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Шановні колеги, партнери та клієнти     

ВАТ АБ «Укргазбанк» !

Спостережна рада ВАТ АБ «Укргазбанк» засвідчує 
Вам свою повагу та виражає свій намір проде-
монструвати відкритість, прозорість та  надійність 
фінансової діяльності нашого Банку.

За дорученням акціонерів ВАТ АБ «Укргазбанк» 
висловлюю Вам – тим, хто співпрацював з нами 
протягом минулого року, – щиру вдячність за 
лояльність та довіру, цікаві та успішні проекти, які 
ми сподіваємося  і надалі втілювати разом з Вами.

Хочу також висловити подяку пану Джону Сміту та 
пану Юрію Полунєєву, які приєдналися до команди 
ВАТ АБ «Укргазбанк» у 2006 році та працюють у 
складі Спостережної ради як її незалежні члени. 

Ми пишаємося сукупністю таланту та досвіду тих, 
хто керує діяльністю Банку, а також вдячні за їх 
відданість та професіоналізм, що вони додали до 
спільної скарбниці!

З повагою,

О.М. Горбаль

Голова Спостережної ради ВАТ АБ «Укргазбанк»
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Я був призначений до складу Спостережної ради 
на посаду незалежного члена у червні 2006 року та 
маю честь зазначити, що це був дуже успішний рік 
для Банку в усіх напрямах його діяльності.

Позитивний рейтинг Moody’s Investor Services, 
випуск іпотечних облігацій за підтримки Агентства 
США з Міжнародного Розвитку та той факт, що була 
перевищена попередньо-зазначена сума  Угоди про 
синдикований кредит, створюють міцну базу для 
подальшого росту на висококонкурентному ринку.

Банк співпрацював з Міжнародною Фінансовою 
Корпорацією за проектом Корпоративного 
Управління у банківському секторі та адаптував 
найкращі практики з корпоративного управління, 
про що свідчить прозорість у фінансовій звітності та 
введення до складу Спостережної ради Банку двох 
незалежних членів, яких призначено очолювати 
Аудиторський комітет та Комітет Спостережної 
ради з корпоративного управління та призначень. 
Я був призваний очолювати Аудиторський комітет, 
який здійснює нагляд за процесом щодо фінансових 
ризиків Банку.

Реалізація стратегії розвитку Банку висококваліфі-
кованим менеджментом та командою відданих 
працівників через зростаючу філіальну мережу має 
збільшити вартість капіталу та акцій у майбутньому.

Джон Джозеф Сміт

Незалежний член Спостережної ради 
ВАТ АБ «Укргазбанк»
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2У 2006 році універсальним комерційним банком 
“Укргазбанк” досягнуто значного прогресу. Однак, 
незважаючи на вражаюче розширення філіальної 
мережі, безпрецедентне збільшення роздрібних 
операцій із населенням, рекордне зростання 
портфелю активів та прибутковості, прогрес іншого 
типу був ще більш важливим.

Банк, одним із перших серед суто українських банків, 
почав розуміти стратегічну важливість належного 
корпоративного управління, надійної системи 
оцінки ризиків (особливо під час банківського буму) 
та необхідність чіткого стратегічного бачення, що 
базується на конкурентних перевагах фінансового 
інституту.

Належне корпоративне управління сприяє як здат-
ності Банку збільшувати його капітал, необхідний 
для того, щоб підтримати амбіційні бізнес-плани, так 
і більшій прозорості Банку та довірі до нього сус-
пільства, що є тим видом нематеріального капіталу, 
який українська банківська система ще не до кінця в 
цілому усвідомила.

Я приєднався до Спостережної ради “Укргазбанку” 
у червні 2006 року як незалежний член та голова 
Комітету з корпоративного управління та призна-
чень. Сьогодні можу із задоволенням констатувати, 
що Спостережна рада, акціонери Банку та молода 
але досвідчена команда менеджменту добре спів-
працюють між собою, щоб далі покращувати кор-
поративне управління та суспільну інформаційну 
політику, функції управління ризиками та незалеж-
ного внутрішнього аудиту, розробляти та втілювати 
у життя життєздатну довгострокову стратегію з ме-
тою потужного позиціонування Банку серед провід-
них банківських інститутів в країні.

Юрій Полунєєв

Незалежний член Спостережної ради 
ВАТ АБ «Укргазбанк»

1. ЗВЕРНЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ



ЗВЕРНЕННЯ 

ПРАВЛІННЯ2



10
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Шановні друзі!

Маю честь зауважити, що минулий рік відзначився 
вагомими результатами діяльності ВАТ АБ 
«Укргазбанк». Це свідчить про те, що наші стратегічні 
орієнтири були кристалізовані у добре виваженому 
наборі пріоритетів, які надали довготривалого 
імпульсу поточній програмі діяльності на 2007 рік.
Це був рік значних подій. 

У 2006 році ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшив свій 
акціонерний капітал на 130 мільйонів гривень (тобто 
на 76,5%, на сьогодні він складає 300 мільйонів 
гривень) та досяг приросту основних показників 
діяльності.

Як і було передбачено у стратегічному плані, 
Банк вийшов на ринок міжнародних запозичень 
з дебютним синдикованим кредитом на суму 
16 мільйонів доларів США.
 
Ці та інші досягнення Банку, його стабільність 
і надійність знайшли підтвердження у вигляді 
рейтингу, отриманого від міжнародного 
рейтингового агентства Moody’s: B2 за 

довгостроковими депозитами, з фінансовою 
стабільністю Е+, прогноз стабільний. 

З метою наближення послуг до споживача Банк 
розширив мережу своїх філій та відділень. Протягом 
року додатково було відкрито 1 філію та 41 відділення 
у різних регіонах України, а також з початку 2006 року 
розпочала роботу Київська Регіональна Дирекція 
ВАТ АБ «Укргазбанк».

У минулому році Банк успішно завершив співпрацю 
з консалтинговою компанією TACIS за програмою 
«Реформа банківського сектору в Україні» та цього 
року завершив роботу з Міжнародною Фінансовою 
Корпорацією за проектом «Корпоративне 
управління в банківському секторі України». 
У рамках проекту нами були введені до складу 
Спостережної ради Банку незалежні члени - пан 
Полунєєв Ю.В. та пан Джон Сміт, переглянуті та 
узгоджені з вимогами міжнародних стандартів та 
практик корпоративного управління документи 
внутрішнього регулювання Банку. 

У наступному році ми плануємо суттєво збільшити 
частку присутності ВАТ АБ «Укргазбанк» на 
фінансовому ринку України і збільшувати 
кількість каналів продажів, продовжити роботу на 
міжнародному ринку запозичень. Також плануємо 
співпрацювати з міжнародними фінансовими 
організаціями (ЄБРР, СБРР, МФК) у запуску спільних 
програм та збільшенні ресурсів, надалі підвищувати 
ефективність роботи мережі, вдосконалювати 
банківські послуги, максимально наближувати їх до 
кожного громадянина України.

Усе, що вдалося зробити у минулому році, – це лише 
черговий, але дуже важливий етап діяльності та 
розвитку нашого Банку. 

Дозвольте щиро подякувати Вам за Вашу співпрацю 
з нашим Банком, за довіру до його керівництва та 
обрану ним стратегію розвитку Банку!

З повагою,

В.П. Ляшко
Голова Правління 
ВАТ АБ «Укргазбанк»

2. ЗВЕРНЕННЯ ПРАВЛІННЯ
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3.1. Історія становлення

У 1993 році створено та зареєстровано 
акціонерне товариство закритого типу — 
Акціонерний Комерційний Банк “Хаджибейбанк”, 
правонаступником якого є ВАТ АБ “Укргазбанк”.  
Розпочинається активна комерційна і фінансова 
діяльність Банку. Впроваджено програмний 
комплекс “Клієнт-Банк”, що дозволяє забезпечити 
якісне та оперативне обслуговування клієнтів.
 
У 1996 році Банк змінює назву на АБ “Інтергазбанк”, 
отримує ліцензію НБУ на право здійснення 
операцій з валютними цінностями і приєднується 
до міжнародної системи REUTERS, яка дає змогу 
в найкоротші терміни здійснювати всі види 
міжнародних фінансових розрахунків та вести 
активну діяльність на валютному ринку України. 

У 1997 році Банк реорганізовано в Акціонерний 
банк “Укргазбанк” у формі закритого акціонерного 
товариства. Банк активно інтегрується до газового 
комплексу України: його клієнтами стають потужні 
газопостачальники – ДАХК “Укргаз”, АТЗТ “Інтергаз” та 
ін., отримує генеральну ліцензію на право здійснення 
банківських операцій. Банк стає повноправним 
членом Української міжбанківської валютної біржі 
(УМВБ). 

У 1998 році Банк нарощує темпи капіталізації 
внаслідок другої емісії акцій акціонерного 
товариства. Цього ж року Банк входить до складу 
Асоціації українських банків (АУБ). 

У 1999 році Банк здійснює третю емісію акцій, 
збільшуючи свій статутний фонд з 6,90 млн. грн. 
до 13,95 млн. грн. Для реалізації стратегічного 
плану розвитку Банк розширює ліцензію на право 
залучення і розміщення іноземної валюти на 
міжнародних ринках. 

У 2000 році, у рамках концепції універсалізації 
банківських послуг, Банком проведено емісію 
локальних платіжних карток “ЕНЕРГІЯ™”, за 
допомогою яких впроваджено зарплатні проекти 
для найбільших клієнтів АБ “Укргазбанк”. Цього ж 
року Банк став принциповим членом міжнародної 
асоціації Еuropay Іnternational.

У 2001 році Банк реорганізовано у Відкрите 
акціонерне товариство Акціонерний банк 
“Укргазбанк”. З метою активного просування 
банківських послуг у регіони Банк збільшив 
кількість регіональних відділень в Україні до 
40 установ. Цього ж року Банк отримав статус 
фінансового менеджера та агента із залучення 
фінансових інвестицій ЗАТ “Єврокар”.

У 2002 році Банк розширює присутність на 
ринку.  На кінець року функціонувало 17 філій та 
34 безбалансових відділення Банку в 13 областях 
України. Враховуючи динамічне зростання обсягу 
активних та пасивних операцій Банку, у порівнянні 
з іншими банківськими установами, Комісія з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків своїм 
рішенням включила ВАТ АБ “Укргазбанк” до групи 
крупних банків України.

У 2003 році ВАТ АБ “Укргазбанк” емітував власну 
платіжну картку МПС VISA. На кінець липня обсяг 
емісії платіжних карток Банку склав понад 88 тисяч 
штук. Цього ж року ВАТ АБ “Укргазбанк” виграв тендер 
Світового банку на обслуговування рахунків для 
розміщення коштів Світового банку, спрямованих 
на фінансування проекту “Розвиток приватного 
сектору”. Збільшилась кількість фінансових установ 
Банку. На кінець року 18 філій та 45 безбалансових 
відділень якісно обслуговували клієнтів у 17 регіонах 
країни.
   
У 2004 році ВАТ АБ “Укргазбанк” збільшив свій статут-
ний фонд до 120 млн. грн. та увійшов у першу двад-
цятку банків України. Значно зросла емісія платіжних 
карток Банку. На кінець року вона складала майже 
180 тисяч штук. Оцінивши належним чином якість 
та зручність проведення розрахунків через карткові 
рахунки за участю ВАТ АБ “Укргазбанк” провідні ком-
панії країни, великі державні структури, бюджетні 
організації та навчальні заклади розпочали разом 
з Банком реалізацію спільних зарплатних проектів. 
Всього за рік було запроваджено 268 зарплатних 
проектів. На кінець року 1 517 працівників обслуго-
вували майже 220 тисяч приватних та корпоративних 
клієнтів у головному офісі, 20 філіях та 76 відділеннях 
Банку. Чистий прибуток Банку склав 12,16 млн. грн. 
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У 2005 році універсалізація послуг ВАТ АБ 
“Укргазбанк” дозволяє задовольнити потреби самих 
вибагливих клієнтів. Банк пройшов сертифікацію 
термінального устаткування (POS-термінали 
та банкомати) у міжнародній платіжній системі 
MasterCard WorldWide, розпочав еквайрінг чіп-карт 
даної платіжної системи та посів третє місце серед 
торговців корпоративними облігаціями в Першій 
Фондовій Торгівельній Системі за підсумками жовтня 
2005 року. У листопаді впровадив нову систему 
біометричної ідентифікації клієнтів у депозитарії - 
“МАСТ-IПРА “Депозитарій”. Збільшилась мережа філій 
та відділень Банку. На кінець року Банк мав 120 своїх 
представництв майже в усіх регіонах країни. Обсяг 
емісії міжнародних платіжних карток перевищив 
260 тисяч штук. З них понад десять тисяч карток є 
чіповими, що значно підвищує рівень захищеності 
відповідних карткових рахунків. Розпочинається 
введення в обіг карток з паливним додатком 
“PetrolPlus”. Термінальна мережа “Укргазбанку” 
і банків-партнерів у системі “УкрКарт” стала 
нараховувати 1 325 банкоматів та POS-терміналів. 
Чистий прибуток Банку склав 13,8 млн. грн.

У 2006 році ВАТ АБ “Укргазбанк” був затверджений 
як пілотний банк у проекті Міжнародної 
Фінансової Корпорації (IFC) “Корпоративне 
управління в банківському секторі України”. 
Як наслідок реалізації цього проекту, у Банку 
значно підвищилась ефективність управління 
банківськими процесами. У липні цього року 
міжнародне кредитне агентство Moody’s 
Investors Service надало ВАТ АБ “Укргазбанк” 
довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній 
валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності 
Е+. Прогноз по рейтингам – стабільний. Все 
це сприяло залученню від іноземних банків 
дебютного синдикованого кредиту на суму 16 
млн. доларів США. В другій частині року Банк 
здійснив випуск та розміщення корпоративних 
облігацій на суму 100 млн. грн. На кінець року 
2 507 працівників Банку у 164 центральних та 
регіональних установах обслуговували понад 
314 тисяч приватних та корпоративних клієнтів. 
Термінальна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” і банків-
партнерів нараховувала 2 518  банкоматів та 

банківських POS-терміналів, в яких клієнти Банку 
можуть користуватися платіжною карткою за 
пільговим тарифом. Чистий прибуток Банку склав 
30,8 млн. грн. 

3.2. Ліцензії та дозволи

Банк проводить наступні банківські операції, 
передбачені Статутом Банку, на підставі 
банківської ліцензії № 123 від 19 листопада 2001 
року, наданої Національним банком України:

• Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і 
фізичних осіб.

• Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів 
і банків-кореспондентів, в тому числі переказ 
грошових коштів з цих рахунків за допомогою 
платіжних інструментів та зарахування коштів на 
них.

• Розміщення залучених коштів від свого імені, на 
власних умовах та на власний ризик.

• Надання гарантій і поручительств та інших 
зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі.

• Придбання права вимоги на виконання зобов’язань 
у грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги, приймаючи на себе ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг).

• Лізинг.
• Послуги з відповідального зберігання та надання 

в оренду сейфів для зберігання цінностей та 
документів.

• Випуск, купівлю, продаж і обслуговування 
чеків, векселів та інших оборотних платіжних 
інструментів.

• Випуск банківських платіжних карток і здійснення 
операцій з використанням цих карток.

• Надання консультаційних та інформаційних послуг 
щодо банківських операцій.

З 3 лютого 2004 року ВАТ АБ “Укргазбанк”, згідно з 
дозволом Національного банку України № 123-2, 
має право здійснювати наступні операції:

• Операції з валютними цінностями:
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- неторговельні операції з валютними цінностями;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів та 

нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів 
нерезидентів у грошовій одиниці України;

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

- ведення кореспондентських рахунків банків 
(нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в 
уповноважених банках України в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними;

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

- залучення та розміщення іноземної валюти на 
валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на 
міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному 
ринку України;

- інші операції з валютними цінностями на 
міжнародних ринках.

• Емісія власних цінних паперів.
• Організація купівлі та продажу цінних паперів за 

дорученням клієнтів.
• Здійснення операцій на ринку цінних паперів від 

свого імені (включаючи андеррайтинг).
• Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції 

інших юридичних осіб.
• Перевезення валютних цінностей та інкасація 

коштів.
• Операції за дорученням клієнтів або від свого 

імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних 

курсах та відсотках;
- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
• Довірче управління коштами та цінними паперами за 

договорами з юридичними та фізичними особами.
• Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк має ліцензію серії АБ №124927, видану 
Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку України 09.02.2005 року строком дії до 
09.02.2010 року, на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів: діяльність 
по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна 
діяльність зберігача цінних паперів.

3. ВІЗИТНА КАРТКА ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
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3.3. Рейтинги

РІШЕННЯ № 1420-U/BCR-03/UGSB-16

про підвищення кредитного рейтингу

м. Київ                                        23 листопада 2006 року

На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» 23 листопада 2006 року прийнято рішення 
про підвищення кредитного рейтингу позичальника ВАТ АБ «Укргазбанк» на підставі Договору №2003-1/03 
від 19 травня 2003 року та рейтингового звіту UGSB-16-с.

Визначено наступний кредитний рейтинг:

Генеральний директор                                                                                                                 С.А.Дубко                                     
                      

Назва підприємства: ВАТ АБ «Укргазбанк»

Тип рейтингу:
Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника/ 
контрагента за Національною шкалою кредитних 
рейтингів

Дата визначення: 22.10.2003 року

Дата оновлення: 23.11.2006 року

Результат оновлення: Рейтинг підвищено

Рівень кредитного рейтингу: uaBBB+

Прогноз: Стабільний
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14 липня 2006 року
                                                                                                                       

Рейтингове агентство MOODY’S  присвоїло  ВАТ АБ “Укргазбанк” (Україна) рейтинги: рейтинг 

фінансової стабільності Е+, депозитний рейтинг в іноземній валюті В2.

Рейтингове агентство Moody’s Investors Service присвоїло ВАТ АБ “Укргазбанк” довгостроковий/не основний 
короткостроковий депозитний рейтинги  в іноземній валюті В2 та рейтинг фінансової стабільності Е+. 
Прогноз по рейтингам – стабільний. 

На думку агентства Moody’s, рейтинги банку відображають його обмежену корпоративну ринкову позицію 
та відносно високий рівень ризику у порівнянні з банками подібної групи. Складові рейтингів (i) стратегія 
банку, що спрямована на диверсифікацію за рахунок роздрібного бізнесу, (ii) мережа продажів, яка 
збільшується (iii) обґрунтована якість активів та (iv) прагнення банку удосконалити практику корпоративного 
управління та управління ризиками. Фактори, що обмежують рейтинги ВАТ АБ “Укргазбанк”: (і) низький 
рівень поточної доходності та рентабельності, (ii) висока концентрація кредитного портфелю, (iiі) 
«невитриманий» (недиверсифікований) зростаючий портфель роздрібних кредитів та (iv) відносно низький 
рівень капіталізації, враховуючи рівень ризику корпоративного банку.

На думку агентства Moody’s, рейтинги ВАТ АБ “Укргазбанк” не мають значного потенціалу до підвищення 
в короткостроковій перспективі. Однак, у довгостроковій перспективі рейтинги банку можуть бути 
підвищені внаслідок поєднання наступних факторів: (і) посилення корпоративної ринкової позиції банку, (іі) 
успішне впровадження стратегії диверсифікації у роздрібний банкінг, (ііі) суттєве зменшення концентрації 
в кредитному портфелі, та (іv) суттєве покращення доходності та рентабельності банку. Існує вірогідність 
пониження рейтингів банку, якщо банк не покращить свої позиції на корпоративному і роздрібному ринках, 
або не зможе зменшити концентрацію у своєму кредитному портфелі, або якість активів банку значно 
погіршиться.

Сума активів ВАТ АБ “Укргазбанк”, адреса головного банку м. Київ, Україна, на кінець 2005 становила 
2,4 млрд. грн. (0,4 млрд. євро), чистого прибутку 11,2 млн. грн. (1,9 млн. євро).

Лондон 
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Віце-президент – Головний аналітик 
Фінансові інститути 
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3.4. Значні акціонери (на 01 січня 2007 року)

В грудні 2006 року статутний капітал Банку було 

Акціонери                Акції Частка, %
1 ТОВ “Фінансово-інвестиційний альянс” 74 840 000 24,95
2 ТОВ “Український венчурний капітал” 29 865 253 9,96
3 ТОВ “Компанія “Укргазінвест плюс” 29 800 000 9,93
4 ТОВ “Інвестаналітик” 29 403 200 9,80
5 ТОВ “Українська компанія розвитку проектів” 28 793 380 9,60
6 ТОВ “Столичні будівельні технології” 19 300 010 6,43
7 Горбаль  Василь  Михайлович 11 771 031 3,92
8 ТОВ “Арсенал-Інвест” 11 669 166 3,89
9 ЗАТ “Брокінвест-Лаерт” 11 610 043 3,87

10 ЗАТ “Страхова компанія “Центр” 9 000 010 3,00
11 НАК “Нафтогаз України” 8 791 596 2,93
12 ТОВ “Українські будівельні інновації” 8 754 000 2,92
13 ТОВ “Інвестенерго” 8 176 238 2,73
14 ТОВ “Нова Ера” 5 224 170 1,74
15 ЗАТ “Селянська інвестиційна компанія” 2 327 334 0,78
16 Foyil Services Limited 1 776 105 0,59
17 ТОВ “Новітні газові технології” 1 234 636 0,41
18 ТОВ “Ренесанс Капітал Україна” 1 125 000 0,37
19 Bank Austria  Creditanstalt AG 925 500 0,31
20 ВАТ “Укрнафта” 695 405 0,23

Структура акціонерного капіталу

ТОВ “Український
венчурний капітал”

9,96%

ТОВ “Компанія
“Укргазінвест плюс”

9,93%

ТОВ “Інвестаналітик”
9,80%

ТОВ “Українська компанія
розвитку проектів”

9,60% ТОВ “Столичні будівельні
технології”

6,43%

Горбаль Василь Михайлович
3,92%

ТОВ “Арсенал-Iнвест”
3,89%

ЗАТ “Брокінвест-Лаерт”
3,87%

ЗАТ “Страхова
компанія ”Центр”

3,00%

НАК “Нафтогаз
України”

2,93%
ТОВ “Українські

будівельні
інновації”

2,92%ТОВ “Інвестенерго”
2,73%

ТОВ “Нова Ера”
1,74%

ЗАТ “Селянська
інвестиційна компанія”

0,78%

Foyil Services
Limited
0,59%

ТОВ “Новітні 
газові технології”

0,41%

ТОВ “Ренесанс
Капітал Україна”

0,37%

Bank Austria
Creditanstalt AG

0,31%

ВАТ “Укрнафта”
0,23%

Інші
1,64%

ТОВ “Фінансово-
інвестиційний альянс”

24,95%

збільшено до 300 млн. грн. Перші двадцять 
найбільших акціонерів, які контролюють разом 98,36% 
акціонерного капіталу Банку, наведені у таблиці:

У володінні членів виконавчого органу Банку 
знаходиться 210 757 акцій, що складає 0,07% статутного 
капіталу Банку. У володінні членів Спостережної ради 
– 1 513 243 акції (0,5% статутного капіталу Банку).

Станом на 01.01.2007 р. найбільшими  бенефі-
ціарними власниками Банку є Горбаль Василь 
Михайлович та Омельяненко Олексій Анатолійович, 
які контролюють 68,28% статутного капіталу.
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3.5. Динаміка акціонерного капіталу

Високі стандарти якості обслуговування клієнтів 
вимагають збільшення рівня капіталізації Банку. 
Протягом останніх п’яти років Банк демонструє 

стрімке зростання розміру свого акціонерного 
капіталу. 
Окремі цифри для порівняння наведені нижче:

Після реєстрації в грудні 2006 року збільшення ста-
тутного капіталу, акціонерний капітал Банку складав-
ся з 299 522 922 простих акцій та 477 078 привілейо-
ваних акцій номіналом в одну гривню кожна.

3. ВІЗИТНА КАРТКА ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК”

Дата реєстрації змін до Статуту: Розмір статутного капіталу, грн.

серпень 2000 36 567 571

грудень 2002 64 567 571

грудень 2003 90 000 000

серпень 2004 120 000 000

червень 2005 170 000 000

травень 2006 200 000 000

грудень 2006 300 000 000

3.6. Членство в міжбанківських

об’єднаннях, біржах, асоціаціях

ВАТ АБ “Укргазбанк” є членом:
• Асоціації українських банків; 
• Асоціації “Перша Фондова Торгівельна Система”; 
• ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”; 
• Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв; 
• Асоціації “Український Кредитно-Банківський 

Союз”; 
• ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”;
• ЗАТ “Українська фондова біржа”;
• Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

3.7. Членство в міжнародних 

платіжних системах

ВАТ АБ “Укргазбанк” є членом міжнародних картко-
вих платіжних систем:
• MasterCard WorldWide (з 2000 року, принципове 

членство (Principal member);  
• Visa International (з 2002 року, принципове членство 

(Principal member)  ;

• УкрКарт (з 2002 року). 
У 2006 році укладено маркетингову угоду між 
компанією American Express та ВАТ АБ “Укргазбанк” 
про розповсюдження платіжних карток American 
Express.

3.8. Членство в міжнародних системах 

грошових переказів

Банк здійснює відправлення та виплату коштів через 
міжнародні системи грошових переказів Western 
Union, Contact, Leader.
 
Western Union
Банк працює з системою з серпня 2002 року в 
якості субагента системи на підставі договору з АКБ 
“Трансбанк” (АКБ “Трансбанк” – агент системи).

Сontact 
Банк працює з системою з червня 2006 року в якості 
прямого агента.

Leader
Банк працює з системою з жовтня 2006 року в якості 
прямого агента.
 
З 2007 року планується розпочати співробітництво з 
системами Anelik та MoneyGram.
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Місія ВАТ АБ “Укргазбанк” – бути провідною 
загальнодержавною фінансовою установою 
з надання інноваційних та класичних послуг, 
максимально адаптованих під потреби цільових 
груп клієнтів. Зміст нашого існування полягає 
у гармонізації економічних прагнень клієнтів, 
акціонерів та персоналу Банку, суспільства та 
держави.

Динамічний розвиток забезпечив входження 
ВАТ АБ “Укргазбанк” в двадцятку найбільших 
українських банків та присутність у всіх сегментах 
ринку банківських послуг, орієнтованих як на  
роздрібних, так і на корпоративних клієнтів. 
Великий розмір Банку, його представництво 
через свої філії та відділення у більшості регіонів 
України, обслуговування ряду державних установ 
роблять “Укргазбанк” фінансовою установою 
загальнонаціонального масштабу. Значний обсяг 
залучених коштів населення, обслуговування 
соціальних виплат роблять Банк соціально 
значущою фінансовою установою.

Банк орієнтований на клієнта 

Нашім клієнтам ми гарантуємо послуги високої 
якості, особисте відношення та задоволення від 
співпраці. Банк орієнтується на довготривале 
партнерство, яке ґрунтується на відповідальності 
Банку за бізнес компаній та бюджет родин наших 
клієнтів.
Наші ключові клієнти у корпоративному сегменті це 
малі та середні компанії, яким ми допомагатимемо 
розвивати бізнес через індивідуалізацію послуг, 
інновації та професійні поради. Наші конкуренті 
переваги – інтелект, гнучкість рішень, швидкість 
формальних процедур, професіоналізм та особисте 
ставлення. 
Наші партнери - це міжнародні, державні, 
комунальні, фінансові та громадські установи, які 
забезпечують ресурсну базу Банку та довіряють нам 
проведення операцій. Ми намагаємось пропонувати 
та забезпечувати для партнерів кращі конкуренті 
умови обслуговування. 
У роздрібному бізнесі ми пропонуватимемо послуги, 
які допомагатимуть людям при найменших витратах 
часу контролювати, заощаджувати та інвестувати 
кошти, а також задовольняти специфічні потреби 

певних цільових груп, таких як співробітники та 
клієнти компаній – наших  партнерів, іноземні 
громадяни, користувачі спеціальних банківських 
продуктів тощо.  

Інвестиційно-привабливий банк

Для нас не є пріоритетом виплата високих дивідендів, 
але ми забезпечуємо впевненість акціонерів Банку 
в тому, що вони знайшли кращу альтернативу для 
довгострокового розміщення капіталу. Надійність 
інвестицій в капітал Банку, зростання їх вартості та 
висока ліквідність повинні забезпечити можливості 
для розширення кола акціонерів та залучення 
додаткових інвестицій. 

Партнерський банк

Ми впевнені, що конкуренція між банками є дієвим 
ринковим механізмом, який забезпечує зростання 
якості послуг та підштовхує на пошук нових шляхів 
підвищення ефективності. Зокрема, ми бачимо ці 
шляхи у синергії капіталів, досвіду та можливостей, 
набутих національними банками, і засвідчуємо 
свою готовність до співпраці з іншими банками та 
фінансовими інститутами. 

Банк для співробітників

Банк послідовно формує високопрофесійну команду 
менеджерів і співробітників, яким надає можливості 
для самореалізації, професійного і кар’єрного 
росту. Банк підтримуватиме імідж престижного 
фінансового закладу, в якому співробітники 
відчуватимуть приналежність до професійної еліти 
банківського бізнесу. Впровадження прогресивних 
методів оцінки результатів праці спрямовано на  
забезпечення її справедливої оплати на високому 
рівні.

Банк для суспільства та держави

Ми віримо у достойне майбутнє України і бажаємо 
бути причетними до найбільш важливих економічних 
перетворень сучасності. Банк братиме активну 
участь в процесах трансформації економіки та 
суспільства та підтримуватиме громадські ініціативи, 
спрямовані на формування прагматичного образу 
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мислення, розвиток приватного капіталу, зокрема 
малого та середнього бізнесу. 

Цінності «Укргазбанку»:

• Прагматизм.
• Повага та особисте ставлення до клієнта.
• Відповідальність.
• Професіоналізм.
• Соціальна захищеність своїх співробітників.
• Пріоритет національних інтересів України та 

національного бізнесу.

Стратегічні пріоритети

Протягом останніх років «Укргазбанк» працює в 
умовах стрімкого розвитку банківської системи 
України, темпи зростання якої в рази перевищують 
темпи росту економіки. Відставання деяких 
показників масштабу національної банківської 
системи у порівнянні з іншими країнами перехідної 
економіки дозволяють зробити прогноз про те, 
що підвищені темпи росту будуть характеризувати 
розвиток банківської системи і в найближчі роки. 
Амбіційні плани подвоєння частки ринку 
«Укргазбанку» вимагатимуть не лише відповідності 
заданим темпам зростання банківської системи, 
але й їх випередження. Ми усвідомлюємо, що 
захоплююча боротьба за показники та частку ринку 
може призвести до втрати стабільності як всієї 
системи, так і кожного окремого банку. Саме тому, не 
відмовляючись від амбітних ринкових і фінансових 
цілей, головним мотивом середньострокової 
стратегії «Укргазбанку» є забезпечення надійності, 
орієнтації на клієнта та прозорості, як пріоритетних 
показників якості банківської установи. 
Ми приділятимемо особливу увагу наступним 
напрямам розвитку: диверсифікація в клієнтських 
сегментах, покращення процедур прийняття 
рішень, вдосконалення корпоративного управління, 
розвиток зв’язків із громадськістю, забезпечення 
розвитку бренду.

Вибір ринкових сегментів

У минулому році «Укргазбанк» приділяв багато 
уваги вивченню своєї та потенційної клієнтської 
бази, проведенню її сегментації, а також розробці 

цільових продуктів як для корпоративних, так і 
для індивідуальних клієнтів. У відповідності до 
стратегічних завдань «Укргазбанк» досяг певних 
успіхів у перерозподілі кредитного портфеля між 
корпоративним та роздрібним бізнесом, - таким 
чином, Банк не лише підвищив присутність на 
швидкозростаючому та прибутковому роздрібному 
сегменті, але й покращив диверсифікацію ризиків.  
Між тим, найбільш привабливі з точки зору 
прибутковості сегменти несуть, зазвичай, і більші 
ризики. 
Одне із головних стратегічних завдань наступного 
періоду полягає в поглибленні результатів аналізу 
та перерозподілі кредитного портфеля Банку між 
визначеними сегментами ринку з врахуванням 
макроекономічних, галузевих та продуктових 
ризиків. Фокусування Банку на більш вузьких 
сегментах ринку вимагатиме подальшого 
вдосконалення портфеля продуктів та підходів до їх 
просування.   

Швидкі та якісні рішення

Швидкість та адекватність реакції Банку на 
потреби клієнтів дедалі стає найважливішою 
характеристикою якісного сервісу і одним із 
головних параметрів більшості продуктів. Перед 
Банком постає завдання щодо підвищення швидкості 
прийняття рішень із одночасним підвищенням  їх 
якості, що, в свою чергу, вимагатиме перегляду, 
уніфікації та автоматизації ключових бізнес-процесів 
та управлінських процедур.  
Забезпечення підвищення якості рішень в умовах 
зростаючої кількості операцій планується за 
рахунок покращення управління ризиками із 
одночасною централізацією функцій прийняття 
рішень. Таким чином, ми повинні при відносному 
ускладненні управлінських процедур спростити 
операційну діяльність підрозділів таким чином, щоб 
забезпечити пропускну здатність бізнес-процесів у 
відповідності до планів продажів.  

Вдосконалення практики корпоративного управління

У 2005 році «Укргазбанк» бере активну участь у 
проекті  МФК з впровадження кращої світової 
практики корпоративного управління як 
необхідної умови для підвищення надійності 
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Банку та забезпечення доступу на міжнародні 
ринки капіталу. Прийняті в 2006 році заходи цієї 
програми вже демонструють свою ефективність 
через посилення функцій та розширення складу 
Спостережної ради за рахунок запровадження 
інституту незалежних директорів. Завдання 
«Укргазбанку» у середньостроковій перспективі 
полягає у подальшому впровадженні принципів 
корпоративного управління на рівні найкращих 
міжнародних стандартів, зокрема в напрямках 
регулювання відношень акціонерів та Правління 
Банку, забезпечення прозорості умов роботи 
та мотивації менеджменту Банку у досягненні 
стратегічних цілей.

Розвиток зв’язків із громадськістю

З метою формування надійних і довгострокових 
відносин із клієнтами та партнерами «Укргазбанк» 
докладатиме сконцентрованих зусиль щодо 
посилення позитивного, дружнього іміджу Банку, 
успіх яких залежатиме також і від обізнаності 
про діяльність Банку як цільової аудиторії, так і 
широкого загалу. Підтримка позитивного іміджу 
Банку, як надійної фінансової установи, потребує 

формування принципів відкритої інформаційної 
політики та її послідовного впровадження. Банк 
має забезпечити рівень відкритості і прозорості, 
достатній для формування незалежного  висновку 
з боку спостерігачів, а також навчитись впливати 
на суспільну думку через зв’язки із громадськістю. 
Не менш важливо для Банку організувати якісний 
зворотний канал зв’язку, який забезпечить вчасне 
реагування на зміни у ставленні до Банку та його 
послуг. 

Забезпечення розвитку бренду

Ми вважаємо, що підтримка та розвиток доброї 
репутації банківського бренду матиме вирішальне 
значення для збереження довіри клієнтів. Стабільний 
і сильний бренд розглядається нами не лише як 
головна умова залучення нових клієнтів, а також як 
додатковий захист бізнесу від можливих наслідків 
економічного спаду або вповільнення темпів росту. 
Почавши в минулому році із серії семінарів та 
консультацій з управління брендом, «Укргазбанк» 
розпочав проведення маркетингових досліджень, 
по результатах яких має бути сформульована 
стратегія бренду та концепція його розвитку.

4. МІСІЯ
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5. КЕРІВНИЦТВО БАНКУ. ПЕРСОНАЛ

5. КЕРІВНИЦТВО БАНКУ. ПЕРСОНАЛ

Голова Правління Банку

Ляшко Вадим Петрович
1969 р. н.

Освіта:  Київський державний економічний 
університет (кандидат економічних наук)
Досвід роботи в банківській сфері: 12 років

Головний бухгалтер – член Правління

Лечехліб Руслана Василівна
1967 р. н.

Освіта:  Київський інститут народного господарства
Досвід роботи в банківській сфері: 18 років

Заступник Голови Правління – член Правління

Бонч-Бруєвич Людмила Вікторівна
1963 р. н.

Освіта:  Одеський державний університет 
ім. І. І. Мечникова
Досвід роботи в банківській сфері: 13 років

Керівництво Банку
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Заступник Голови Правління – член Правління

Дейнега Юрій Петрович
1952 р. н.

Освіта:  Київський інститут народного господарства
Досвід роботи в банківській сфері: 31 рік

Заступник Голови Правління – член Правління

Дмітрієва Олена Михайлівна

 1972 р. н.

 
Освіта: Запорізький державний університет, 

Вища школа економіки та ділової адміністрації 
“АЖІО-Коледж” (кандидат математичних наук)

Досвід роботи в банківській сфері: 9 років

Заступник Голови Правління – член Правління

Мамедов Сергій Геннадійович
 1975 р. н.

Освіта:  Київський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері: 10 років
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Заступник Голови Правління – член Правління

Науменко Сергій Геннадійович
1972 р. н.

Освіта:  Київський державний торгівельно-
економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері: 11 років

Заступник Голови Правління – член Правління

Русин Єгор Гавриїлович
1972 р. н.

Освіта:  Київський державний університет ім. Тараса 
Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері: 13 років

Начальник Управління фінансового 

моніторингу - член Правління

Ткаліч Ігор Олександрович
1962 р. н.

Освіта:  Вища інженерна пожежно-технічна школа, 
Київський університет народного господарства
Досвід роботи в банківській сфері: 6 років

5. КЕРІВНИЦТВО БАНКУ. ПЕРСОНАЛ
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Директор Київської регіональної дирекції – 

член Правління

Маломуж Сергій Володимирович
1971 р. н.

Освіта: Міжнародний Християнський Університет 
(Відень, Австрія), Київський національний 

економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері: 10 років
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Персонал

 Станом на 31 грудня 2006 року кількість працюючих  
в ВАТ АБ “Укргазбанк” в цілому складала 2 507 
чоловік, із них 850 – це працівники центрального 
апарату Банку.  Динаміка росту загальної кількості 
працівників Банку за 2003, 2004, 2005, 2006  роки 
складає відповідно 261 чол., 292 чол.,  350 чол., 
610 чол. Найбільший приріст кількості працівників 
за 2006 рік спостерігався в центральному апараті 
Банку – 169 чол. Кількість вакансій станом на кінець 
року – 502, що складає 16,86% від штатної кількості 
посад. Наявність вакантних посад пояснюється 
нормальною плинністю кадрів та розширенням 
мережі філій Банку. 
Оплата праці працівників здійснюється згідно 
з Положенням про оплату праці та матеріальне 
стимулювання працівників ВАТ АБ “Укргазбанк” 
і залежить від можливостей Банку, від рівня 
заробітної плати в банківській сфері в регіоні, а 
також від стимулюючої ролі підвищення заробітної 
плати на результативність роботи працівників Банку. 
На думку менеджменту, мікроклімат в колективі є 
рівним, стабільним.  Плинність кадрів  є  звичайною 
як для українського банку такого рівня.
Банк надає своїм працівникам можливість 

підвищувати професійну кваліфікацію шляхом участі 
у тренінгах, семінарах, конференціях як в Україні,  
так  і за кордоном, а також створює умови для 
навчання у вищих учбових закладах без відриву від 
виробництва з метою здобуття  вищої та другої вищої 
освіти. Лише в головному офісі ВАТ АБ “Укргазбанк” 
на зовнішнє навчання співробітників у 2006 році 
було витрачено 241 324 грн. У Банку проведено 4 
корпоративних тренінги для працівників фронт-
офісу. 64 співробітники головного офісу навчаються 
у ВНЗ. 1 509 працівників Банку мають повну вищу 
освіту.  
У зв’язку із зміною структури Банку з 01.01.2006 року, 
виходом Банку на новий якісний рівень Управлінням 
по роботі з персоналом розроблено і запроваджено 
HR-стратегію, яка охоплює такі аспекти управління 
персоналом як підбір і найом, оцінка і атестація 
персоналу, мотивація, навчання, формування 
корпоративної культури.
В 2006 році в Банку була запроваджена робота 
по веденню резерву кадрів на керівні посади, 
по підбору і найму персоналу силами власного 
рекрутера, на постійній основі проводиться оцінка 
персоналу, розроблене Положення про стажування 
в ВАТ АБ “Укргазбанк”. 

5. КЕРІВНИЦТВО БАНКУ. ПЕРСОНАЛ
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6. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ВАТ АБ “Укргазбанк” один з перших українських 
банків почав приділяти увагу побудові сучасної 
системи корпоративного управління, яка б 
відповідала світовій практиці, вбачаючи в цьому 
одну з головних передумов, здатних забезпечити 
 стійкість та подальший успішний розвиток
ВАТ АБ “Укргазбанк”.
Протягом 2006 року ВАТ АБ “Укргазбанк” здійснював 
реалізацію спільного з Міжнародною Фінансовою 
Корпорацією (МФК) проекту “Корпоративне 
управління в банківському секторі України”, і у 
лютому 2007 року першим з банків-учасників 
успішно завершив впровадження цього проекту.
Керуючись міжнародними стандартами, 
Принципами корпоративного управління України 
ВАТ АБ “Укргазбанк” вживає заходів щодо створення 
ефективних правових, регуляторних та інституційних 
засад належного корпоративного управління.
Серед досягнень у цьому напрямі слід відзначити:
• Повністю переглянута внутрішньобанківська 

нормативна база, що визначає перелік і обсяги 
повноважень органів управління: 
- значно підвищена лояльність до міноритарних    

акціонерів; 
- Статутом та Положенням про Спостережну 

раду передбачений інститут незалежних 
членів Спостережної ради, призначено два 
незалежних члена ради – Джон Сміт та

 Юрій Полунєєв; 
- у складі Спостережної ради утворені 

Аудиторський комітет та Комітет з 
корпоративного управління та призначень, які 
очолюють незалежні члени ради.

• Під проводом незалежних членів ради вживаються 
серйозні заходи з підвищення рівня контролю за 
ризиками із застосуванням міжнародного досвіду.

• Значно підвищений рівень інформаційної 
прозорості Банку.

• Підвищення привабливості Банку в очах іноземних 
інвесторів.

6. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
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7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Стратегія ризик-менеджменту Банку базується на 
дотриманні принципу беззбитковості діяльності 
та спрямована на забезпечення оптимального 
співвідношення між прибутковістю окремих 
бізнес-напрямів та рівнем ризиків, що приймає на 
себе Банк, здійснюючи певні операції.

У процесі управління ризиками задіяні Спостережна 
рада, Правління, Управління внутрішнього аудиту та 
спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-ме-
неджменту. Правління Банку є відповідальним за функ-
ціонування системи внутрішнього контролю та уп-
равління ризиками. Спостережна рада систематично 
відстежує стан управління ризиками, впливає на обра-
ну Правлінням схильність до ризиків. Управління вну-
трішнього аудиту здійснює перевірку та тестування сис-
тем внутрішнього контролю та управління ризиками.
Серед основних функцій Департаменту ризик-
менеджменту: 
• забезпечення проведення кількісної та якісної 

оцінки ризиків, на які наражається Банк;
• забезпечення методології з управління ризиками; 
• створення системи для автоматизованого ведення 

та оброблення бази даних щодо ризиків; 
• ідентифікація і моніторинг порушення лімітів; 
• аналіз можливих сценаріїв; 
• підготовка звітності щодо ризикових позицій 

та надання рекомендацій Правлінню щодо їх 
оптимального значення; 

• участь у кредитному процесі в частині оцінки 
фінансового стану позичальників та оцінки 
ліквідності забезпечення.

Класифікація ризиків за ступенем впливу на Банк:

кредитний ризик;
ризик ліквідності;
операційний ризик;
ризик зміни процентної ставки;
валютний ризик;
ринковий ризик.

Комітети та комісії, які беруть участь у процесі 
управління ризиками:

Кредитний комітет (КК);
Малий кредитний комітет (МКК);

Кредитні комісії філій/дирекцій/відділень;
Комісія контролю якості кредитного портфеля;
Комітет з питань управління активами та пасивами 
(КУАП);
Оперативна комісія КУАП;
Комітет з питань управління операційними ризиками 
(КУОР).

Основні складові політики управління окремими 
видами ризику

Кредитний ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неспроможність сторони, що взяла на себе 
зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової 
угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб 
виконати взяті на себе зобов’язання. Кредитний ри-
зик є в усіх видах діяльності, де результат залежить 
від діяльності контрагента, емітента або позичальни-
ка. Основним органом управління кредитним ризи-
ком в Банку є Правління, до повноважень якого вхо-
дить формування кредитної політики, затвердження 
кредитних політик та процедур, затвердження 
основних фінансових параметрів кредитної діяль-
ності. Кредитний комітет є виконавчим комітетом 
Правління, який очолюється Головою Правління та 
до складу якого входять керівники підрозділів, що 
беруть участь у кредитному процесі: Департаменту 
клієнтської політики, Департаменту ризик-менедж-
менту, Юридичного департаменту, Департаменту 
банківської безпеки та ін. До функцій Кредитного ко-
мітету належить затвердження умов фінансування 
окремих кредитних проектів, встановлення лімітів 
повноважень кредитних комісій філій, інших лімітів, 
впровадження нових кредитних продуктів.

Методи зменшення кредитного ризику, які 
використовуються в Банку:
• лімітування;
• розгляд кредитної заявки службами Банку, 

які забезпечують незалежну оцінку проекту 
(Департамент ризик-менеджменту, Юридичний 
департамент, Департамент банківської безпеки);

• вибір адекватної структури кредитної угоди;
• забезпечення (застава, фінансова порука);
• постійний аналіз фінансового стану і надходжень 

на поточні рахунки.

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
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Внутрішній рейтинг кредитного портфеля на 01.01.2007 р.
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Основним інструментом управління кредитними 
ризиками в Банку є система лімітування, яка 
включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального 
кредитного ризику, ліміти портфельного ризику, 
ліміти повноважень.
Встановлення лімітів індивідуального кредитного 
ризику здійснюється на основі аналізу фінансового 
стану позичальника, кредитного проекту, 
забезпечення, структури угоди, репутації 
позичальника, юридичної експертизи наданих 
документів.
Банком встановлюються наступні портфельні ліміти: 
по галузям економіки, по окремим програмам, 
по контрагентам. Для моніторингу кредитного 
портфеля щомісячно Департаментом ризик-
менеджменту проводиться аналіз концентрацій 
вкладень Банку по галузям економіки, географічним 
регіонам, окремим програмам. Аналізується рівень 
проблемної заборгованості в розрізі підрозділів 
Банку, достатність сформованих резервів. У Банку 
створена Комісія контролю якості кредитного 

портфеля, яка на постійній основі проводить 
моніторинг кредитних портфелів підрозділів 
Банку. Управління проблемних активів займається 
виявленням проблемних активів на ранніх 
стадіях та роботою по стягненню простроченої 
заборгованості.
Встановлення лімітів повноважень передбачає 
систему лімітів кредитним комітетам / кредитним 
комісіям / посадовим особам в розрізі стандартних 
та нестандартних кредитних продуктів по розміру 
кредитів одному позичальнику та загального 
портфеля виданих кредитів. Ліміти встановлюються 
в залежності від якості сформованого портфеля, 
якості управління, професійної підготовки 
співробітників, регіону та ін. Перегляд лімітів може 
ініціюватись Департаментом ризик-менеджменту, 
Управлінням внутрішнього аудиту, Управлінням 
проблемних активів в бік зменшення або закриття 
у випадку погіршення якості портфеля. Збільшення 
лімітів може проводитись не частіше 1 разу в 
квартал.

Частка прострочених та сумнівних кредитів в кредитному портфелі

ВАТ АБ “Укргазбанк” за період з 01.01.2005 р. по 01.01.2007 р.
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Операційний ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, що виникає 
через недоліки корпоративного управління, 
системи внутрішнього контролю або неадекватність 
інформаційних технологій і процесів оброблення 
інформації з точки зору керованості, універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності 
роботи.
Основним органом управління операційно-
технологічним ризиком в Банку є Правління, до 

Динаміка коефіцієнтів ліквідності протягом періоду 

з 01.01.04 р. по 01.01.07 р., %
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Ризик ліквідності – наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неспроможність банку виконати свої 
зобов’язання у належні строки, не зазнавши при 
цьому неприйнятних втрат.
Основним органом управління ризиком ліквідності 
в Банку є Правління, до повноважень якого входить 
формування політики з управління ліквідністю, 
затвердження відповідних політик та процедур. 
Комітет з питань управління активами та пасивами 
(КУАП) є виконавчим комітетом Правління, до 
функцій якого входить втілення політики управління 
ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо 
управління ліквідністю, затвердження внутрішніх 
лімітів Банку.
Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 
складові: щоденне управління ліквідністю, поточне 
управління ліквідністю та довгострокове управління 
ліквідністю.
Управління миттєвою ліквідністю здійснюється 

Нормативні значення

згідно з вимогами НБУ:

• коефіцієнт 
миттєвої ліквідності 
(співвідношення 
сум коштів у касі та 
на коррахунках до 
зобов’язань банку) 
> 20 %

• коефіцієнт 
поточної ліквідності 
(співвідношення активів 
первинної та вторинної 
ліквідності до зобов’язань 
банку із відповідними 
строками погашення) 
> 40 %

• коефіцієнт 
короткострокової 
ліквідності 
(співвідношення 
ліквідних активів до 
короткострокових 
зобов’язань) > 20 %

Казначейством Банку шляхом аналізу залишків на 
кореспондентських рахунках на початок дня, даних 
платіжного календаря щодо надходжень та відтоку 
коштів, планів підрозділів Головного Банку та філій 
Банку по операціям протягом дня, інформації про 
рух коштів на рахунках клієнтів.
Управління поточною ліквідністю (строком на 
1 місяць) здійснюється Департаментом ризик-
менеджменту шляхом визначення потреб Банку 
у ліквідних коштах – при цьому застосовується 
метод джерел і використання коштів, який полягає 
у визначенні величини розриву ліквідності 
протягом заданого періоду, що дорівнює різниці 
між очікуваними надходженнями і потенційними 
відтоками грошових коштів.
Управління довгостроковою ліквідністю (на строк 
більше 1-го місяця) здійснюється Департаментом 
ризик-менеджменту за методом ресурсного розриву 
(шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової 
структури активів строковій структурі пасивів).

повноважень якого входить формування політики 
з управління операційно-технологічним ризиком, 
затвердження відповідних політик та процедур. 
Комітет з питань управління операційними ризиками 
(КУОР) є виконавчим комітетом Правління, до 
функцій якого входить втілення політики управління 
операційним ризиком, удосконалення бізнес-
процесів, запровадження систем внутрішнього 
контролю.
Організацію роботи з мінімізації операційного 
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ризику та контроль за виконанням рішень КУОР 
і рекомендацій Управління внутрішнього аудиту 
здійснює Департамент ризик-менеджменту. 
Контроль за операційним ризиком здійснюється 
Управлінням внутрішнього аудиту в частині надання 
рекомендацій структурним підрозділам Банку на 
стадії розроблення і впровадження нових продуктів, 
процесів, систем, проведення аудиту діяльності 
структурних підрозділів Банку, Департаментом 
інформаційних технологій в частині забезпечення 
коректності функціонування програмних 
комплексів Банку, створення комплексної системи 
інформаційної безпеки Банку, Департаментом 
супроводження та підтримки операційної діяльності 
в частині розробки методології організації та 
ведення бухгалтерського обліку та дотримання 
структурними підрозділами вимог облікової 
політики Банку.

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або 
потенційний ризик для надходжень або капіталу, 
який виникає внаслідок несприятливих змін 
процентних ставок.
Основним органом управління ризиком зміни 
процентної ставки в Банку є Правління. Функції 
проведення політики управління процентним 
ризиком, прийняття рішень щодо управління 
процентним ризиком, у тому числі рішення 
щодо зміни рівня процентних ставок, організації 
моніторингу та перегляду процентних ставок за 
видами валют, у розрізі строків, видів продуктів, 
організації контролю за дотриманням допустимого 
рівня процентного ризику та виконанням 

Коефіцієнти валютного ризику протягом періоду з 01.01.04 р. по 01.01.07 р.

(співвідношення відкритих валютних позицій до регулятивного капіталу Банку), %
Нормативні значення згідно з 

вимогами НБУ:

• Загальна валютна позиція 
(співвідношення загальної валютної 
позиції до регулятивного капіталу):
- до 01.10.2005 р. < 35%
- після 01.10.2005 р. < 30%

• Довга валютна позиція 
(співвідношення довгої валютної 
позиції до регулятивного капіталу):
- до 01.10.2005 р. <30%
- після 01.10.2005 р. < 20%

• Коротка валютна позиція 
(співвідношення короткої валютної 
позиції до регулятивного капіталу):
- до 01.10.2005 р. <5%
- після 01.10.2005 р. < 10%
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відповідних рішень структурними підрозділами 
покладаються на КУАП.
Департамент ризик-менеджменту оцінює вартість 
зобов’язань та прибутковість активів, відповідність 
термінів погашення активів та зобов’язань, 
рентабельність активів Банку, чистої процентної 
маржі, спреду Банку, надає рекомендації Комітету з 
питань управління активами та пасивами щодо зміни 
процентних ставок за депозитними та кредитними 
продуктами.

Валютний ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через несприятливі коливання курсів іноземних 
валют та цін на банківські метали.
Управління валютним ризиком базується на обраній 
стратегії менеджменту валютного ризику, яка 
включає у себе наступні елементи: централізація 
управління валютним ризиком, використання усіх 
можливих заходів уникнення ризику, що призводить 
до значних збитків, контроль та мінімізація сум 
збитків, якщо не існує  можливості уникнення 
ризику, хеджування валютного ризику за умов 
неможливості його уникнення.
Основним інструментом управління валютним 
ризиком у Банку є лімітування. Банк застосовує цей 
інструмент шляхом встановлення лімітів на загальну 
відкриту валютну позицію по Банку в цілому, у розрізі 
підрозділів та операцій; суму можливих збитків 
від зміни валютного курсу; казначейські операції 
(арбітражні конверсійні операції, казначейські 
неторговельні операції із готівковою іноземною 
валютою, операції із банківськими металами).
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Ринковий ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через несприятливі коливання вартості цінних 
паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими 
інструментами, які є в торговельному портфелі. 
Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, 
прийняття позицій з боргових та пайових цінних 
паперів, валют, товарів та похідних інструментів 
(деривативів).
З метою управління ринковим ризиком Банком 
застосовуються наступні інструменти: встановлення 
лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або 

продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких 
результат її проведення залежить від коливання 
ринкових цін, встановлення ліміту на загальний 
розмір валютної позиції, встановлення ліміту на 
сукупний розмір інвестиційного портфеля, оцінка 
волатильності котирувань, розрахунок лімітів 
вкладень в цінні папери на основі розрахованих Stop 
Loss лімітів та діапазону зміни котирувань цінних 
паперів, позаплановий перегляд лімітів у випадку 
різкої зміни кон’юнктури ринку або значного 
зниження ресурсної бази банку, формування 
резервів на покриття можливих збитків.

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
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Сьогодні ВАТ АБ «Укргазбанк» входить до групи крупних 
банків України та є однією з самих надійних та динамічних 
фінансових структур України, яка вже протягом 
тринадцяти років успішно працює на ринку банківських 
послуг. Впевнене просування нових банківських продуктів 
на внутрішніх та міжнародних ринках забезпечили ВАТ 
АБ “Укргазбанк” зростання ділової репутації, основних 
фінансових показників та клієнтської бази. 
Прагнучи зміцнити провідні позиції на українському 
ринку фінансових послуг, ВАТ АБ “Укргазбанк” успішно 
реалізував проект Міжнародної Фінансової Корпорації 
(IFC) “Корпоративне управління в банківському секторі 
України”. Це забезпечило вагомі позитивні результати 
та дозволило наблизити Банк до міжнародної практики 
корпоративного управління. За час здійснення проекту 
була повністю переглянута внутрішньобанківська 
нормативна база, що визначала перелік та обсяги 
повноважень органів управління, а також вдосконалена 
структура Спостережної ради, в яку були призначені два 
незалежних члена. У результаті цього проекту значно 
підвищилась ефективність  управління банківськими 
підрозділами, розширився продуктовий ряд Банку, 
поліпшився рівень обслуговування приватних та 
корпоративних клієнтів.
У 2006 році ВАТ АБ “Укргазбанк” розвивався значними 
темпами. За підсумками минулого року Банк додатково 
відкрив 42 банківських установи, розпочав відправлення 
та виплату грошових переказів для клієнтів Банку через 
міжнародні системи переказів коштів ЛІДЕР та CONTACT, 
здійснив емісію та розміщення корпоративних облігацій 
на суму 100 млн. грн., реалізував дві тони банківських 
металів, отримав  довгостроковий депозитний рейтинг 
міжнародного кредитного агентства Moody’s Investors 
Service та розпочав  продаж елітних карток платіжної 
системи American Express.  

Крім цього, на 1 січня 2007 року ВАТ АБ “Укргазбанк” 
займає наступні позиції (згідно з рейтингом Асоціації 
українських банків):
За розміром активів та зобов`язань – 16 позицію.
За розміром капіталу – 16 позицію.
За розміром кредитно-інвестиційного портфеля –
16 позицію.
За залученням депозитів фізичних осіб – 13 позицію.

Станом на 1 січня 2007 року ВАТ АБ “Укргазбанк” це:
- 4 460,8 млн. грн. чистих активів.
- 3 495,48 млн. грн. кредитно-інвестиційного портфеля.
- 30,8 млн. грн. чистого прибутку.
- 164 філії та відділення на території України.
- 2 518 банкоматів і банківських POS-терміналів 

“Укргазбанку” та банків-партнерів, в яких клієнти банку 
можуть обслуговуватися за пільговим тарифом.

-  Більш ніж 2 500 співробітників.

-  Більше 300 тис. приватних клієнтів.
- Більш 14 тис. юридичних осіб на обслуговуванні. Серед 

них провідні українські підприємства: 
 ЗАТ “Єврокар”, АТЗТ “Миронівський хлібопродукт”, 

ВАТ трест “Київміськбуд-1” ім. М.П. Загороднього, ТОВ 
“М.С.Л.”, ВАТ “Київський картонно - паперовий комбінат”, 
ЗАТ “Інформаційні комп’ютерні системи”, ТОВ “M.I.B.S. 
travel”, ВАТ “Готель Дніпро” та інші.

- 382 тисячі емітованих пластикових карток міжнародних 
платіжних систем MasterCard WorldWide і Visa 
International.

Вихід Банку на міжнародний ринок капіталу
Важливим досягненням 2006 року є  вихід Банку на 
міжнародний ринок капіталу. 6 грудня 2006 року
ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно завершив процедуру 
залучення дебютного синдикованого кредиту на суму 
16 млн. дол. США. Основним організатором і кредитним 
агентом по кредиту виступив Standard Bank Plc 
(Великобританія). 
Спочатку планувалося залучення кредиту в розмірі 10 
млн. дол. США, але за підсумками перепідписки сума 
кредиту зросла до 16 млн. дол. США. В синдикаті взяли 
участь вісім фінансових установ із шести країн світу. 
Залучені кошти Банк планує спрямувати на фінансування 
експортно-імпортних контрактів стратегічних клієнтів.
Дана транзакція представляє новий рівень успішної 
співпраці з фінансовими установами, а перепідписка 
від широкого кола міжнародних фінансових установ 
свідчить про високий рівень зацікавленості та довіри 
до «Укргазбанку». До учасників синдикату входять як 
установи, з якими Банк вже має успішний досвід співпраці, 
так і нові партнери. 
Особливо приємним є той факт, що учасниками 
синдикату є широке коло фінансових установ, які 
представляють різноманітні країни світу: Standard Bank 
Plc (Великобританія), Державний експортно-імпортний 
банк України, AKA Ausfuhrkredit GmbH (Німеччина), 
National City Bank (США), Commerzbank (Німеччина), FBN 
Bank (Великобританія), Finansbank N.V. (Голандія), Icebank 
(Ісландія).
Ця подія є значимим кроком по виходу Банку на зовнішній 
ринок капіталу і придбанню міжнародної публічної 
історії.
В 2007 році заплановано організацію ще одного 
синдикованого кредиту та випуск єврооблігацій в 
розмірі 100 млн. дол. США. Дані залучення планується 
реалізувати в травні – вересні 2007 року в залежності від 
кон’юнктури ринку. Однією із  передумов  цих запозичень 
є отримання Банком другого міжнародного рейтингу  від 
міжнародного рейтингового агентства  Fitch Ratings. В 
2006 році міжнародним рейтинговим агентством Moody’s 
«Укргазбанку» було присвоєно рейтинг B2, E+, прогноз - 
стабільний. 
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9. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

9.1. Корпоративний банкінг

Завдяки успішній реалізації стратегії розвитку 
корпоративного бізнесу Банком надаються 
високоякісні інноваційні та класичні продукти 
(послуги), максимально адаптовані до клієнтських 
потреб. Основними принципами обслуговування в 
ВАТ АБ «Укргазбанк» є:
• Орієнтація Банку на комплексне, довготривале та 

взаємовигідне співробітництво з клієнтами.
• Поважливе ставлення до бізнесу клієнтів та увага 

до їх фінансових потреб.
• Гнучкість рішень, швидкість формальних процедур 

та високопрофесійна команда менеджерів.
У 2006 році Банк досяг значних темпів зростання 
бази корпоративних клієнтів. Протягом року 
партнерами та клієнтами Банку стали провідні 
підприємства різних галузей економіки України, 
таких як: виробництво, сфера послуг, оптова та 
роздрібна торгівля, будівництво та інші, всього понад 
3 тис. юридичних осіб та суб’єктів підприємницької 
діяльності. Загальна кількість корпоративних 

клієнтів станом на 01.01.07 р. склала понад 14 тис. 
Значної популярності серед клієнтів набули 
проведені протягом року акції для підприємств 
малого та середнього бізнесу. Основною метою 
цих заходів було підвищення лояльності серед 
клієнтів, надання їм високоякісного банківського 
та страхового обслуговування з урахуванням їх 
фінансових потреб. 
Головною метою Банку при розширенні своєї 
регіональної присутності є завоювання довіри 
клієнтів. Тому, ці завдання вирішуються Банком на 
стратегічному рівні.
Аналізуючи отриманий досвід та продовжуючи 
роботу, розпочату протягом року, Банк обрав 
пріоритетні напрямки розвитку корпоративного 
бізнесу на наступний рік:
• Широкий і сегментований продуктовий ряд.
• Комплексні продажі.
• Розвиток альтернативних каналів продажів.
• Підвищення якості продажів:

- Впровадження технології CRM.
- Дотримання стандартів якості.

9.1.1. Кредитні операції

Протягом 2006 року Банк значно посилив свої 
позиції на ринку кредитування корпоративних 
клієнтів. Кредитний портфель юридичних осіб за 
рік збільшився майже на 50%, і станом на 01.01.07 р. 
склав 1 573,1 млн. грн. 

Стратегія Банку щодо здійснення активних операцій 
будувалась на основі максимального задоволення 
потреб клієнтів, індивідуального та комплексного 
підходу до обслуговування за умови дотримання 
безпеки і ліквідності. 
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Динаміка росту кредитного портфеля юридичних осіб 

ВАТ АБ “Укргазбанк” за останні 3 роки, млн. грн.
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Структура кредитного портфеля за галузями станом на 01.01.07 р.

9.1.2. Строкові депозити

Динаміка росту депозитного портфеля юридичних осіб 

ВАТ АБ “Укргазбанк” за останні 3 роки, млн. грн. 

Депозитний портфель юридичних осіб за рік 
збільшився більш ніж в два рази, і станом на                
01.01.07 р. склав 543 млн. грн. 
Нашими партнерами є державні, комунальні, 
фінансові та громадські установи, які забезпечують 

ресурсну базу Банку, розміщуючи тимчасово вільні 
кошти на розрахункових і депозитних рахунках, та 
довіряють проведення операцій.

Операції з нерухомим
майном, оренда,

інжиніринг та надання
послуг підприємствам

15%

Фінансова діяльність
8% Сільське господарство,

мисливство та лісове
господарство

8%

Виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів

7%

Будівництво
6%

Діяльність транспорту
та зв’язку

5%

Виробництво та
розподілення

електроенергії, газу
та води

5%

Виробництво іншої
неметалевої мінеральної

продукції
2%

Діяльність готелів
та ресторанів

2%

Виробництво машин
та устаткування

2%

Хімічне виробництво
1%

Торгівля, ремонт
автомобілів, побутових

виробів та предметів
особистого вжитку

33%

Інше
6%
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9.1.3. Зарплатні проекти

Сьогодні за допомогою платіжних карток Банку 
отримують заробітну плату працівники більш ніж    
1 280 різноманітних підприємств та організацій. 
Найбільші з них: 
• ВАТ “Миронівський хлібопродукт“; 
• ЗАТ “Єврокар”; 
• ВАТ трест “Київміськбуд-1“ ім. М. П. Загороднього. 

Крім того, Банк обслуговує велику кількість бюджет-
них установ, серед яких: Міністерство внутрішніх 
справ України та майже всі структурні підрозділи 
міністерства, Міністерство охорони здоров’я, 
Державне управління справами Президента 
України, Секретаріат Президента України, структурні 
підрозділи Служби безпеки України, Національний 
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" та багато інших 
бюджетних установ. 

Обсяги угод, укладених Банком на

фондовому ринку в 2004-2006 роках
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Загальна сума угод, млн. грн

Кількість угод

Згідно з рейтингами учасників ПФТС за результатами 
торгівельних сесій 2006 року Банк, як і в минулих 
роках, входить у першу десятку операторів ринку 
корпоративних облігацій.

У 2006 році Банк невпинно нарощував портфель 
цінних паперів, який перевищив  в  кінці грудня 470 
млн. грн.:

У рамках зарплатних проектів Банком видано понад 
240 тис. карток.
Більш ніж 950 підприємств та організацій України 
оцінили зручність використання корпоративних 
карток, емітованих «Укргазбанком».

9.1.4. Інвестиційний бізнес. Цінні папери

ВАТ АБ «Укргазбанк» є однією з потужніших та 
досвідчених установ українського фондового 
ринку. 
Обсяг угод, укладених Банком на фондовому ринку 
в 2006 році, склав близько 5 мільярдів гривень:

Роки Кількість угод Загальна сума 
угод, грн.

2004 569 3 584 984 613
2005 631 5 258 425 272
2006 522 4 862 719 096

Дата 01.01.05 01.01.06 01.01.07

Сума портфеля цінних 
паперів, млн.  грн. 51 215 474,2

9. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

9.1. Корпоративний банкінг    
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Динаміка портфеля цінних паперів

ВАТ АБ «Укргазбанк», млн.грн.
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Щодо структури портфеля, то найбільшу частку 
вкладень Банк здійснює в корпоративні облігації 

Структура вкладень ВАТ АБ «Укргазбанк» в цінні папери
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– на 01.01.2007 року 95%  портфеля цінних паперів 
Банку припадало саме на корпоративні облігації:

Дата Акції Корпоративні облігації Державні цінні папери
01.01.2006 22,2% 75,9% 1,8%
01.01.2007 5,0% 94,9% 0,1%
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Серед емітентів корпоративних облігацій, обраних 
Банком об’єктами вкладень, такі відомі в Україні 
підприємства, як ВАТ трест «Київміськбуд-1», ТОВ 
«Фірма Т.М.М.», що відносяться до будівельної 
галузі,  ВАТ «Концерн «Галнафтогаз» (енергетична 
галузь), ТОВ «Концерн «АВК», ЗАТ «ВО    «Київ-
Конті» (харчова галузь).
Операції Банку на ринку здійснюються на підставі 
ліцензії Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів, яка містить в 
собі дозвіл та включає в себе діяльність по випуску та 
обігу цінних паперів, а також депозитарну діяльність 
зберігача цінних паперів (серія АБ №124927 
від 09.02.2005р.). Банк має багаторічний досвід 
роботи на ринку цінних паперів. Перший дозвіл на 
здійснення професійної діяльності на ринку цінних 
паперів було отримано від Міністерства фінансів 
України ще у 1996 році. 

З 1998 року Банк є членом найбільшої за обсягами 
операцій на фондовому ринку України Асоціації 
“Перша Фондова Торгівельна Система” (ПФТС), 
ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, 
ЗАТ “Українська фондова біржа”.
В 2006 році Банк активно розвивав діяльність по 
випуску та розміщенню на ринку облігацій клієнтів 
(андеррайтинг). За результатами 2006 року Банк 
здійснив випуск і розміщення облігацій на суму 
540 млн. грн. і  майже вдвічі покращив власний 
торішній результат.

Обсяги угод ВАТ АБ «Укргазбанк» з адеррайтингу

за корпоративними облігаціями, млн. грн.
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Роки Загальна сума випусків, 
млн. грн.

2004 91
2005 225
2006 540

В липні 2006 року здійснено випуск, а в жовтні 2006 
завершено розміщення першого випуску власних 
облігацій Банку загальною номінальною вартістю 
100 млн. грн. 
ВАТ АБ «Укргазбанк» в 2006 році продовжував 
обслуговувати клієнтів як ліцензований зберігач 

цінних паперів. Кількість рахунків в ЦП, відкритих 
банком, в 2006 році збільшилась на 60% від рівня 
попереднього 2005 року та склала 726 рахунків, 
кількість облікових операцій за 2006 рік збільшилась 
вдвічі – до 10,9 тис. штук.

9. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

9.1. Корпоративний банкінг    



РІЧНИЙ ЗВІТ 2006

45

Питома вага видів цінних паперів у структурі  обсягів торгівлі

ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2006 рік, %

Акції
3,6%

Векселі та
інвестиційні
сертифікати

2,3%

Корпоративні
облігації

46,8%

Державні облігації
47,3%

9.2. Роздрібний банкінг

Протягом 2006 року Банк продовжував реалізову-
вати стратегію, спрямовану на підвищення якісного 
рівня обслуговування приватних клієнтів, вдоско-
налення й розширення переліку роздрібних послуг, 
нарощування обсягів операцій з обслуговування 
населення.
З метою стимулювання тривалих стосунків з 
клієнтами різних соціальних категорій Банком 
втілюються комплексні програми обслуговування, 
активно розвивається кредитування купівлі житла, 
придбання транспортних засобів, карткові програми 
кредитування. Банк пропонує гнучку систему 
депозитних вкладів в національній та іноземній 
валюті, спеціальні види депозитів, які дозволяють 
об`єднати зручність поточного (карткового) рахунку 
та доходність строкових депозитів.

9.2.1. Кредитні операції

Одним із значних досягнень ВАТ АБ „Укргазбанк” у 
2006 році стало закріплення позиції та збільшення 
частки Банку на ринку кредитування фізичних осіб. 
Так, в умовах досить насиченого ринку роздрібних 
кредитних послуг, рейтинг Банку за даними Асоціа-
ції українських банків за обсягом кредитного порт-
феля фізичним особам збільшився на 4 позиції і на 
01.01.07 р. відповідав 19 місцю.
У той же час, протягом 2006 року Банк продемон-
стрував один з найбільших темпів приросту кредит-
ного портфеля фізичних осіб серед перших 30 банків
України, що призвело до майже 4-разового збіль-
шення об’єму кредитного портфеля фізичних осіб 
та досягнення показнику у 591 млн. грн. Запору-
кою стрімкого та динамічного розвитку даного біз-
нес-напрямку була виважена стратегія розвитку

9.1.5. Питома вага різних видів цінних паперів 

в структурі обсягів торгівлі

У 2006 році Банк здійснював операції в усіх сегментах 
ринку цінних паперів, що суттєво покращувало його 
інвестиційну позицію як учасника фондового ринку. 
Найвагомішу частку в операціях займали операції з 
облігаціями – державними та корпоративними (94,1%), 
незначні частки займають операції з акціями, векселями 
та інвестиційними сертифікатами:

Акції 3,6%

Облігації корпоративні 46,8%

Державні облігації 47,3%

Векселі та сертифікати 2,3%
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роздрібного кредитування у Банку, яка проявила 
себе:
• у формуванні максимально повного та насиченого 

продуктового ряду Банку, який враховує потреби 
та запити всіх верств населення (наприклад, було 
впроваджено програму на придбання земельних 
ділянок, програму овердрафтного кредитування 
"Малий відсоток” тощо);

• в оперативному реагуванні на зміну регіональної 
кон’юнктури та тенденцій розвитку ринку 
роздрібного кредитування, що знаходило своє 
відображення у відповідних умовах банківських 
кредитних продуктів;

Питома вага кредитного портфеля фізичних осіб

в структурі активів ВАТ АБ «Укргазбанк»

Стрімке зростання кредитного портфеля у 2006 
році супроводжувалося зменшенням частки 
прострочених та сумнівних кредитів (з 3,16% на 

початку року до 1,47% на кінець 2006 року), що 
підтверджує правильність вибору стратегії роботи 
Банку на ринку кредитування фізичних осіб.

• у забезпеченні масованої рекламної підтримки 
продаж кредитних продуктів на всій території 
України (наприклад, було проведено рекламну 
кампанію по просуванню автокредитів Банку та 
реалізовано перший етап рекламної стратегії по 
іпотечному кредитуванню);

• в організації ексклюзивних умов кредитування в 
рамках співробітництва з основними партнерами 
Банку (автосалон „Дніпро Мотор Інвест”, компанія-
забудовник ВАТ трест “Київміськбуд – 1” імені
М. П. Загороднього тощо).

Динамічний розвиток роздрібного кредитування 
у Банку знайшов відповідне відображення  і у 
видозміненій структурі активів.
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9.2.2. Розрахунково – касове обслуговування

Розрахунково – касове обслуговування – традицій-
на банківська послуга, ключовими якісними харак-
теристиками якої є швидкість та якість обслугову-
вання. На сьогодні ВАТ АБ «Укргазбанк» пропонує 
повний перелік послуг для приватних клієнтів. 
На 01.01.2007 р. залишок коштів по поточним 
рахункам фізичних осіб склав 270 млн. грн., що на 
115 млн. грн. більше ніж на 01.01.2006 р.
Кількість відкритих поточних рахунків фізичних осіб 
на 01.01.2007 р. в ВАТ АБ «Укргазбанк» – 297 933, що 
на 20 089 більше ніж на 01.01.2006 р. 
ВАТ АБ «Укргазбанк» є уповноваженим банком 
Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної 
політики України з виплати пенсій та грошової 

допомоги. Банку надано право обслуговування 
пенсіонерів та одержувачів допомоги практично у 
всіх регіонах країни.
 
9.2.3. Строкові депозити

Доброю традицією ВАТ АБ «Укргазбанк» стали акції, 
приурочені до свят та видатних подій у житті Банку. 
Протягом року проводилися загально-банківські 
акції: «Будь в команді»; «Особливості національних 
депозитів»; «Партнери банку серед вкладників»; 
«Формула швидких грошей»; «Зими не буде». Серед 
вкладників, які в період акції оформили депозитний 
вклад або придбали ощадний (депозитний) 
сертифікат, були розіграні призи – путівки до різних  
країн світу.

Структура депозитного портфеля фізичних осіб

на 01.01.2007 р. за видами валют

Національна
валюта  46,55%

Євро 7,63%

Долари США
45,82%

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із 
важливих джерел формування ресурсної бази 
Банку. Банк пропонує клієнтам різноманітні 
депозитні продукти, як класичні депозити з 
виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, так 
і продукти з можливістю поповнення та часткового 
зняття коштів, вклади у банківських металах, вклади 
з можливістю їх оформлення на дитину. Станом 
на 01.01.2007 р. строкові кошти фізичних осіб 

складають 1 453,04 млн. грн. За даними Асоціації 
українських банків ВАТ АБ “Укргазбанк” зайняв 13 
місце серед банків України за розміром депозитного 
портфеля фізичних осіб. Приріст депозитного 
портфеля протягом 2006 року склав 62,54%, а саме: 
559,11 млн. грн. 
Кількість депозитних рахунків фізичних осіб на 
01.01.2007 р. склала – 55 910, що на 10 563 (23,3%) 
більше ніж на 01.01.2006 р.
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Динаміка зростання строкових коштів

протягом 2000-2006 рр., млн.грн.

9.2.4. Операції з платіжними картками

За даними української міжбанківської асоціації 
членів платіжних систем ЕМА Банк посів 14 місце 
серед українських банків по обсягу емісії карток. 

Приріст емісії за 2006 рік склав 113 тис. карток (42%) 
- з 269 тис. до 382 тис. карток. 

Динаміка емісії платіжних карток, шт.
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Підставою для активної діяльності Банку на 
українському ринку платіжних карток є принципове 
членство у трьох міжнародних платіжних системах: 
Visa International (з 2002 року), MasterCard WorldWide 
(з 2000 року) та УкрКарт (з 2002 року).
Обслуговування здійснює процесінгова компанія 
ВАТ “УкрКарт”. Оперативне обслуговування клієнтів 
здійснюється 7 днів на тиждень при забезпеченні 
цілодобової інформаційної та сервісної підтримки 
службами Банку.
ВАТ АБ “Укргазбанк” постійно знаходиться у процесі 
технологічного вдосконалення, намагаючись опе-
ративно втілювати у життя новітні послуги, які необ-
хідні користувачам платіжних карток. На сьогодніш-
ній день ВАТ АБ “Укргазбанк” може запропонувати 
клієнтам 18 різних карткових продуктів платіжних 
систем Visa International та MasterCard WorldWide.
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Протягом 2006 року картковий продуктовий ряд 
Банку був поповнений елітною платіжною карткою 
Visa Infi nite. Власнику Visa Infi nite надається кредитний 
ліміт 20 000 USD, персональний менеджер, можливість 
користування ексклюзивними пропозиціями від 
платіжної системи та від Банку. Також, у 2006 році 
“Укргазбанк” за маркетинговою угодою почав 
розповсюджувати кредитні картки American Express. 
Протягом 2006 року «Укргазбанк» приділяв значну 
увагу розвитку інфраструктури обслуговування 
платіжних карток. Мережа власних банкоматів була 
збільшена з 196 банкоматів до 242 банкоматів, тобто 
на 23%. Завдяки співпраці з банками-партнерами 
термінальна мережа, у якій клієнт Банку може 
користуватися платіжною карткою за пільговим 
тарифом, складає 1 524 банкомата та 994 банківських 
термінала, що розташовані по всій території країни. 
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Завдяки  реалізації послуги   “міжбанківський депозит”, 
клієнти Банку мають можливість поповнювати 
картковий рахунок та погашати кредит по кредитній 
картці у будь-якому банківському терміналі не лише 
«Укргазбанку», але і банку-партнера. 
Протягом 2006 року залишки коштів на карткових 

рахунках приватних осіб збільшилися на 83% з 
123,4 млн. грн. до 225,8 млн. грн. Це дозволило 
зайняти Банку 10-ту позицію серед українських 
банків по залишках коштів на поточних рахунках 
клієнтів (за даними Асоціації українських банків на 
01.01.2007 р.). 

Залишки на карткових рахунках, млн. грн.
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Як принциповий член міжнародних платіжних систем 
ВАТ АБ “Укргазбанк” забезпечує участь 10-ти банків 
у платіжній системі  MasterCard WorldWide та 11-ти 
банків у платіжній системі Visa International зі статусом 
членства аффіліат/ассоціат. Протягом 2006 року під 
спонсорством “Укргазбанку” отримали членство 6 
українських банків в платіжних системах Visa Interna-
tional та MasterCard WorldWide.

9.2.5. Грошові перекази та платежі

Платежі та готівкові перекази фізичних осіб є тими 
послугами, які активно розвиваються в «Укргазбанку». 
При здійсненні грошових переказів Банк співпрацює 
з такими міжнародними системами переказу коштів, 

як Western Union, Contact, Leader. Найближчим часом 
буде розпочато співпрацю з системою переказів Ane-
lik. 
Крім того, в Банку здійснюються перекази фізичних 
осіб в іноземній валюті через систему SWIFT, перекази 
іноземної валюти в мережі підрозділів Банку без 
використання міжнародних систем переказу коштів, 
а також перекази національної валюти через СЕП 
НБУ.
У 2006 році розвитку переказів сприяв початок 
співпраці Банку з системами Contact та Leader, 
розширення мережі філій та відділень, а також 
розвиток в Банку переказів без використання 
міжнародних систем переказу коштів.
Вплив наведених вище факторів був настільки 

Кількість банкоматів
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значним, що доходи від здійснення переказів в 2006 
році збільшилися на 53% у порівнянні з доходами, 
отриманими в 2005 році. Цей приріст обумовлено:
• на 15,6 % - зростанням доходу від переказів без 

використання міжнародних систем переказу 
коштів; 

• на 26,4% - впровадженням в Банку переказів через 
системи переказів Contact та Leader.

Крім того, вплив на зростання доходів мало збільшення 
кількості підрозділів Банку з 122 на 01.01.2006 р. до 
164 підрозділів на 01.01.2007 р.
Через розвиток в Банку переказів без використання 
міжнародних систем, а також переказів через системи 
Contact та Leader також суттєво змінилась структура 
отриманих доходів (в 2005 році частка переказів 
Western Union у загальній сумі отриманого доходу 
складала 96,7%, а в 2006 році дохід від здійснення 
переказів Western Union склав лише 71% від загальної 
суми отриманого доходу).
Доходи від здійснення платежів фізичних осіб на 
користь юридичних у 2006 році порівняно з 2005 
роком зросли на 68%.  Зростання було досягнуто 
за рахунок активізації роботи підрозділів Банку у 
галузі укладення договорів про прийом платежів 
з юридичними особами, підвищенням якості 
обслуговування клієнтів під час надання послуги.
У 2006 році ВАТ АБ «Укргазбанк» став прямим агентом 
компанії American Express у галузі продажу дорожніх 
чеків, уклавши відповідну угоду з цією компанією.

9.3. Індивідуальний банкінг

Вже сама по собі наявність послуг VIP-банкінгу краще 
ніж будь-яка реклама говорить про надійність Банку 
та його готовність здійснювати різноманітні операції 
на запит клієнта. Обслуговування VIP-клієнтів значно 
підвищує репутацію Банку, тим більш що найкращим 
шляхом залучення нових VIP-клієнтів є рекомендації 
існуючих клієнтів.

У 2006 році ВАТ АБ “Укргазбанк” продовжив активний 
розвиток VIP-банкінгу. Було розширено спектр послуг 
для VIP-клієнтів як за рахунок нових банківських 
продуктів і спеціальних програм, так і за рахунок 
існуючих продуктів, адаптованих під потреби 
конкретного клієнта. Зокрема, ВАТ АБ “Укргазбанк” з 
2006 року став одним із небагатьох банків в Україні, 

що отримав право на розповсюдження карток 
компанії American Express. VIP-менеджери Банку 
готові запропонувати індивідуальний сервіс та 
можливості, які значно відрізняються від класичних 
банківських продуктів і спрямовані виключно для 
вирішення особистих фінансових питань клієнта. 
Для VIP-клієнтів Банк пропонує найвигідніші варіанти 
розміщення грошових коштів на депозит, випуск 
елітних платіжних карток MasterCard Platinum та Visa 
Infi nite, різноманітні кредитні програми.
 
Персональні менеджери постійно підтримують 
контакти як з існуючими клієнтами, яким присвоєно 
статус “VIP”, так і ведуть постійний моніторинг бази 
потенційних VIP-клієнтів.
 
Основними стратегічними цілями розвитку VIP-
банкінгу в ВАТ АБ “Укргазбанк” на 2007 рік є:
• збільшення об’ємів продажів послуг VIP-клієнтам 

Банку;
• збільшення кількості VIP-клієнтів пропорційно 

збільшенню клієнтської бази Банку;
• виділення VIP-обслуговування в окремий стандарт 

обслуговування.

У планах також проведення акцій лояльності для 
стимулювання продажів банківських послуг серед 
VIP-клієнтів Банку, організація клубу VIP-клієнтів та 
створення спеціальної web-сторінки Банку для VIP-
клієнтів.

VIP-банкінг – послуга, яка за своєю природою 
є ексклюзивною, тому неможливо виділити ні 
стандартизованого підходу, ні окремих компонентів. 
Лише використовуючи методику індивідуального 
підходу до кожної потреби клієнта Банк може 
забезпечити якісний сервіс. На цих принципах і 
сформована практика VIP-обслуговування в ВАТ 
АБ “Укргазбанк”, основна мета якої – максимально 
комфортний доступ клієнта до банківських послуг.

9.4. Послуги для банків 

9.4.1. Операції на міжбанківському ринку
Операції на міжбанківському ринку традиційно 
є одним з важливих сегментів простору ділової 
активності, де Банк посідає помітні позиції, а обсяги 

9. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

9.3. Індивідуальний банкінг

9.4. Послуги для банків



РІЧНИЙ ЗВІТ 2006

51

Об’єми купівлі-продажу іноземної валюти за заявками клієнтів,

млн. грн. (в еквіваленті)
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Об’єми купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському

валютному ринку, млн. грн.(в еквіваленті)
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У торгівельних операціях з іноземною валютою Банк 
пропонує своїм клієнтам повний спектр послуг, 
пов’язаних з торгівлею та обміном (конверсією) 
зазначених цінностей. Налагоджені ділові стосунки 
з банками-контрагентами в Україні та за її межами, а 

також багаторічний досвід працівників дозволяють 
реалізовувати клієнтські заявки на проведення 
валютних операцій за найбільш вигідними курсами 
та сприятливими умовами.

його присутності постійно зростають. Ресурсні, 
валютно-обмінні, банкнотні операції, операції з 
банківськими металами, угоди із корпоративними 
борговими зобов’язаннями, укладені з комерційними 
банками, складають вагому частку у загальному 
обсязі ділових стосунків Банку з його контрагентами.
Загальний обіг коштів, розміщених на міжбанківсько-
му ринку у вигляді кредитів та депозитів, за 2006 рік 
становив (у гривневому еквіваленті) 9,646 млрд. грн. 
та складався з наступних статей: обіг за кредитами 
та депозитами у національній валюті — 4,483 млрд. 

грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США 
— 3,392 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у 
євро — 1,77 млрд. грн.
Загальний обіг коштів, залучених на міжбанківському 
ринку у вигляді кредитів та депозитів, за 2006 рік 
становив (у гривневому еквіваленті) 19,528 млрд. грн. 
та складався з наступних статей: обіг за кредитами 
та депозитами у національній валюті — 10,61 млрд. 
грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США 
— 7,416 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у 
євро — 1,497 млрд. грн.
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9.5. Банківські метали 

Операції з банківськими металами є одним з перс-
пективних напрямків діяльності ВАТ АБ “Укргазбанк”. 
Обсяги присутності Банку на ринку банківських ме-
талів України постійно зростають. 
З грудня 2005 року ВАТ АБ “Укргазбанк” почав само-
стійно імпортувати банківські метали в Україну, що 
дозволило значно удосконалити цю систему та за-
довольнити потреби найрізноманітніших категорій 
споживачів, запропонувавши їм метали за конкурен-
тними ринковими цінами.
На сьогодні Банк продає своїм клієнтам зливки бан-
ківського золота та срібла, а за замовленням клієнта 
можлива також поставка зливків платини та паладію.
Основними постачальниками банківських металів є 

банки Credit Suisse (Швейцарія) та Commerzbank AG 
(Німеччина). 
У 2006 році Банк увійшов у п’ятірку найбільших імпор-
терів банківських металів в Україну,  а також розши-
рив мережу регіональних представництв, які здійс-
нюють операції з банківськими металами. 
Так протягом 2006 року «Укргазбанк» імпортував та 
реалізував 1 800 кг банківського золота та 400 кг бан-
ківського срібла. 
У наступному році Банк планує збільшити обсяги 
своєї присутності на українському ринку банківсь-
ких металів та запропонувати своїм клієнтам повний 
спектр безготівкових, кредитних та депозитних опе-
рацій з банківськими металами. 

Структура купівлі готівкових коштів за 

2006 рік (в еквіваленті), млн. грн.

Гривня 674,05 Євро 74,78

Долар США 2 908,80

Структура продажу готівкових коштів за 

2006 рік (в еквіваленті), млн. грн.

Гривня 1 099,03

Євро 92,74

Долар США 2 069,44

9.4.2. Операції із корпоративними 

борговими зобов`язаннями 

За обсягами операцій з корпоративними боргови-
ми зобов’язаннями ВАТ АБ “Укргазбанк” упродовж 
2006 року залишався одним з провідних операторів 
цінними паперами на міжбанківському ринку. За ре-
зультатами роботи з корпоративними облігаціями 
у минулому році Банк вийшов у п`ятірку найактив-
ніших учасників ПФТС (рейтинг Першої Фондової
Торгівельної Системи). 
Станом на 01 січня 2007 року під управлінням Казна-
чейства Банку перебував портфель корпоративних 
боргових зобов’язань близько 131,3 млн. грн.

9.4.3. Банкнотний бізнес 

Банкнотний бізнес є одним з пріоритетних напрямків 
розвитку ВАТ АБ «Укргазбанк». Протягом 2006 року 
Банк затвердив себе як один з найактивніших опе-
раторів українського ринку банкнотних операцій, 
який імпортував та реалізував на внутрішньому 
міжбанківському ринку 576 млн. доларів США 
(готівка в емісійних купюрах номіналом 100 USD). 
Об’єм банкнотних операцій із національною 
валютою перевищив 1,7 млрд. грн.
На кінець 2006 року кількість постійних контрагентів 
в Україні перевищувала 50 банків, а на зовнішньому 
ринку «Укргазбанк» активно співпрацює із Credit 
Suisse/Zürich (Щвейцарія) та Commerzbank AG, 
(Німеччина). Прибуток від проведення банкнотних 
операцій за 2006 рік склав більше ніж 1,8 млн. грн. 

9. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

9.5. Банківські метали
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Протягом 13 років клієнтами ВАТ АБ “Укргазбанк” 
стали провідні підприємства і компанії, що представ-
ляють різні галузі промисловості та сферу послуг, 
є різними за розмірами, формою власності, видом 
діяльності та географічним місцем розташування.
Банк все більше уваги приділяє розвитку взаємин 
із клієнтами, змінюючи організаційну структуру, 
бізнес-процеси та інформаційні технології.
Ми завжди дбаємо про свій імідж та репутацію, 
тому завжди виконуємо взяті на себе зобов’язання. 
Ми знаємо, що найкращою рекламою для нас є за-
доволені клієнти, які рекомендуватимуть нас по-
тенційним клієнтам Банку.
Станом на 1 січня 2007 року клієнтами Банку є понад 
14 тисяч юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців, серед яких підприємства торгівлі і фінансів, 
сільськогосподарської та харчової промисловості, 
енергетичної сфери, будівельні організації, вироб-

10. НАШІ КЛІЄНТИ
10. НАШІ КЛІЄНТИ

ничі підприємства, органи державної влади і місце-
вого самоврядування, учбові заклади та ін.
Серед них – ВАТ трест “Київміськбуд-1” імені
М. П. Загороднього, ЗАТ “Єврокар”, ВАТ “Миро-
нівський хлібопродукт”, ЗАТ “Страхова компанія 
“Українська страхова група”, ВАТ “Готель “Дніпро”, 
ТОВ “М. С. Л.”, ВАТ “Київський картонно-паперо-
вий комбінат”, ТОВ “M.I.B.S. travel”, Національний 
Університет харчових технологій, Національний 
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
Національний Академічний театр опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка, Державне управління справами, 
Державне Підприємство “Міжнародний аеропорт 
“Бориспіль”, Державна податкова адміністрація в 
Київській області, Солом’янська районна в м. Києві 
державна адміністрація, Міністерство внутрішніх 
справ, Міністерство охорони здоров’я, Міністер-
ство у справах сім’ї, молоді та спорту та інші.
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11. СПІВПРАЦЯ З ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

Банк в процесі господарської діяльності співпрацює 
з рядом фінансових установ, серед яких:

ТОВ “Адміністратор пенсійних фондів 

“Україна — Сервіс”
Це — одна з найдосвідченіших компаній, що з 
1995 року надає послуги у сфері недержавного 
пенсійного забезпечення. На 01.01.2007 р. кількість 
пенсійних рахунків, що обслуговуються компанією, 
становить близько 16 тис. Через компанію в цьому 
році отримували додаткову пенсію 2,3 тис. осіб. 
За результатами 2006 року пенсійні активи, що 
знаходяться в обслуговуванні, зросли майже на 40% 
і на кінець 2006 року склали 16,6 млн. грн. 
Банк співпрацює з компанією в питаннях додаткового 
пенсійного забезпечення працівників Банку. Тим 
самим вирішується питання соціального захисту 
працівників Банку та забезпечується стабільність 
трудового колективу Банку.
Банк є зберігачем пенсійних активів найбільшого 
відкритого недержавного пенсійного фонду  
“Україна”, адміністратором якого є ТОВ “Адміністра-
тор пенсійних фондів “Україна — Сервіс”.

ЗАТ “Страхова компанія “Українська

страхова група”
За результатами 2006 року компанія входить в 
десятку найбільших страхових компаній України за 
розміром балансу компанії. Страхова компанія має 
розгалужену мережу філій по усій території України. 
Банк співпрацює зі страховою компанією з питань 
страхування нерухомого майна та автотранспорту, 
що передається в заставу позичальниками. Завдяки 
страхуванню майна, Банк має надійний захист від 
непередбачених подій з майном, що є об’єктом 
застави по кредитах.

ЗАТ “Страхова компанія “Українська

страхова група “Життя”
Спеціалізована страхова компанія, яка здійснює 
страхування життя. Компанія здійснює ризикове 
страхування життя на випадок смерті або інвалід-
ності, а також недержавне пенсійне накопичувальне 
страхування. Сума страхових платежів компанії в 
2006 році, у порівнянні з 2005 роком, виросла більше 
ніж в 4 рази. За результатами роботи в 2006 році 
компанія посідає 9 місце серед страхових компаній зі 
страхування життя за обсягами страхових платежів.  

Банк співпрацює зі страховою компанією з питань 
страхування життя позичальників.

ТОВ “Компанія з управління активами 

“Менеджмент сервіс”
Спеціалізована компанія з управління активами. 
Здійснює управління пайовими інвестиційними 
фондами “Капітал-фонд”, “Мегаполіс”, “Вега”,  
«Інтерфон». Загальна сума активів пайових фондів, 
якими управляє ця компанія, на кінець 2006 року 
склала близько 700 млн. грн.  Компанія активно 
розвиває діяльність пайового диверсифікованого 
інтервального інвестиційного фонду «Інтерфон», 
який входить до десятки найбільш прибуткових 
інтервальних інвестиційних фондів України за 
результатами 2006 року. Банк співпрацює з цією 
компанією як торговець цінними паперами та 
надає депозитарні послуги по обслуговуванню 
інвестиційних фондів.

ТОВ “Управитель “Будінвестгруп”
Фінансова установа, яка з 2005 надає послуги по 
створенню та обслуговуванню фондів фінансування 
будівництва (ФФБ). Компанія здійснює управління 
ФФБ на суму, що станом на 01.01.2007 р. перевищує 
30 млн. грн. Спостерігається тенденція збільшення 
кількості осіб, зацікавлених у фінансуванні 
будівництва через систему ФФБ. Банк співпрацює 
з цією компанією по питаннях, пов’язаних з 
кредитуванням фізичних осіб, які є учасниками 
фондів фінансування будівництва.

ТОВ “Столичні будівельні технології”
Фінансова установа, яка надає послуги по створенню 
фондів операцій з нерухомістю (ФОН) та випуску 
сертифікатів ФОН. Фінансування будівництва 
через систему випуску сертифікатів ФОН є новим 
перспективним напрямком розвитку фінансового 
ринку України. Перспективи розвитку іпотечного 
ринку засвідчують, що сертифікати ФОН є новим, 
більш досконалим механізмом акумулювання 
коштів з метою фінансування будівництва житла. У 
2006 році компанія виступила емітентом іменних 
безпроцентних (дисконтних) облігацій номінальною 
вартістю 50 млн. грн.

ТОВ “Фінлізинггруп”
Компанія надає послуги оперативного та 
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фінансового лізингу. Об’єктами лізингу виступають 
машини, обладнання та інші основні фонди. 
Лізингові послуги надаються юридичним особам, 
у тому числі і бюджетним установам та фізичним 
особам-підприємцям. Лізингова компанія активно 
співпрацює з такими виробниками вантажних 
машин, як «Мерседес», та виробниками будівельної 
техніки «DIV». Пропонується різний спектр послуг 
лізингового характеру в залежності від потреб 
клієнта. Банк співпрацює з лізинговою компанією 
при реалізації спільних лізингових програм, як 
по поставкам з-за кордону, так і по вітчизняній 
продукції.

ВАТ “УкрКарт”
ВАТ “УкрКарт” – міжбанківська платіжна система 
національного масштабу, учасником якої є
ВАТ АБ “Укргазбанк”. Основні напрямки діяльності 

компанії - проведення розрахунків у міжбанківській 
платіжній системі УкрКарт і процесінгове 
обслуговування операцій з використанням карток 
платіжних систем УкрКарт, MasterCard WorldWide, 
Visa International, American Express як на території 
України, так і за її межами.
“Укргазбанк” активно співпрацює з компанією 
“УкрКарт” при розробці нових та супроводженні 
існуючих продуктів та послуг у сфері банківських 
платіжних карток.

ТОВ “Реєстратор-капітал”
Незалежний реєстратор, який здійснює ведення 
реєстрів власників іменних цінних паперів близько 
60 акціонерних товариств, в тому числі реєстр 
акціонерів ВАТ АБ “Укргазбанк”, ЗАТ “Страхова 
компанія “Українська страхова група” тощо.  
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12. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ПРОДАЖІВ
12. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ПРОДАЖІВ

У 2006 році Банк продовжив реалізацію своїх 
стратегічних планів щодо побудови ефективно 
працюючої мережі точок продажів з метою 
позиціонування Банку в нових регіонах та 
становлення в статусі загальнонаціональної 
системної фінансової установи.

Результатом цього стало те, що за 2006 рік Банк 
значно зміцнив свою присутність на банківському 
ринку України. За рік було відкрито 41 нове 
відділення та 1 нову філію Банку, з яких:
Київська область – 2 відділення;
Кіровоградська область – 1 відділення;
Вінницька область – 2 відділення та 1 філія; 
Донецька область – 1 відділення;
Дніпропетровська область – 2 відділення;
Луганська область – 2 відділення;

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

5
12

27

12

27

17

45

18

74

20

100

21

141

22
1.01.2001 1.01.2002 1.01.2003 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007

Відділення Філії

Динаміка зростання кількості точок продажів ВАТ АБ «Укргазбанк»

Львівська область – 1 відділення; 
Полтавська область – 3 відділення;
Рівненська область – 9 відділень;
Сумська область – 1 відділення;
Тернопільська область – 3 відділення;
Харківська область – 4 відділення;
Херсонська область – 2 відділення;
Хмельницька область – 1 відділення;
Черкаська область – 5 відділень;
АР Крим – 1 відділення;
Івано-Франківська область - 1 відділення.

Разом з відкриттям нових точок продажу у 2006 
році Банком встановлено 46 банкоматів та 62 POS-
термінали.
Станом на 01.01.2007 р. мережа Банку складається 
з 22 філій, 141 відділення, 242 банкоматів, 178 
банківських та 40 торговельних POS-терміналів.
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До кінця 2007 року ВАТ АБ “Укргазбанк” планує 
відкрити більше ніж 110 нових відділень.
Впроваджуючи стратегію розвитку, Банк має наміри 
розвивати свою присутність в регіонах, при цьому 
на стадії створення знаходяться 78 нових відділень.

За рахунок уніфікації організаційних структур філій 
та оптимізації бізнес-процесів планується значно 
поліпшити якість надання клієнтам банківського 
сервісу.

Географія покриття території України мережею ВАТ АБ “Укргазбанк” 

станом на 01.01.2007 р.

№ з/п Область/ республіка

Кількість

Філії Відділення Банкомати
Банківські 

ПОС-
термінали

Торгові ПОС-
термінали

1 Вінницька 1 4 7 5 1
2 Волинська 0 1 1 1 0
3 Дніпропетровська 1 5 9 8 0
4 Донецька 1 2 3 3 0
5 Житомирська 0 0 0 0 0
6 Закарпатська 1 5 5 5 0
7 Запорізька 0 1 2 1 0
8 Івано-Франківська 0 2 3 2 0
9 Київ 3 12 77 25 26

10 Київська 1 2 6 3 0
11 Кіровоградська 1 1 2 3 0
12 Луганська 1 10 18 13 1
13 Львівська 1 10 20 11 0
14 Миколаївська 0 1 1 1 0
15 Одеська 2 18 20 32 2
16 Полтавська 1 5 9 5 0
17 Рівненська 1 11 7 12 0
18 Сумська 1 2 4 3 0
19 Тернопільська 1 3 1 4 0
20 Харківська 1 4 12 4 2
21 Херсонська 1 2 3 3 0
22 Хмельницька 1 2 2 2 1
23 Черкаська 1 16 13 14 1
24 Чернівецька 0 0 0 0 0
25 Чернігівська 0 0 0 0 0
26 АР Крим 1 22 17 18 6

Всього 22 141 242 178 40
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13. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У відповідності до стратегічного плану розвитку
ВАТ АБ “Укргазбанк” основними напрямками в галузі 
автоматизації та інформатизації є забезпечення тех-
нологічної конкурентоспроможності Банку на су-
часному ринку банківських послуг. 
У 2006 році удосконалення інформаційних техноло-
гій здійснювалося за декількома напрямками.
Прийняті рішення щодо майбутньої модернізації опе-
раційної системи Банку АБС «Scrooge» в ув’язуванні 
з показниками, які будуть оцінені після завершен-
ня етапів загальнобанківських проектів (перехід на 
єдиний баланс, впровадження фронтальних систем, 
дистанційне обслуговування клієнтів тощо).
Продовжено впровадження системи управлінського 
обліку, елементи якої спрямовані на одержання необ-
хідних адекватних оцінок в режимі реального часу. 

Продовжується впровадження системи електрон-
ного документообігу на основі системи «Діло», що 
дозволить мінімізувати паперовий документообіг і 
контактні методи роботи підрозділів.
Уніфіковано програмне забезпечення, що викорис-
товується у філіях і головному офісі. У рамках функ-
ціонуючої в Банку Автоматизованої банківської сис-
теми “Scrooge” закінчено перехід на єдину версію й 
впровадження кредитного модулю Договірної сис-
теми Scrooge-ІІІ.
Прийняті корпоративні стандарти побудови корпо-
ративної мережі з точки зору технічного та телеко-
мунікаційного забезпечення. Розпочаті роботи по 
підвищенню потужності основних магістральних 
каналів зв’язку до 1Мb.
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14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Власний капітал Банку

Власний капітал Банку протягом 2006 року зріс на 
259,7 млн. грн. (120%) до 476,7 млн. грн.
Збільшення власного капіталу Банку на 50% 
відбулося за рахунок здійснення додаткової емісії 
на 130,0 млн. грн., на 38% – за рахунок переоцінки 
необоротних активів та цінних паперів на 98,7 млн. 
грн., на 6% – за рахунок поповнення на 16,7 млн. грн. 
резервного фонду, на 7% – за рахунок зростання 

в 2006 р. (в порівнянні з 2005 р.) на 17,0 млн. грн. 
чистого річного прибутку.
Структура балансового капіталу Банку станом на 
01.01.2007 р. виглядає наступним чином:
статутний капітал = 300,0 млн. грн. (62,9%)
результати переоцінки = 101,9 млн. грн. (21,4%)
резервні фонди = 43,1 млн. грн. (9,0%)
прибуток 2006 р. = 30,8 млн. грн. (6,5%)
інше = 0,9 млн. грн. (0,2%)

Стуктура балансового капіталу

Статутний капітал
62,9%

Результати переоцінки
21,4%

Резервні фонди
9,0%

Прибуток
6,5%

Інше
0,2%

Статутний капітал Банку захищає кредиторів і 
вкладників від непередбачуваних збитків, яких 
може зазнати Банк у процесі своєї діяльності 
залежно від розміру різноманітних ризиків. За 
останні 5 років зареєстрований статутний капітал 
Банку було збільшено більше ніж в 8 разів (щорічно 
в середньому на 53 млн. грн.) і станом на 01.01.2007 
р. він складає 300,0 млн. грн.
Значну увагу Банк приділяє збільшенню резервного 
фонду. Весь чистий прибуток, отриманий у 2005 році, 
був спрямований на поповнення резервного фонда. 

Станом на 01.01.2007 р. він складав 43,1 млн. грн.
Позитивна динаміка відслідковується по чистому 
фінансовому результату, який отримує Банк щорічно. 
Зокрема, у 2006 році прибуток склав 30,8 млн. грн., 
а про значний його приріст свідчать наступні дані за 
останні 5 років:
2002 р. =   1,3 млн. грн.
2003 р. =   3,3 млн. грн.
2004 р. = 12,2 млн. грн.
2005 р. = 13,8 млн. грн.
2006 р. = 30,8 млн. грн.

Динаміка чистого прибутку Банку, млн. грн.
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Банк має залучений субординований борг в розмірі 
50 млн. грн., який в повному обсязі включається 
Національним банком України в розрахунок капіталу. 
Балансовий капітал разом з субординованим боргом 
станом на 01.01.2007 р. становлять 526,7 млн. грн.
Про значний ступінь фінансової стабільності Банку 
свідчить абсолютне виконання ним тих нормативних 
вимог, що встановлені Національним банком України 
для всіх банківських установ у відношенні капіталу. 
Зокрема, станом на 01.01.2007 р. фактичні значення 
нормативів капіталу банку є такими:
• обсяг регулятивного капіталу складає 424,0 

млн. грн., при мінімально допустимому розмірі 
(з урахуванням повного переліку операцій, що 
здійснює Банк) – 72,2 млн. грн.;

• адекватність регулятивного капіталу 
(платоспроможність) складає 12,52%, при нормі 
не менше 10%;

Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку 
традиційно займають процентні доходи (74,8%), 
розмір яких збільшився у 2006 році на 114,3 млн. 
грн. та станом на 01.01.2007 р. становить 357,8 
млн. грн. Найбільший обсяг процентних доходів в 
2006 році, як і у всі попередні роки, Банк отримав 
завдяки кредитуванню клієнтів (272 млн. грн.). 
Абсолютний приріст доходів від таких операцій у 
складі загальних процентних доходів продовжує 
залишатися максимальним (за звітний рік – на 
55,8 млн. грн.), хоч він і уповільнився порівняно з 

Структура доходів Банку

Процентні
74,8%

Комісійні
14,5%

Позитивний
результат від
торговельних

операцій
6,9%

Інші доходи
3,8%

• адекватність основного капіталу складає 7,63%, 
при нормі не менше 4%.

За рівнем капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк» віднесено 
Національним банком України до групи «достатньо 
капіталізованих» банків.

14.2. Доходи Банку

Загальні доходи у порівнянні з минулим роком 
зросли на 46,6% (152,0 млн. грн.) та сягнули 478,1 
млн. грн. Структура доходів Банку в розрізі видів 
доходів в 2006 р. є такою:
процентні – 357,8 млн. грн. (74,8%)
комісійні –  69,5 млн. грн. (14,5%)
позитивний результат від торговельних операцій 
– 32,8 млн. грн. (6,9%)
інші доходи – 17,9 млн. грн. (3,8%)

попереднім роком (за 2005 рік- на 80,1 млн. грн.), 
що пов’язане з проведенням Банком політики по 
зниженню кредитної процентної ставки.
Інтенсивний динамічний розвиток Банку в сфері 
розміщення ресурсів простежується в 2006 році в 
сфері кредитування населення. 
Результатом активності Банку на цьому сегменті 
ринку стало відповідне збільшення в 2,4 рази (на 
30,3 млн. грн.) до рівня 51,2 млн. грн. процентних 
доходів по роздрібному банкінгу.
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Динаміка процентних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків в 2004 – 2006 рр.:

Динаміка процентних доходів в розрізі бізнес-напрямків, млн. грн.
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Значний приріст за підсумками року спостерігається 
по комісійним доходам (49,4% або на 23,0 млн. грн.), 
частка яких в загальних доходах складає 14,5%, або 
69,5 млн. грн.
Пріоритетним напрямком бізнесу для Банку є 
роздрібний банкінг, комісійні доходи від якого в 
2006 році зросли на 14,2 млн. грн. (72%) в порівнянні 
з попереднім роком та сягнули 33,8 млн. грн., а за 
підсумками року їх питома вага в загальних комісійних 

доходах стала найбільшою (49%). Такі результати 
стали можливими завдяки активізації Банком своєї 
діяльності в сфері касового обслуговування, прийому 
платежів, кредитного обслуговування населення, 
а також вже традиційному щорічному збільшенню 
доходів від операцій з платіжними картками.
Інтенсивне зростання комісійних доходів 
спостерігається також у сфері корпоративного 
банкінгу (приріст за 2006 рік – на 4,7 млн. грн.).

Динаміка комісійних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків в 2004 – 2006 рр.:

Бізнес-напрямок

2004 р. 2005 р. 2006 р.

сума, млн. грн.
питома вага в 
процентних 

доходах
сума, млн. грн.

питома вага в 
процентних 

доходах

сума, млн. 
грн.

питома вага в 
процентних 

доходах

Корпоративний банкінг 118,9 80,0 195,2 80,2 220,7 61,7

Роздрібний банкінг 17,1 11,5 20,9 8,6 51,2 14,3

Казначейський банкінг 9,2 6,2 16,3 6,7 48,4 13,5

Інвестиційний банкінг 3,5 2,3 11,0 4,5 37,5 10,5

Бізнес-напрямок

2004 р. 2005 р. 2006 р.

сума, млн. 
грн.

питома вага 
в комісійних 

доходах

сума, млн. 
грн.

питома вага 
в комісійних 

доходах

сума, млн. 
грн.

питома вага 
в комісійних 

доходах

Корпоративний банкінг 23,6 63,6 24,6 52,8 29,3 42,2

Роздрібний банкінг 12,8 34,6 19,6 42,1 33,8 48,6

Казначейський банкінг 0,5 1,4 1,4 3,1 4,9 7,1

Інвестиційний банкінг 0,2 0,4 0,9 2,0 1,5 2,1

14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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За більш як 13-річний період своєї діяльності 
ВАТ АБ «Укргазбанк» зарекомендував себе як 
одна з найнадійніших фінансових установ країни. 
Підтвердженням цього є постійно зростаюча довіра 
до Банку вкладників та господарюючих суб’єктів, 
що відкривають рахунки для здійснення своєї 
діяльності.
Адекватно збільшенню депозитного портфеля та 
залишків коштів до запитання зростають і процентні 

витрати за їх залучення. Зокрема, в 2006 році їх розмір 
збільшився на 48,0 млн. грн. (на 34,0% в порівнянні 
з попереднім роком) та станом на 01.01.2007 р. він 
становить 189,1 млн. грн.
По міжбанківським операціям Банк виступає як
нетто-кредитор (в 2006 році середньоденне залу-
чення – 422,2 млн. грн., середньоденне розміщення 
– 454,6 млн. грн.), що підтверджує підтримку Банком 
достатніх стандартів надійності.

Високий рівень активності Банку простежується 
також у сфері торгових операцій, по яким за 
підсумками 2006 року був отриманий прибуток 
у розмірі 32,8 млн. грн., що більш ніж в 3 рази 
вище аналогічного показника за 2005 рік. 83,1% 

цього зростання забезпечили торгові операції з 
іноземною валютою та банківськими металами, 
річний прибуток по яким збільшився в порівнянні 
з попереднім роком на 19,4 млн. грн. (на 188,1%) та 
склав 29,7 млн. грн.

14.3. Витрати Банку

Загальні витрати у порівнянні з минулим роком 
зросли на 43,2% (135 млн. грн.) та сягнули 447,2 млн. 
грн. Структура витрат Банку в розрізі видів витрат в 
2006 році є такою:

процентні – 239,1 млн. грн. (53,4%); комісійні – 12,5 
млн. грн. (2,8%); загальні адміністративні витрати – 
149,1 млн. грн. (33,3%);відрахування в резерви – 28,4 
млн. грн. ( 6,4%); інші витрати – 18,1 млн. грн. (4,1%);
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Динаміка комісійних доходів в розрізі бізнес-напрямків, млн. грн.
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Структура витрат ВАТ АБ «Укргазбанк»
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15

Структура адміністративно-господарських витрат

Найбільший обсяг адміністративно-господарських 
витрат складають нарахування по утриманню персо-
налу (53,7%). Але зміна обсягу витрат на утримання 
персоналу відбувається абсолютно адекватно роз-
ширенню Банком мережі продажів з метою свого 

Інші експлуатаційні
та господарські

витрати
5,6%

Утримання
персоналу

53,7%

Утримання
основних засобів та

нематеріальних
активів
15,9%

Телекомунікації
10,8%

Інші адміністративні
витрати

6,8%

Податки та інші
обов’язкові платежі

7,2%

«наближення» до споживача та збільшенню переліку 
та якості послуг. Підтвердженням цього слугує пози-
тивна динаміка показника щорічного чистого опе-
раційного доходу на 1 працівника: 2004 р. – 83,4 тис. 
грн., 2005 р. – 91,2 тис. грн., 2006 р. – 103,3 тис. грн.

Динаміка процентних витрат в розрізі бізнес-напрямків, млн.грн.
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Другою за величиною статтею витрат є 
адміністративно-господарські витрати, розмір 
яких, внаслідок подальшої активної операційної 
діяльності Банку, збільшився в 2006 році на 49,1 млн. 
грн. (49,1%) та склав 149,1 млн. грн.
Структура адміністративних витрат Банку в 2006 р. 
є такою:
утримання персоналу – 80,1 млн. грн. (53,7%);

утримання основних засобів та нематеріальних 
активів – 23,7 млн. грн. (15,9%);
телекомунікації – 16,1 млн. грн. (10,8%);
інші адміністративні витрати – 10,1 млн. грн. (6,8%);
податки та інші обов’язкові платежі – 10,7 млн. грн. 
(7,2%);
інші експлуатаційні та господарські витрати – 8,4 
млн. грн. (5,6%).

Динаміка процентних витрат Банку в розрізі бізнес-напрямків в 2004 – 2006 рр.:

14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бізнес-напрямок

2004 р. 2005 р. 2006 р.

сума, млн. 
грн.

питома вага в 
процентних 

витратах
сума, млн. грн.

питома вага в 
процентних 

витратах

сума, млн. 
грн.

питома вага в 
процентних 

витратах

Корпоративний банкінг 29,2 28,7 42,0 25,9 44,1 18,5

Роздрібний банкінг 61,4 60,5 99,1 61,2 149,9 62,7

Казначейський банкінг 10,9 10,7 21,0 12,9 45,0 18,8
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15. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
15. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

15.1. Ринкові та фінансові цілі
За прогнозами основні показники банківської 
системи України будуть змінюватись за сценарієм, 

Прогноз динаміки та структури КІП

банківської системи України, млн. грн.

Головною метою «Укргазбанку» на період 2007-2009 
років є не лише підтвердження статусу “великого 
банку”, але й підвищення рейтингу Банку в межах 2-ї 
десятки банків за рахунок збільшення частки активів 
Банку в загальних активах банківської системи.

На кінець 2009 року планується збільшити активи 
Банку до 12 млрд. грн., що відповідатиме частці Банку 
в загальних прогнозованих активах банківської 
системи України на рівні 2-2,2 %, що майже вдвічі 
більше частки Банку у 2006 році.
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близьким до тенденцій, притаманним розвитку 
банківських систем держав Східної Європи та Росії.

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

ВВП України (млн. грн.) 481 741,24     505 828,30   531 119,72   557 675,71

Зростання ВВП, % 6,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Капітал банківської системи до ВВП, % 9,5% 10,5% 11,5% 12,5%

Активи, % від ВВП 79% 88% 96% 104%

Капітал банківської системи, млн. грн.  45 765,42     53 111,97   61 078,77   69 709,46   

Активи, млн. грн. 381 378,48     442 599,77   508 989,73   580 912,19   

Зобов’язання, млн. грн. 335 613,07     389 487,79   447 910,96   511 202,73   

Кредитно-інвестиційний портфель, млн. грн. 303 960,74     352 754,44   405 667,60   462 990,20   

Частка 5-ти найбільших банків в загальних активах 43% 46% 48% 50%

Частка 15-ти великих банків в загальних активах 32% 33% 34% 35%
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Прогноз об’єму та структури активів ВАТ АБ «Укргазбанк», млн. грн.
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Основні напрямки в зміні структури доходів 
полягають у збільшенні частки комісійних доходів 

Прогноз об’єму та структури пасивів ВАТ АБ «Укргазбанк», млн. грн.
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Банку та збільшенням частки процентних доходів 
від кредитування МСП та роздрібного бізнесу.
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15.2. Зв’язок стратегічних цілей

Стратегічний план Банку, затверджений на 
Загальних зборах акціонерів 5 листопада 2005 
року, заснований на зв’язку стратегічних цілей 
Банку в таких перспективах як фінанси, клієнти та 

маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, персонал та 
системи. Орієнтація на клієнта є головним мотивом 
середньострокової стратегії розвитку, викладеної в 
стратегічному плані.

(тис. грн.)

Баланс активів/пасивів 2007 р. 2008 р. 2009 р.

Кошти в інших банках 1 403 700 2 204 707 3 077 475

Корпоративні кредити 1 904 248 2 681 997 3 932 962

Кредити фіз. осіб 1 379 624 2 443 071 3 723 277

Цінні папери та інвестиції 634 607 911 807 1 291 127

Інші активи за виключенням резервів 347 057 479 855 657 892

Активи 5 669 237 8 721 436 12 682 733

Кошти банків 927 063 1 539 921 2 148 184

Строкові вклади юр. осіб 388 187 643 387 1 025 000

Кошти до запитання, юр. осіб 475 324 597 653 826 581

Строкові вклади фіз. осіб 1 710 195 2 583 400 3 996 348

Кошти до запитання, фіз. осіб 367 217 919 635 1 732 365

Цінні папери власного боргу 390 330 766 956 923 202

Кредити МФО 702 000 702 000 702 000

Субординований борг 50 000 50 000 50 000

Інші пасиви 95 030 140 814 208 264

Фінансовий результат 33 134 63 779 93 118

Власний капітал 530 757 713 891 977 670

Пасиви 5 669 237 8 721 436 12 682 733

15. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
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15.3. Завдання, що стоять перед Банком, для 

досягнення стратегічних цілей

Розвиток корпоративного бізнесу

Стратегічними сегментами Банку в корпоративному 
бізнесі обрані малі підприємства і середні компанії, 
переважно в тих галузях, в яких Банк має досвід 
і можливості - фінансовий сектор, нерухомість 
і будівництво, торгівля, автомобілебудування, 
телекомунікації і переробка сільгосппродукції, 
а також постіндустріальних галузях у сфері 
інформаційних технологій, інновацій у зв’язку, 
комунікацій, сфері послуг, фінансах, наукових 
дослідженнях і т.д. 
Конкурентні переваги Банку в корпоративному 
бізнесі:
• Конкурентні і гнучкі тарифи.
• Комплексність обслуговування.
• Привабливі для клієнтів ставки винагород по 

залишках на рахунках і депозитам юридичних 
осіб.

• Досвід роботи в якості “постачальника рішень” для 
клієнта.

• Досвід роботи у визначених галузевих нішах і в 
здійсненні складних операцій.

• Розвинута система оцінки і компенсації ризиків, 
що забезпечує більшу толерантність стосовно 
клієнтів.

• Банк є одним з лідерів фондового ринку і здатний 
запропонувати спеціальні послуги по залученню 
фінансування для своїх клієнтів та послуги з 
управління активами.

Конкурентні переваги, які Банк має намір розвити 
найближчим часом:
• Пропозиція більш високого рівня сервісу і 

персоналізація роботи з усіма корпоративними 
клієнтами.

• Найменші витрати часу на оформлення кредитів.
• Гнучке встановлення ставок і тарифів на підставі 

розрахунку прибутковості клієнтів.
• Спеціальні продукти для галузевих сегментів, 

побудовані на виключному знанні особливостей 
певного бізнесу.

• Комплекс послуг на базі Інтернет-технологій, 
включаючи мобільний банкінг і підтримку 
розрахунків у системах електронної комерції.

Підвищити цінність

Банку для акціонерів

та суспільства

Запропонувати обраним

клієнтським сегментам

продукти та рівні

обслуговування, що

відповідають їх потребам та

забезпечують прибутковість

Збільшити обсяги та
темпи росту операцій
в обраних сегментах
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покращити їх

структуру

Покращити внутрішні
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ініціативи
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активів та капіталу
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на ринку України

Забезпечити
надійність та
прозорість

Підвищити ефективність
роботи персоналу та систем
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До 2010 року планується, при збільшенні портфеля 
корпоративних кредитів до майже 4 млрд. грн., 
збільшити питому частку кредитів, наданих середнім 
і малим підприємствам (обсягом до 5 млн. грн.) до 70%.

Розвиток малого бізнесу

Значним резервом для розширення клієнтської бази 
“Укргазбанку” є розвиток в Україні малого бізнесу. 
За даними незалежних досліджень фінансовий 
стан малих і середніх підприємств в останні роки 
постійно зростає, частка прибуткових підприємств 
збільшується, що, у свою чергу, визначає збільшення 
грошових потоків підприємств і зростання попиту 
на банківські послуги. Саме малий та середній бізнес 
був обраний “Укргазбанком” як ключовий сегмент у 
корпоративному бізнесі.
На цей момент частка “Укргазбанку” у кредитуванні й 
обслуговуванні малого і середнього бізнесу незнач-
на і її зростання є одним із головних стратегічних
завдань найближчого періоду. Конкурентні перева-
ги “Укргазбанку” для малого бізнесу базуватимуться 
на пропозиції стандартних і простих в оформленні 
кредитів, а також унікальних кредитних продуктів, 
створених для малого бізнесу.

Розвиток роздрібного бізнесу

За експертними оцінками банківська система 
України акумулює менше третини усіх заощаджень 
населення. Тенденції останнього часу свідчать про 
найбільш реальну можливість значного розширення 
пасивної бази за рахунок залучення заощаджень 
населення, що також приведе до розширення 
клієнтської бази в роздрібному бізнесі і надасть нові 
можливості для пропозиції банківських продуктів. 
Ще одною позитивною тенденцією є поліпшення 
фінансового стану фізичних осіб, ріст середнього 
класу населення, що також визначає зростання 
попиту на банківські послуги, у першу чергу, на 
кредитні продукти.
Стратегія найближчого періоду передбачає значне 
розширення активних і комісійних операцій у 
роздрібному бізнесі, у тому числі, за рахунок 
активізації перехресних продажів. Планується, що 
питома вага кредитів фізичним особам у кредитно-
інвестиційному портфелі збільшиться з 16% до 40% 
протягом трьох років. 

Конкурентними перевагами, якими може 
скористатися Банк для розвитку роздрібного 
бізнесу, є:
• Існуюча клієнтська база понад 300 тис. осіб.
• Широкий продуктовий ряд, насамперед,
 карткових продуктів, деякі з яких є унікальними.
• Традиційно найбільш привабливі серед великих 

банків умови для розміщення заощаджень. 
• Гнучкі тарифи на найбільш популярні послуги, такі 

як грошові перекази, обмін валют і т. п.
• Розгалужена мережа банкоматів, філій і відділень.

Конкурентні переваги, які Банк має намір одержати 
найближчим часом:
• Ексклюзивні пропозиції іпотечного й 

автокредитування, що базуються на партнерських 
програмах.

• Пропозиція більш високого рівня сервісу і 
персоналізація роботи з особами, які належать до 
найбільш перспективних клієнтських сегментів.

• Пропозиція більш дешевих, зручних і швидких 
засобів комунікації з Банком, як за рахунок зміни 
бізнес-процесів, так і за допомогою використання 
нових інформаційних технологій.

Розвиток каналів продажів

Протягом планового періоду передбачається 
завершити побудову базової мережі філій, а 
також значно поліпшити її роботу, у тому числі, за 
рахунок уніфікації організаційних структур філій і 
стандартизації їхніх внутрішніх процедур. Мережа 
філій залишатиметься основним каналом продажів. 
У той же час Банк планує активізувати розвиток 
альтернативних каналів електронного банкінгу та 
розширити функції контакт-центру.

Подальша деталізація стратегій на рівні 
клієнтських сегментів

Сьогодні Банк присутній майже у всіх сегментах рин-
ку, але не є лідером на жодному  з них.  В умовах зрос-
таючої конкуренції зусилля Банку мають бути чітко 
сфокусовані на визначених ключових сегментах рин-
ку, в яких Банк має найбільші перспективи з точки 
зору прибутковості та можливостей для росту. Визна-
ченим ключовим сегментам Банк забезпечить надан-
ня послуг, максимально адаптовані під їх потреби. 
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Одержання більшої частки кошика
існуючих клієнтів

“Укргазбанк” має значну кількість клієнтів як у 
роздрібному, так і в корпоративному бізнесі і 
має реальну можливість збільшити продажі вже 
існуючим клієнтам, для чого вже втілюється система 
управління відносинами з клієнтами, систематизація 
й аналіз клієнтської бази.

Оптимізація портфеля продуктів

Банк може констатувати, що існуючий портфель 
банківських продуктів є досить широким, але він 
не адаптований до потреб ключових клієнтських 
сегментів. Якісна оптимізація портфеля продукції 
передбачає, в першу чергу, стандартизацію 
кредитних продуктів для роздрібного сегменту 
і малого бізнесу, що дозволить адаптувати їх до 
швидкого просування в мережі Банку. Подальша 
продуктова стратегія базуватиметься на створенні 
симбіозів класичних банківських продуктів з іншими 
послугами фінансового ринку, їхньої стандартизації 
і забезпеченні найкращої доступності. 

Розвиток небанківських послуг

На сьогоднішній день Банк входить до групи 
фінансових компаній разом зі страховою компанією, 
пенсійним фондом, фондом по керуванню активами, 
торговцем цінними паперами і т.д. Глибока інтеграція 
на ринку фінансових послуг визначає можливість 
успішного розвитку широкого ряду небанківських 
продуктів.

Адаптація нової організаційної структури

З початку 2006 року Банк запровадив нову 
організаційну структуру, що є найбільш важливим 
кроком у напрямку розвитку орієнтованої на клієнта 
позиції Банку. Необхідно якнайшвидше адаптувати 
нову організаційну структуру, у першу чергу, фронт-
офіс, до ефективного виконання своїх функцій у 
режимі реального часу. 

Зниження поточних витрат

Планується досягти значного скорочення 
адміністративних витрат на рахунок уніфікації 
організаційних структур філій і відділень, а також 
переводу частини філій у статус безбалансових 
відділень зі збереженням їхніх повноважень.
Основним напрямком адміністрування витрат 
у найближчій перспективі буде подальше 
впровадження системи нормування витрат і системи 
персоніфікованого обліку ефективності різних 
структурних підрозділів.
Подальший розвиток Банку повинен бути заснова-
ний на підвищенні ефективності роботи банківських 
працівників (відношення доходів до розміру фонду 
оплати праці) за рахунок автоматизації й інформати-
зації бізнес-процесів, а також більш широкого засто-
сування аутсорсингу для виконання непрофільних 
функцій.

Забезпечення  ресурсної бази

Сучасний стан банківської системи свідчить про 
дефіцит джерел формування ресурсної бази 
для забезпечення попиту на кредити за умови 
збереження достатнього рівня ліквідності. Тому, 
для «Укргазбанку», як і для інших великих банків, 
на запланований період найбільш актуальним 
буде питання формування капіталу та здешевлення 
ресурсної бази.
Основними напрямками розвитку ресурсних 
операцій в 2007-2009 рр. стануть:
• збільшення залишків по депозитам та ощадним 

сертифікатам;
• диверсифікація депозитного портфеля з метою 

зменшення ризику різкого відтоку коштів;
• підвищення частки довгострокових коштів в 

депозитному портфелі;
• зменшення вартості строкових коштів за 

рахунок підвищення швидкості обслуговування, 
оперативної та гнучкої системи погодження 
індивідуальних умов вкладів;

• підвищення загальної суми повторно розміщених 
вкладів;

• збільшення залишків по карткових рахунках;
• емісія боргових зобов’язань.



78

16Доступ до міжнародних ринків капіталу 

“Укргазбанк” почав впроваджувати активну програ-
му розвитку відносин з міжнародними фінансовими 
організаціями, метою якої є формування позитив-
ного іміджу Банку на міжнародному фінансовому 
ринку, що дозволило би залучати субординоване 
фінансування або портфельні інвестиції в капітал 
Банку. 
Одним із головних напрямків стратегічного розвитку 
Банку на планований період є вихід на міжнародні 
ринки капіталу і розвиток співробітництва з 
іноземними банками в галузі міжнародних 
розрахунків, документарних та гарантійних 
операцій.

Впровадження системи управління людськими 
ресурсами

“Укргазбанк” визнає ключову роль мотивації 
і професіоналізму персоналу в досягненні 
стратегічних цілей. У новій організаційній структурі 
створено Управління по роботі з персоналом, 
найближчими завданнями якого є дослідження рівня 
задоволеності персоналу, проведення його атестації, 
впровадження системи мотивації і забезпечення 
програм навчання і професійного росту.

Розвиток ІТ- систем та інфраструктури

Основні завдання, які необхідно вирішити по 
програмі розвитку інформаційних систем: 
• забезпечити розвиток аналітичних систем та 

ефективної системи управлінського обліку на базі 
сховищ даних реального часу; 

• модернізувати існуючу систему електронного 
документообігу в повному функціональному 
обсязі; 

• описати основні бізнес-процеси Банку з метою 
подальшої автоматизації; 

• закінчити процес уніфікації та стандартизації 
програмного забезпечення, що використовується 
у філіях і головному офісі.

Банк планує надавати своїм клієнтам 
конкурентноздатний та безпечний комплекс послуг 
на базі Інтернет-технологій, і його підтримку у 
будь-якій точці доступу Банку. Передбачається 
впровадження рішень, що забезпечують 
інтерактивний доступ клієнта до своїх рахунків, 
спеціалізованим інформаційним базам фінансової 
інформації, торговельним майданчикам і фінансовим 
ринкам.
Особлива увага буде приділена створенню 
автоматизованої системи забезпечення управління 
Банком, що дозволить вирішувати завдання як у 
галузі керування ризиками, портфелями кредитів і 
цінних паперів, так і в галузі стратегічного і бізнес-
планування, маркетингу, моніторингу і контролю 
діяльності філій.

15. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
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16. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
  (станом на 01.01.2007 р.)

16. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВАТ АБ  “УКРГАЗБАНК”

 

Назва філії Адреса філії Відділення на балансі, адреса

 ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК” 01004, м. Київ,
вул. Червоноармійська, 39

03065, м. Київ,  вул. Героїв Севастополя, 24/2, кв. 26

04112, м. Київ, вул. Гонти, 7

03049, м. Київ,  просп. Повітрофлотський, 10

03058, м. Київ, вул. Гарматна, 39-В

03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67

03056, м. Київ, ул. Борщагівська, 117, кв.103-104

03151, м. Київ,  вул. Смілянська, 8, кв. 3

03058, м. Київ,  вул. Індустріальна (В. Гетьмана), 36

03151, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 52/2 

21000, м. Вінниця, вул. Володарського, 41

08800, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1-А

01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 9/2

(Солом’янське відділення) 03087,  м. Київ, 
вул. Єреванська, 1 

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 1 

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 17 

Перша Київська філія         02090, м. Київ, вул. Празька, 5    02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 2-А

Друга Київська філія        04210, м. Київ,  вул. Тимошенко, 18   

Третя Київська філія           01025, м. Київ, 
вул. В. Житомирська, 24

 

Бориспільська філія              08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 83 

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Б. Хмельницького, 48

Донецька філія        83000, м. Донецьк, 
вул. Постишева, 107

87532, м. Маріуполь, просп. Леніна, 87-А 

84626, м. Горлівка, вул. Рудакова, 76

Дніпропетровська 
філія       

49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 39

49000, м. Дніпропетровськ,  вул. Косіора, 62 

51900, м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20

50007, м. Кривий Ріг, просп. Миру, 8, прим.19 

69035, м. Запоріжжя, вул. Миру, буд. 16, прим. 10,11 

51400, м. Павлоград, вул. Заводська, 53 

51400, м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 21 

Кам’янець-Подільська 
філія                

32300, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Хмельницьке шосе, 32   

29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 63

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 16

Луганська філія                91005, м. Луганськ,
вул. 30-й квартал, 4   

91030, м. Луганськ, вул. Луганської  правди, 153/22 

92000, м. Лутугине,    вул. Леніна, 118

93100, м. Лисичанськ,   просп. Леніна, 149
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Назва філії Адреса філії Відділення на балансі, адреса

91017, м. Луганськ, вул. Оборонна, 109 

94400, м. Краснодон, Мікроцентр квартал, буд. 24  

93400, м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 59-а

91000, м. Луганськ, вул. Фабрична, 1-С  

91020, м. Луганськ, провулок Пєрєєздний, 1а

(Центральне відділення) 91016, м. Луганськ,
пл. Гєроєв ВОВ, буд.4

94200, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Леніна, 13

Львівська філія         79026, м. Львів, 
вул. Стрийська, 98

79019, м. Львів,  вул. Б. Хмельницького, 10

82100, м. Дрогобич,  вул. Трускавецька, 3

79018, м. Львів, вул. Горської, 5а   

82391, м. Борислав, смт. Східниця, вул. Шевченка, 55-А

81652, м. Новий Розділ, просп. Шевченка, 32   

82482, м. Моршин, вул. І. Франка, 43

79026, м. Львів, вул. Ак. Є. Лазаренка, 1 

80316, м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 6

81400, Львівська обл., м. Самбір, пл. Ринок, 22

79491, м. Львів - смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 29

Одеська філія             65104, м. Одеса,   
просп. Академіка Глушка, 29

68000, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 24

65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1

65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 55

68800, м. Рені, вул.28 червня, 132

66300, м. Котовськ, вул. Некрасова, 3

66100, м. Балта, вул. Леніна, 29 

66400, м. Ананьїв, вул. Незалежності, 20

68100, м. Татарбунари, вул. К. Маркса, 49

68400, м. Арциз, вул. Добровольського, 1, кв. 38

67400, м. Роздільна, вул. Привокзальна, 21

67800, м. Болград, просп. Леніна, 107-а 

67700, м. Білгород-Дністровськ, вул. Совєтская, 8

67800, м. Овідіополь, вул. Леніна, 228

68600, м. Ізмаїл, просп. Леніна, 52

54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 18

66800, Одеська обл., смт. Ширяєве, вул. Леніна, 125
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Назва філії Адреса філії Відділення на балансі, адреса

Друга Одеська філія           65059, м. Одеса, 
вул. Малиновського, 1/1

65001, м. Одеса, вул. Єврейська, 9

65069, м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 96

65012, м. Одеса, вул. Канатна, 112

Полтавська філія              36000, м. Полтава,  
вул. Жовтнева, 29 

39600, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 13

37600, м. Миргород, вул. Данила Апостола, 5 

39600, м. Кременчук,  вул. Першотравнева, 61

36039, м. Полтава, вул. Ватутіна, 4

36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 29

Рівненська філія             30028, м. Рівне, 
вул. П. Могили, 31

33003, м. Рівне, вул. Струтинської, 21 

43025, м. Луцьк, вул. Бойка, 1  

34700, м. Корець, вул. Київська, 8

33022, м. Рівне, вул. Черняка, 2

33028, м. Рівне, вул. Хвильового, 2-А

34500, м. Сарни, вул. Гагаріна, 100

35800, м. Острог, вул. Мацути, 4-А

34400, м. Кузнецовськ, майдан Перемоги, 23

35000, м. Костопіль, вул. Бурова, 17

33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 12-А

34503, м. Сарни, вул. Широка, 13

35600, м. Дубно, вул. Грушевського, 184

Сімферопольська 
філія             

95051, м. Сімферополь, 
вул. Гоголя, 68

95000, м. Сімферополь, 
просп. Кірова / вул. Леніна, 
буд. 29/1, літера «К» (друга адреса 
26.06.2006 р.)

99000, м. Севастополь, вул. Генерала Петрова, буд. 1

98600, м. Ялта, вул. Морська, буд. 6

99038, м. Севастополь, 
просп. Жовтневої Революції, буд. 57

99040, м. Севастополь, вул. Промислова, 1

99038, м. Севастополь, 
просп. Жовтневої Революції, 50

96500, м. Саки, вул. Совєтская, 27 

97400, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 109

97000, смт. Красногвардійське, вул. Польова, 5

95000, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 6

95000, м. Сімферополь, вул. Київська, 144

98662, м. Ялта, смт. Гурзуф, вул. Ленінградська, 10 

16. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
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98662, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 13

96000, м. Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 2 

98640, м. Ялта, смт. Форос, вул. Космонавтів, 3

95000, м. Сімферополь, 
вул. Генерала Васильєва, 27А

95011, м. Сімферополь, вул. Маяковського, 12

98300, м. Керч, вул. Козлова, 5

95034, м. Сімферополь, вул. Кірова, 82

97400, м. Євпаторія, 
вул. Інтернаціональна, 107

97400, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 8 

95000, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 10/8

95053, м. Сімферополь, вул. Київська, 7

Сумська філія                 40030, м. Суми, 
вул. Петропавлівська, 86

42000, м. Ромни, вул. Руденко, буд.2

40030, м. Суми, вул. Кірова,160 

Черкаська філія                18002, м. Черкаси,  
вул. Гоголя, 221    

18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, 38

18006, м. Черкаси,  вул. Добровольського, 5

18000, м. Черкаси, вул. Л. Українки, 21

18002, м. Черкаси, вул. Громова, 142

18000, м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55

19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Січова, 22

19741, Золотоніський р-н, с. Вознесенське

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 127 

19700, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18

18005, м. Черкаси, вул. Р. Люксембург, 30 

18028, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

19700, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 6

18000 м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1

19700, Черкаська обл., м. Золотоноша,
вул. Визволення, 68

20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, 
вул. Димитрова, 54

18031, м. Черкаси, вул. Лісова, 1
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17Назва філії Адреса філії Відділення на балансі, адреса

Ужгородська філія           88018, м. Ужгород, 
вул. Б. Хмельницького, 2 

88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10

88015, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2

88001, м. Ужгород, вул. Тельмана (Ринок) 

81652, Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Горького, 15/1 

90300, Закарпатська обл., 
м. Виноградів, вул. Миру, 17

Харківська філія        61145, м. Харків,           
вул. Космічна, 20       

61174, м. Харків, проспект Перемоги, 55-В

61146, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 144

61115, м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз’їзду, 11

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 111-а

Херсонська філія            73024, м. Херсон, 
вул. Перекопська, 21          

75500, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 24, кв.91

74800, Херсонська обл., 
м. Каховка, вул. Набережна, 3

Тернопільська філія             46004, м. Тернопіль, 
вул. Гетьмана Мазепи, 2

48700, м. Борщів, вул. Я. Кондри,1

46000, м. Тернопіль, 
вул. Академіка О. Брюкнера, 2/19

48500, м. Чортків, 
вул. Степана Бандери, 29, приміщення 1

Кіровоградська філія               25006, м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 20

26200, Кіровоградська обл., 
м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 69

Вінницька філія 21009, м. Вінниця, 
вул. Івана Бевза, 34

21000, м. Вінниця, вул. Володарського, 41 

21027, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 23

24634, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Леніна, 7 

21032, м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 27

Кількість філій - 22  Кількість відділень - 141

16. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
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ВАТ АБ “Укргазбанк” за станом на 31 грудня 2006 р.

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

(тис. грн.)

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

Рядок Найменування статті  Примітки За 2006 р. За 2005 р.

АКТИВИ

1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 307 035 299 693

2
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 
Національним банком України, і цінні папери, емітовані 
Національним банком України  

2 9 957

3 Кошти в інших банках 3 1 169 416 567 008

4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 96 243 0

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 374 504 214 258

6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 2 077 981 1 137 415

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 0 0

8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 0 0

9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 362 994 143 040

10 Нараховані доходи до отримання 10 21 191 9 874

11 Відстрочений податковий актив 1 094 0

12 Інші активи 11 50 366 14 503

13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 0 517

14 Усього активів 4 460 833 2 387 265

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

15 Кошти банків:  1 010 181 531 527

15.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку 
України 0 0

16 Кошти клієнтів 13 2 688 404 1 531 795

17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 57 347 4 382

18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 84 565 0

19 Нараховані витрати до сплати 15 49 739 28 055

20 Відстрочені податкові зобов’язання 34 535 3 624

21 Інші зобов’язання 16 59 392 70 899

22 Усього зобов`язань 3 984 163 2 170 282

ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ

23 Статутний капітал 17 300 000 170 000

24 Капіталізовані дивіденди 0 0

25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 (184)

26 Емісійні різниці 2 025 2 025
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Рядок Найменування статті  Примітки За 2006 р. За 2005 р.

27 Резерви та інші фонди банку  43 107 26  425

28 Резерви переоцінки, у тому числі: 101 896 3 192

28.1 Резерви переоцінки необоротних активів 102 008 302

28.2 Резерви переоцінки цінних паперів (112) 2 890

29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років     (1 132) 1 733

30  Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 30 774 13 792

31 Усього власного капіталу 476 670 216 983

32 Усього пасивів 4 460 833 2 387 265

(тис. грн.)

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб
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 Звіт про фінансові результати ВАТ АБ “Укргазбанк” на 31 грудня 2006 р.
(тис. грн.)

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

Рядок Найменування статті Примітки За 2006 р. За 2005 р.

1 Чистий процентний дохід 118 719 81 376

1.1 Процентний дохід 19 357 787 243 446

1.2  Процентні витрати 20 (239 068) (162 070)

2 Чистий комісійний дохід 57 010 38 067

2.1 Комісійний дохід 69 470 46 514

2.2 Комісійні витрати (12 460) (8 447)

3 Торговельний дохід 21 32 809 10 310

4 Дохід у вигляді дивідендів 22 1 3

5 Дохід від участі в капіталі 0 0

6 Інший дохід 37 17 886 25 730

7 Усього доходів 226 425 155 486

8 Загальні адміністративні витрати 23 (68 989) (50 603)

9 Витрати на персонал 24 (80 080) (49 392)

10 Втрати від участі в капіталі 0 0

11 Інші витрати 38 (19 337) (13 600)

12 Прибуток від операцій  58 019 41 891

13 Чисті витрати на формування резервів 25 (28 446) (25 780) 

14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для 
продажу 0 0

15 Прибуток до оподаткування 29 573 16 111

16 Витрати на податок на прибуток 26 1 549 (2 319)

17 Прибуток після оподаткування 31 122 13 792

18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, 
призначених для продажу 27 (348) 0

19 Чистий прибуток/збиток банку  30 774 13 792

20 Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 28 0,16 0,10

21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 0,16 0,10

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб
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17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

Звіт про власний капітал ВАТ АБ “Укргазбанк” на 31 грудня 2006 p.

Ря-
док Найменування статті Примітки

Статутний 
капітал 

зареєстрований, 
сплачений

Капіталі-
зовані 

дивіденди

Викуплені 
власні акції

1 2 3 4 5 6

1 Залишок на 1 січня 2006 року 170 000 0 (184)

2 Скоригований залишок на початок року 170 000 0 (184)

2.1 Зміна облікової політики 1.3 0 0 0

2.2 Виправлення помилок 1.3 0 0 0

3 Переоцінка необоротних активів 0 0 0

4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у 
разі їх вибуття 0 0 0

5 Відстрочені податки за результатами переоцінки 
основних засобів 0 0 0              

6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії 0 0 0

7 Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані 
й дочірні компанії в разі їх реалізації 0 0 0

8 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 0 0 0

9 Чистий прибуток звітного року 0 0 0

10 Розподіл прибутку до загальних резервів банку 0 0 0

11 Розподіл прибутку до резервних фондів 0 0 0

12 Розподіл прибутку до інших фондів банку 0 0 0

13 Дивіденди, що сплачені у звітному році 0 0 0

14 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році 0 0 0

15 Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу 0 0 0

16 Внески за акціями нового випуску 130 000 0 0

17 Викуплені власні акції 0 0 0

18 Продаж раніше викуплених власних акцій 0 0 184

19 Анульовані раніше викуплені акції 0 0 0

20 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 300 000 0 0
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 (UAH, thousand) 

Емісійні різниці Резерви та інші 
фонди банку

Резерви перео-
цінки

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Капітал, резервні 
та інші фонди, 

усього
2005 рік

7 8 9 10 11 12

2 025 26 425 302 18 415 216 983 150 425

2 025 26 425 3 192 15 525 216 983 150 425

0 0 2 890 (2 890) 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 135 641 0 135 641 0

0 0 (25) 25 0 0

0 0 (33 910) 0 (33 910) 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Х

0 0 (3 002) 0 (3 002) 2 890

0 0 0 30 774 30 774 13 792

0 0 0 0 0 Х

0 16 682 0 (16 682) 0 Х

0 0 0 0 0 Х

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Х

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 130 000 50 000

0 0 0 0 0 (184)

0 0 0 0 184 60

0 0 0 0 0 Х

2 025 43 107 101 896 29 642 476 670 216 983

(тис. грн.)

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб



92

Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ «Укргазбанк» на 31 грудня 2006 р.

 (прямий метод)

Рядок Найменування статті Примітки За 2006 р. За 2005 р.

І.Операційна діяльність 

1. Процентні доходи, що отримані 346 474 249 800

2. Процентні витрати, що сплачені (219 216) (148 989)

3. Комісійні доходи, що отримані 69 072 46 514

4. Комісійні витрати, що сплачені (11 059) (8 447)

5. Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що 
отримані 0 0

6. Інші доходи, що отримані 2 458 2 547

7. Інші витрати сплачені (69 893) (30 881)

8. Реалізований результат від торговельних операцій 29 772 10 310

9. Повернення раніше списаних активів 47 23

10. Виплати працівникам банку (80 047) (49 389)

11. Податок на прибуток, що сплачений (1 911) (262)

12.
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій 

банку
65 697 71 226

13. Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших 
банках, кредитів та передплат іншим банкам (558 537) (442 268)

14. Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (963 957) (320 093)

15. Зменшення (збільшення) інших активів (35 122) 2 248

16. Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від 
Національного банку України 0 (7 000)

17. Збільшення (зменшення) коштів інших банків 478 654 392 260

18. Збільшення (зменшення) коштів на поточних і 
депозитних рахунків 1 158 352 486 499

19. Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні 
(депозитні) сертифікати 53 020 0

20. Збільшення (зменшення) інших зобов`язань (11 198) 386

21. Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому 
портфелі банку (92 174) 0

22.
Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов’язань 

від операційної діяльності 
29 038 112 032

23.
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від 

операційної діяльності
94 735  183 258

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

(тис. грн.)
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Рядок Найменування статті Примітки За 2006 р. За 2005 р.

ІІ. Інвестиційна діяльність

24.
Продаж, погашення (придбання) цінних паперів 
у портфелі банку на продаж, у портфелі банку до 
погашення

(148,132) (72,031)

25. Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані 
компанії 0 0

26. Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 0 0

27. Зменшення (збільшення) основних засобів та 
нематеріальних активів (100,175) (61,604)

28.
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної 

діяльності
(248,307) (133,635)

ІІІ. Фінансова діяльність

29. Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 84,565 0

30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань 0 0

31. Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного 
капіталу 130,184 49,875

32. Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду (62) 0

33.
Чистий приплив грошових коштів від фінансової 

діяльності
214,687 49,875

34.
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та 

їх еквівалентів
61,115 99,498

35. Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 39 203,070 103,608

36. Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 39 264,008 203,070

IV. Вплив змін курсів валют 177 36

(тис. грн.)

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб
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Примітка: Потенційні зобов‘язання банку на кінець звітного 2006 року

1. Розгляд справ в суді

№ Предмет судового спору Сума вимоги Стан справи

1.

За позовом Приймака В.А. до Мошелі В.П. 
та ВАТ АБ “Укргазбанк” про відшкодування 
шкоди заподіяної джерелом підвищеної 
небезпеки.

14 000 грн.

В позові відмовлено. Подана апеляційна 
скарга. Ухвалою апеляційного суду рішення 
залишено без змін. Подано касаційну скаргу до 
Верховного суду України. Станом на 31.12.2006 
року справу не призначено до розгляду.

2.
За позовом Похиленка А.В. до
ВАТ АБ “Укргазбанк” про відшкодування 
моральної шкоди при поверненні вкладу.

2 000 грн.

У позові відмовлено. Апеляційною інстанцією 
рішення суду першої інстанції залишено в 
силі. Позивачем подано касаційну скаргу до 
Верховного суду України.

3.
За позовом Ільченко О.І. до
ВАТ АБ „Укргазбанк” про відшкодування 
моральної шкоди.

10 000 грн.

Частково задоволено позовні вимоги, в 
частині зобов’язання щодо надання відповіді 
про розгляд скарги, в частині відшкодування 
моральної шкоди – в задоволені позову 
відмовлено. Рішення оскаржено до 
Апеляційного суду м. Києва.

4.

За позовом Бодня В.П. до
ВАТ АБ “Укргазбанк”, треті особи:
ТОВ “Скорбота”, Левицький Р.В. - 
приватний нотаріус, КМБТІ про визнання 
недійсними кредитного договору №115 
від 31.05.2005 року та іпотечного договору 
від 31.05.2005 року.

1 861 243,18 грн. Триває розгляд справи в суді першої інстанції.

5.
За позовом Пендель О.Я. до
ВАТ АБ “Укргазбанк” про відшкодування 
моральної шкоди.

8 000 грн. моральної 
шкоди та 
72,53 грн. 

матеріальної шкоди

Триває розгляд справи в суді першої інстанції.

6.

АК „Чайка” до ВАТ АБ „Укргазбанк”,
АТВТ „Київський меблевий комбінат” про 
визнання угоди частково недійсною та 
визнання недійсним акту звірки.

77 288,32 грн. Триває розгляд справи.

7.

Мурашко Л.М. до Сімферопольської 
філії ВАТ АБ „Укргазбанк” про визнання 
права власності на грошові кошти, які 
знаходяться в СФ ВАТ АБ „Укргазбанк”.

20 000,00 грн. Справу прийнято судом до провадження, дату 
проведення судового засідання не призначено.

8.

СТОВ „Шабельники” до Черкаської 
філії ВАТ АБ „Укргазбанк” про визнання 
договору застави №ДЗ-14/03 від 11.03.03р. 
недійсним.

417 729,43 грн.
22.12.2006 року господарським судом 
Черкаської області в позові відмовлено. 
Рішення не набрало законної сили.

9.

Тарасюк В.Є до Черкаської філії
ВАТ АБ „Укргазбанк”, СТОВ „Шабельники”  
про визнання права власності на 
заставлене майно та виключення цього 
майна з застави.

417 729,43 грн. Провадження по справі зупинено 17.02.2006 
року.

10.

Сосновський А.В. до Кіровоградської 
філії ВАТ АБ „Укргазбанк” про визнання 
договору застави від 29.03.2006 року
№02-10131806-Ю недійсним.

250 000,00 грн. Банком 08.12.2006 року подано апеляційну 
скаргу на рішення суду.

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
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№ Предмет судового спору Сума вимоги Стан справи

11.

ПП „Агрохім” до Кіровоградської філії
ВАТ АБ „Укргазбанк” про визнання 
договору застави від 29.03.2006 року
№02-10131806-Ю недійсним.

250 000,00 грн. Провадження у справі зупинено до розгляду 
справи за позовом Сосновського А.В.

12.

Сілютна Н.Ф. до Луганської філії
ВАТ АБ „Укргазбанк” про визнання 
недійсним договору іпотеки від 20.09.2005 
року.

126 250,00 грн. Призначено попереднє засідання.

13.

ДПІ у Корецькому районі Рівненської 
області до Рівненської філії
ВАТ АБ „Укргазбанк” про стягнення з РФ 
ВАТ АБ „Укргазбанк” заборгованості по 
податкових векселях.

216 358,03 грн. Зупинено провадження по справі.

14.

СПД-ФО Бабич І.Ю. до Полтавської філії 
ВАТ АБ „Укргазбанк” про відшкодування 
збитків через несвоєчасно надходження 
коштів по переведеному Банком 
валютному платежу.

1 491,82 грн. Триває розгляд справи.

15.

ПСП „Оберіг” до Полтавської філії
ВАТ АБ „Укргазбанк” про розірвання 
договору поруки №100 від 18.04.2003р. та 
визнання недійсним договору застави.

324 107,10 грн. Розгляд справи зупинено.

16.

Про поновлення на роботі Лапіна О. В.,
стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та грошової 
компенсації моральної шкоди. 

5 000,00 грн. Призначено до розгляду у Ворошиловському 
райсуді м. Донецька.
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2. Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням

3. Надана застава

4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди)

17. БАЛАНС ТА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

Рядок Найменування статті За 2006 рік

1. Гарантії надані 48 689

2. Зобов’язання з кредитування, що надані, з них: 377 196

2.1 Первинний строк погашення – до 1 року 286 628

2.2 Первинний строк погашення – більше 1 року 90 568

3. Акредитиви 0

4. Авалі 42 505

№ п/п Активи, надані під заставу Сума

1. Майнові права на грошові депозити та іменні грошові сертифікати 561 694

2. Майнові права на інші об’єкти застави (кредити юридичних осіб) 83 974

Усього 645 668

Термін дії договору Загальна сума майбутніх мінімальних 
платежів за невідмовною орендою

Мінімальна лізингова виплата за місяць

- до одного року 7 236 691

- від одного до п`яти років 14 030 377

- більше п`яти років 2 786 45

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)
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Примітка: Рахунки довірчого управління

Рядок Найменування статті На 01.01.2007 р. На 01.01.2006 р.

Зміни після 
дати останньої 
річної звітності 

(+;-)

1. Готівкові кошти за операціями довірчого управління 0 0 0

2. Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління 0 0 0

3. Дебіторська заборгованість за операціями довірчого 
управління 

0 0 0

4. Цінні папери в довірчому управлінні 11 781 1 711 10 070

5. Банківські метали в довірчому управлінні 0 0 0

6. Інші активи в довірчому управлінні 753 211 542

7. Витрати за операціями довірчого управління  0 0 0

8. Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління 0 0 0

9. Усього за активними рахунками довірчого управління 12 534 1 922 10 612

10. Фонди банківського управління 0 0 0

11. Рахунки установників 12 534 1 922 10 612

12. Кредиторська заборгованість за операціями довірчого 
управління 

0 0 0

13. Доходи від операцій довірчого управління 0 0 0

14. Усього за пасивними рахунками довірчого управління 12 534 1 922  10 612

(тис. грн.)

Голова Правління                                  В.П. Ляшко
 

Головний бухгалтер                                                                                        Р.В. Лечехліб
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30 березня 2007 року

Member of
Deloitte Touche TohmatsuAudit. Taxs. Consulting. Financial Advisory.

18. НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Акціонерам та Правлінню Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку „Укргазбанк”:

Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку 
„Укргазбанк” („Банк”) станом на 31 грудня 2006 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, на основі 
якої було складено узагальнені баланс, звіти про фінансові результати, зміни у капіталі та рух грошових 
коштів („узагальнена фінансова звітність”) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. У нашому звіті від 
30 березня 2007 року ми надали безумовно-позитивний висновок щодо фінансової звітності, на основі якої 
була складена узагальнена фінансова звітність.

На нашу думку, узагальнена фінансова звітність, яка додається, в усіх істотних аспектах відповідає фінансовій 
звітності, на основі якої вона була складена.

Для кращого розуміння фінансового стану та результатів діяльності Банку за відповідний рік та обсягу аудиту 
узагальнена фінансова звітність повинна розглядатися у поєднанні з фінансовою звітністю, на основі якої 
узагальнена фінансова звітність була складена, та з нашим аудиторським висновком щодо цієї фінансової 
звітності. 

ЗАТ “Делойт енд Туш ЮСК” 
Бізнес-центр “Київ-Донбас”
вул. Пушкінська, 42/4 
Київ 01004
Україна

ZAT “Deloitte & Touche USC”
 Business Center “Kyiv-Donbas”
42/4, Pushkinska St.
Kyiv 01004 
Ukraine

Тел. / Tel.: +38 (044) 490 9000
Факс / Fax: +38 (044) 490 9001
www.deloitte.com.ua
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(в тисячах українських гривень)

Рік, що закінчився 
31 грудня 2006 року 

Рік, що закінчився 
31 грудня 2005 року

Процентні доходи 372,003 257,775

Процентні витрати (239,028)  (162,117)
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ 
ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ 

132,975  95,658

Коригування щодо первісного визнання активів, за якими нараховуються 
проценти 

(555) (505)

Формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими 
нараховуються проценти 

(31,219) (23,945)

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД 101,201  71,208

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою 26,238  9,365

Чистий прибуток від операцій з банківськими металами  3,002  1,152 

Комісійні доходи 56,576  39,570 

Комісійні витрати (12,460)  (8,446)

Чистий реалізований прибуток від інвестицій, наявних для продажу  18,580  16,953

Інші доходи 4,055  2,582

ЧИСТИЙ НЕПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД   95,991  61,176

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД  197,192  132,384

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (174,325)  (114,416)

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК  22,867  17,968

Відшкодування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями 52 494

ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ 22,919 18,462

Витрати з податку на прибуток (10,151) (7,269)

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 12,768 11,193

Від імені Правління:

Вадим Ляшко, Голова Правління                                                                           Руслана Лечехліб, Головний бухгалтер
30 березня 2007 року, Київ                                                                                                             30 березня 2007 року, Київ

Повна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, може бути надана Банком на запит 
користувача.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”

УЗАГАЛЬНЕНИЙ БАЛАНС СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ (в тисячах українських гривень)

31 грудня 
2006 року

31 грудня 
2005 року

АКТИВИ:

Грошові кошти та рахунки у Національному банку України 294,172  288,341

Банківські метали  6,929  1,145

Кошти в банках 1,253,225  565,701

Позики, надані клієнтам 2,061,413  1,229,723 

Інвестиції, наявні для продажу 401,304  125,824

Інвестиційна нерухомість 9,241 7,093

Основні засоби та нематеріальні активи  409,197  219,743

Інші активи 37,445  6,054

ВСЬОГО АКТИВІВ 4,472,926 2,443,624

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

Кошти банків 1,007,378 529,887

Інші запозичені кошти 105,781 -

Рахунки клієнтів 2,647,908 1,558,312

Випущені боргові цінні папери 88,311 -

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 1,828 559

Відстрочені податкові зобов’язання 70,272 35,182

Інші зобов’язання 11,869 5,160

3,933,347 2,129,100

Субординований борг 50,509 50,509

Всього зобов’язань 3,983,856 2,179,609

КАПІТАЛ:

Акціонерний капітал 312,835 182,650

Емісійний дохід 2,816 2,816

Резерв переоцінки 144,934 62,832

Нерозподілений прибуток 28,485 15,717

Всього капітал 489,070 264,015

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І КАПІТАЛУ 4,472,926 2,443,624

Від імені Правління:

Вадим Ляшко, Голова Правління                                                                           Руслана Лечехліб, Головний бухгалтер
30 березня 2007 року, Київ                                                                                                             30 березня 2007 року, Київ

Повна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, може бути надана Банком на запит 
користувача.

18. НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ



РІЧНИЙ ЗВІТ 2006

103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ

(в тисячах українських гривень)

Акціонерний 
капітал 

Емісійний 
дохід 

Резерв 
переоцінки 

Нерозподілений 
прибуток 

Всього капітал

31 грудня 2004 року 132,775 2,816 - 4,524 140,115

Збільшення акціонерного капіталу:

- прості акції 50,000 - - - 50,000

Результат переоцінки основних засобів - - 83,776 - 83,776

Відстрочені податкові зобов’язання, що 
відносяться до переоцінених основних 
засобів 

- - (20,944) - (20,944)

Придбання власних акцій (125) - - - (125)

Чистий прибуток - - - 11,193 11,193

31 грудня 2005 року 182,650 2,816 62,832 15,717 264,015

Збільшення акціонерного капіталу:

- прості акції 130,000 - - - 130,000

Результат переоцінки основних засобів - - 109,470 - 109,470

Відстрочені податкові зобов’язання, що 
відносяться до переоцінених основних 
засобів 

- - (27,368) - (27,368)

Продаж власних акцій 185 - - - 185

Чистий прибуток - - - 12,768 12,768

31 грудня 2006 року 312,835 2,816 144,934 28,485 489,070

Від імені Правління:

Вадим Ляшко, Голова Правління                                                                           Руслана Лечехліб, Головний бухгалтер
30 березня 2007 року, Київ                                                                                                             30 березня 2007 року, Київ

Повна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, може бути надана Банком на запит 
користувача.
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(в тисячах українських гривень)

Рік, що закінчився 
31 грудня 2006 

року 

Рік, що закінчився 
31 грудня 2005 

року

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток до оподаткування 22,919 18,462

Коригування на:

Формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими 
нараховуються проценти 

31,219 23,945

Відшкодування резерву на покриття збитків від знецінення за іншими операціями (52) (494)

Дохід від дивідендів (2) (3)

Амортизацію дисконтів за цінними паперами (36,154) (2,830)

Амортизацію премії за випущеними борговими цінними паперами (39) -

Зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості (1,538) -

Нереалізований прибуток за операціями з іноземною валютою 968 160

Амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 18,358 13,061

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів та знецінення 172 1,055

Зміни у нарахованих процентах та інших нарахуваннях, нетто 12,880 19,404

Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін операційних активів та 
зобов’язань 

48,731 72,760

Зміни операційних активів та зобов’язань

(Збільшення)/зменшення операційних активів:

Мінімальний резервний депозит у Національному банку України 47,949 (67,695)

Кошти в банках (694,551) (366,529)

Позики, надані клієнтам (862,665) (300,150)

Банківські метали  (5,784) 423

Інші активи (201) 2,183

Збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань 

Кошти банків 479,648 388,422

Інші запозичені кошти 105,394 -

Позики, отримані від Національного банку України - (7,000)

Рахунки клієнтів 1,082,158 459,780

Інші зобов’язання 7,258 292

Надходження грошових коштів від операційної діяльності до оподаткування 207,937 182,486

Податок на прибуток сплачений (1,907) (262)

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності 206,030 182,224

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання основних засобів та нематеріальних активів (129,473) (62,946)

Надходження від реалізації основних засобів та нематеріальних активів 600 1,342

Придбання інвестицій, нетто (238,975) (72,034)

Чисте вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності (367,848) (133,638)

18. НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „УКРГАЗБАНК”

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ (в тисячах українських гривень)

Сума процентів, сплачених та отриманих Банком протягом року, що закінчився 31 грудня 2006 року, 
склала 217,862 тисяч гривень та 327,524 тисяч гривень, відповідно.

Сума процентів, сплачених та отриманих Банком протягом року, що закінчився 31 грудня 2005 року, 
склала 149,123 тисяч гривень та 264,077 тисяч гривень, відповідно.

Рік, що закінчився 31 
грудня 2006 року 

Рік, що закінчився 31 
грудня 2005 року

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Збільшення акціонерного капіталу 130,000 50,000

Надходження від випущених боргових цінних паперів, нетто 87,022 -

Продаж/(купівля) викуплених власних акцій, нетто 185 (125)

Дивіденди сплачені (62) -

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності 217,145 49,875

Вплив змін курсів обміну валют на грошові кошти та їхні еквіваленти (5,080) 1,723

ЧИСТЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХНІХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 50,247 100,184

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок року 203,070 102,886

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець року 253,317 203,070

Від імені Правління:

Вадим Ляшко, Голова Правління                                                                           Руслана Лечехліб, Головний бухгалтер
30 березня 2007 року, Київ                                                                                                             30 березня 2007 року, Київ

Повна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, може бути надана Банком на запит 
користувача.
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ДОДАТОК ДО 

ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ БАНКУ19
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19. ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ

31 грудня 2006 року Рік, що 

закінчився 31 

грудня 2006 року

31 грудня 2005 

року

Рік, що 

закінчився 31 

грудня 2005 

року

Капітал Прибуток Капітал Прибуток

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

України (аудит не проводився) 476,670 30,774 216,982 16,682

Відстрочене оподаткування (36,833) (11,817) (31,558) (4,950)

Переоцінка основних засобів 57,278 - 83,474 (302)

Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості 1,538 1,538 - -

Резерв під невикористані відпустки (4,210) (4,210) - -

Комісія за видачу кредитів (3,072) (3,072) - -

Основні засоби та нематеріальні активи (772) (1,486) 688 (737)

Резерви на покриття збитків від знецінення кредитів (5,956) (5,956) - 1,897

Випущені боргові цінні папери (1,615) (1,615) - -

Коригування справедливої вартості активів, нетто 4,257 5,916 (4,548) (2,039)

Ефект гудвілу (2,097) - (2,097) -

Резерви на покриття збитків від знецінення 
міжбанківських кредитів

3,945 2,843  1,102 670 

Інші, нетто (63) (147)   (28) (28)

Міжнародні стандарти фінансової 

звітності
489,070 12,768 264,015 11,193 

(в тисячах українських гривень)

Узгодження капіталу станом на 31 грудня 2006 та 2005 років і прибутків за роки, що закінчилися цими 
датами, у фінансовій звітності Банку, підготовленій згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку України та МСФЗ, представлене наступним чином:
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КОНТАКТ-ЦЕНТР ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

+38 044 494 46 50
8 800 309 00 00

e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com

www. ukrgasbank.com






