві. Метою компанії є розбудова регіональної мережі, а також 
примноження бази клієнтів, розширення каналів продажів, зростання надход-
ження страхових премій та позитивний фінансовий результат.

Працює в українській страховій галузі вже понад 21 рік. Компанія входить до 
ТОП-30 страховиків за більшістю ключових показників діяльності.

Має 12-річний досвід роботи на ринку України та надає перевагу найкращим 
та найефективнішим технологіям страхування. Компанія здійснює корпора-
тивне страхування, як підприємств, так і трудових колективів, а також індивіду-
альне страхування ризиків громадян.

Приватне акціонерне товариство «Український страховий капітал» Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Уніка» Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» 

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна» 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український страховий 

Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ» Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Брокбізнес» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Професійна Оцінка» (ТОВ «УПО»)

Група компаній «Увекон» 

Приватне підприємство «Академія оцінки і права» (ПП «Академія оцінки і права») 

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» 

Товариство з додатковою відповідальністю  
«Страхова компанія «Гардіан» (раніше «Укрфінполіс») 

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія» («ЮТІКО»)   

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Юнісон страхування» 
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7.8. Оціночні компанії



78 РІЧНИЙ ЗВІТ - 2016

Має розгалужену мережу представництв в усіх областях України.  Надає по-
слуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нема-
теріальній формах, інформаційно-консультаційні послуги щодо аналізу ринку 
нерухомості, оглядів, прогнозів ринків. Компанія має штат висококваліфікова-
них спеціалістів у галузі оцінки та інших питань, що стосуються надання ком-
панією інформаційно-консультаційних послуг, в тому числі, моніторингу май-
на, що знаходиться в заставі банків та складання відповідної звітності. 

Працює на ринку України з 2002 року. Має розгалужену мережу представни-
цтв у 20 областях України, надає послуги з питань оцінки об’єктів у матеріаль-
ній та нематеріальній формах та грошової оцінки земельних ділянок. 

Надає послуги з питань оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у ма-
теріальній та нематеріальній формах, а також грошової оцінки земельних діля-
нок. Працює на ринку України з 2002 року. Має мережу представництв у 7 
областях України.

Працює на ринку України з 2006 року та здійснює діяльність в Одеській та 
Київській областях. Компанія надає послуги з оцінки майна за напрямами 
оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах. 

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

Протягом 2016 року також було налагоджено співпрацю з Товариством з обмеженою від-
повідальністю «Бізнеспартнери», що надає послуги з оцінки об’єктів у матеріальній формі, не-
матеріальних активів, грошової оцінки земельних ділянок з 2013 року.

Протягом 2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з учасниками фондового ринку 
(компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами, депозитарними уста-
новами) з приводу купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГЛОБАЛ АППРЕЙЗЕЛ»  (ТОВ «ГЛОБАЛ АППРЕЙЗЕЛ») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Канзас» (ТОВ «Канзас») 

Приватне підприємство «Актив Плюс» (ПП «Актив Плюс») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Парус» (ТОВ «Компанія «Парус») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ар Джі Сателліт» (ТОВ «Ар Джі Сателліт») 
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7.9. Компанії з управління активами

Працює на ринку України з 2007 року. Надає послуги з питань оцінки майна, 
а саме об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, а також грошової 
оцінки земельних ділянок. Має розгалужену мережу представництв у 24 обла-
стях України.

Працює на ринку України з 2004 року. Надає послуги з оцінки об’єктів у ма-
теріальній формі, нематеріальних активів. Має 18 представництв у 13 обла-
стях України.

Надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та 
нематеріальній формах. Працює на ринку України з 2009 року. Має розгалу-
жену мережу представництв у 10 областях України.

Здійснює оцінку об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, у тому чис-
лі земельних ділянок. Працює на ринку України з 2009 року. Має розгалужену 
мережу представництв у 10 областях України, співпрацює з багатьма банками 
України, у тому числі за напрямом проведення моніторингу заставного майна.

Засноване у 2003 році, входить до складу консалтингової групи BGS-Group, 
що спеціалізується на наданні послуг у сфері аудиту, бухгалтерських послуг та 
консалтингу. Має представництва у декількох областях України та надає послу-
ги з питань оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній формі.

Працює на ринку України з 1998 року та надає повний спектр оціночних по-
слуг за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, 
а також грошової оцінки земельних ділянок. Компанія має практичний досвід 
співпраці з українськими та зарубіжними банками, компаніями з питань неза-
лежної оцінки майна. Має розгалужену мережу представництв у 18 областях 
України. Співробітники компанії мають сертифікати RICS та TEGoVA, є члена-
ми FIABCI.

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 управлінсь-
кого обліку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ТОВ «КБА») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рента Груп» (ТОВ «Рента Груп») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК-Експерт» (ТОВ «БК-Експерт») 

Приватне підприємство  «ТА-Експерт-Сервіс» (ПП «ТА-Експерт-Сервіс») 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.Г.С.-Актив» (ТОВ «Б.Г.С.-Актив»)

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦОЦІНКА-Україна» (ТОВ «СПЕЦОЦІН-
КА-Україна») 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Бейкер Тіллі Україна ЕК» (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК») 

7.10. Депозитарії цінних паперів

(далі — НДУ) забезпечує функціонування єдиної системи депозитарного обліку 
та надання депозитарних послуг. 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» 
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Є одним із організаторів торгівлі на ринку цінних паперів України. Банк є чле-
ном ПАТ «Українська біржа» з дати її заснування (2008 рік) та проводить на цій 
біржі операції з цінними паперами як з власного портфеля, так і за доручен-
ням клієнтів.

(надалі - АРЖК) Створене в лютому 2012 року. Головними напрямами діяль-
ності АРЖК є придбання прав вимог за довгостроковими іпотечними житло-
вими позиками, виданими банками — іпотечними кредиторами, а також залу-
чення довгострокових ресурсів для іпотечного кредитування, шляхом випуску 
звичайних іпотечних облігацій.

Публічне акціонерне товариство «Українська Біржа» 

Публічне акціонерне товариство «Агентство з рефінансування житлових кредитів»

7.12. Фінансові установи, що здійснюють  
рефінансування житлових іпотечних кредитів

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

Після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України 
завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних 
технологій. 
Банк є членом ПАТ «Фондова Біржа «Перспектива» з 2007 року та проводить 
на цій біржі операції з цінними паперами.

Є одним із найбільших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів України, 
підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в ре-
жимі реального часу. Банк є членом ПАТ «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 
ПФТС з часткою 0,19% на кінець 2016 року.

Депозитарій Національного банку України 

Публічне акціонерне товариство «Фондова Біржа Перспектива» 

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» 

7.11. Фондові біржі

Виключною компетенцією НДУ є нумерація (кодифікація) цінних паперів, 
стандартизація депозитарного обліку та документообігу за операціями з цін-
ними паперами та інше.Банк є клієнтом НДУ з 2007 року, уклавши депози-
тарний договір щодо відкриття та обслуговування рахунку в 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 в цінних паперах емітента та депонував глобаль-
ні сертифікати як простих, так і привілейованих акцій Банку. 

Розділ 8
Огляд 
фінансової 
звітності 
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8. Огляд фінансової діяльності
8.1. Фінансовий результат 

За підсумками 2016 року, відповідно до фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»  
станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі  
289 млн. грн. На результат вплинули такі фактори: операційний прибуток 1 621 млн. грн., 
(в тому чисті процентні доходи склали 1 291 млн. грн., чистий непроцентний дохід 330 млн. 
грн.), непроцентні витрати з урахуванням витрат на формування резервів під інші активи  
у розмірі 1 355 млн. грн.

Фінансовий результат за 2016 рік є позитивним та перевищує результат за 2015 рік  
на 29 млн. грн. Зростанню цього показника у 2016 році сприяло збільшення операційно-
го прибутку на 246 млн. грн.

Фінансові показники, млн грн

Процентні доходи за сегментами клієнтів

8.2. Операційний прибуток

8.3. Процентні доходи
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Операційний прибуток Банку в 2016 році склав 1 621 млн. грн., у тому числі чистий про-
центний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 1 291 млн. грн., 
чистий комісійний дохід 343 млн. грн., чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу 83 млн. грн., чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 
326 млн. грн., позитивний результат від операцій з похідними фінансовими інструмента-
ми 208 млн. грн., інші доходи 146 млн. грн., при негативному результаті від первісного 
визнання фінансових активів -776 млн. грн., що пов’язано з роботою по проблемній за-
боргованості.

Чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів стано-
вить 1 291 млн. грн., в тому числі процентні доходи складають 5 477 млн. грн., процентні 
витрати 4 754 млн. грн., зміна резерву під зменшення корисності кредитів +567 млн. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно займають про-
центні доходи, обсяг яких за 2016  рік збільшився на 1 968 млн. грн. (56%) та станом 
на 01.01.2017 досяг 5 477 млн. грн. Зростання процентних доходів зумовлено ростом 
процентних активів. У 2016 році Банк активно кредитував реальний сектор економіки, 
реалізовував політику ЕКО кредитування та збільшив клієнтський кредитний портфель на 
6,3 млрд. грн., в тому числі портфель ЕКО кредитів склав майже 2 млрд. грн. Збільшення 
портфелю інвестиційних цінних паперів наявних для продажу становить 11,7 млрд. грн.

Найбільшу долю в процентних доходах займають доходи корпоративного бізнесу (42%) та 
доходи від управління активами (50%)

НАПРЯМИ  
ДІЯЛЬНОСТІ Зміна, 

%

2015 2016

Сума  
доходів,  
млн грн

Сума  
доходів,  
млн грн

Питома вага 
в процентних 

доходах, %

Питома вага 
в процентних 

доходах, %

Корпоративний бізнес 1 929,90 54,99 2 295,01 41,90 18,92

Малий та середній бізнес 40,88 1,16 101,91 1,86 149,29

Роздрібний бізнес 269,67 7,68 244,74 4,47 -9,24

Фінансові установи 28,08 0,80 106,80 1,95 280,34

Управління активами та інше 1 240,92 35,36 2 728,96 49,82 119,91

Усього 3 509,44 100 5 477,42 100 55,61

Чисті процентні 
(витрати)/доходи 

після зміни 
резерву під  
зменшення

Чисті  
комісійні
доходи 

Чисті  
непроцентні

доходи 
Непроцентні

витрати 

Чистий 
прибуток/ 

збиток

Зміна резерву 
під зменшення 

корисності активів 
та інші резерви 

Результат 
від первісного 

визнання 
фінансових 

активів/ 
зобов’язань

Динаміка  
за 2016 рік 

(1 320)

(938)

20162015
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Зростання обсягу комісійних доходів у 2016 році в основному зумовлено збільшенням 
доходів від операцій з клієнтами на 138,4 млн грн (64%), у тому числі від розрахунко-
во-касового обслуговування клієнтів на 73,6 млн грн (42%).

Крім того Банк також збільшив комісійні доходи від операцій з банками на 15,1 млн 
грн (19%). У 2016 році продовжував розвивати документарні операції, у результаті чого, 
збільшив частку комісійних доходів від гарантій та акредитивів у комісійних доходах Бан-
ку до 5,5%. При цьому, найбільшу частку в комісійних доходах Банку займають доходи від 
розрахункових та кредитних операцій (76%).

У 2016 році обсяг непроцентних витрат з урахуванням резервів під зменшення кори-
сності інших активів та податків на прибуток склав 1 355 млн грн.

ВИДИ 
ОПЕРАЦІЙ Зміна, 

%

2015 2016

Сума  
доходів,  
млн грн

Сума  
доходів,  
млн грн

Питома вага 
в процентних 

доходах, %

Питома вага 
в процентних 

доходах, %

Розрахункові та кредитні операції 254,6 85,7 343,2 76,2 34,8

Агентські операції на валютному ринку 20,7 7,0 45,0 10,0 117,4

Операції з цінними паперами 1,9 0,6 2,0 0,4 4,4

Гарантії та акредитиви 3,0 1,0 24,7 5,5 724,0

Інші операції 16,7 5,6 35,6 7,9 112,8

Усього 296,9 100 450,4 100 51,7

8.5.   Непроцентні витрати

Комісійні доходи за видами операцій

Структура непроцентних витрат у 2016 році8.4.  Чистий непроцентний дохід

Загальний обсяг чистого непроцентного доходу Банку за 2016 рік складає  330 млн грн, 
найбільшу частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який ста-
новить 343 млн грн, чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 326 млн грн  
та результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 208 млн грн при збит-
ку від первісного визнання фінансових активів у розмірі - 776 млн грн.

За підсумками 2016 року Банком отримано 450,4 млн грн комісійних доходів, що  
на 153,5 млн грн, або на 51,7%, більше, ніж у минулому році. 
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Фінансова звітність 
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