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Звіт Правління 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

за 2018 рік 

 

 

1. ЗОВНІШНІ УМОВИ, РИЗИКИ ТА ОГЛЯД ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

У 2018 році зовнішні умови для української економіки продовжували погіршуватися в 

силу уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі. Водночас, 

збільшувалася нерівномірність розвитку як між розвиненими країнами, так і країнами, 

ринки яких розвиваються. Поширення протекціоністських заходів та геополітична 

нестабільність призвели до сповільнення динаміки світової торгівлі та зниження цін на 

більшості товарних ринків. Всі вищезазначені фактори мали відповідний вплив на 

економічний розвиток країни та банківську систему України. 

У 2018 році світова цінова кон’юнктура для українських експортерів продовжувала 

погіршуватися, насамперед через подальше зниження цін на сталь. Водночас, світові ціни 

на зернові зростали через погіршення врожайності. Ціни на нафту під впливом надлишкової 

пропозиції на ринку продовжили стрімко падати. На світових фінансових ринках інтерес 

інвесторів до ризикових активів, зокрема до активів країн, ринки яких розвиваються, 

суттєво зменшився через погіршення очікувань щодо розвитку світової економіки.  

Протягом 2018 року посилився девальваційний тиск на валюти країн, ринки яких 

розвиваються. Крім того, падіння світових цін на більшості товарних ринків, насамперед,  

на ринку нафти, посилило негативну тенденцію. Лише знецінення долара США до кошика 

провідних валют стримало суттєву девальвацію більшості валют країн, ринки яких 

розвиваються. Додатковим фактором знецінення долара США було зміцнення євро 

внаслідок затвердженої бюджетної угоди між Єврокомісією та урядом Італії. 

Агресія Росії проти України набула нових вимірів, тепер вона загрожує портам 

Азовського моря. Зовнішньоекономічні ризики для України посилилися через уповільнення 

зростання економік країн – торгових партнерів, жорсткіші фінансові умови для більшості 

економік, що розвиваються, а також наслідки торговельних воєн.  

Загроза невпорядкованого виходу Великої Британії з ЄС зберігається, як і ризик 

ескалації торговельних воєн США з Китаєм та іншими країнами. У результаті переговорів 

між керівниками США та Китаю підняття митних тарифів тимчасово відкладено, але не 

скасовано. 

МВФ та Світовий банк прогнозують, що наступного року світова економіка 

вповільниться на 0,1–0,2 в. п. порівняно з 2018 роком. Відповідно до жовтневих оцінок 

МВФ, темпи економічного зростання зменшаться й у низці основних торговельних 

партнерів України, зокрема в Єврозоні, Китаї, Польщі, Туреччині (на 0,2; 0,4; 0,8; та 3,1 в. 

п. відповідно). Уповільнення польської економіки загрожує не тільки двосторонній 

торгівлі, але й обсягам припливу переказів від трудових мігрантів. Зростання світової 

торгівлі також уповільнюватиметься, але, відповідно до базового сценарію МВФ, 

залишиться відносно динамічним. 

За оцінками Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2018 році приплив капіталу до 

економік, що розвиваються, за винятком Китаю, скоротився на 30%. Причина – жорстка 

монетарна та м’яка фіскальна політика в США. Менший приплив капіталу призвів до 

падіння акцій відповідних країн (за 11 місяців індекс MSCI EM знизився на 12,2%), 
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знецінення їх валют (індекс MSCI EM Currency упав на 3,6%) та підвищення дохідності їх 

єврооблігацій. Тенденція підвищення відсоткових ставок у світі зберігається – з усіма 

можливими наслідками для країн, що розвиваються. Україна не виняток: у жовтні Уряд 

розмістив суверенні єврооблігації на 2 млрд дол. з помітно вищими дохідностями, ніж рік 

тому. З огляду на те, що у 2019 році Україна повинна погасити значні суми зовнішнього 

державного боргу, Уряду доведеться знову виходити на міжнародний ринок приватного 

боргу. 

У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21,7 млрд. грн. 

(без урахування неплатоспроможних банків). З огляду на те, що декларовані в минулому 

банками прибутки були переважно результатом маніпуляцій із фінансовою звітністю та 

штучного заниження відрахувань до резервів, можна стверджувати, що український 

банківський сектор став прибутковим уперше за період свого існування. На балансах досі 

залишаються значні обсяги непрацюючих кредитів, проте банки вже відобразили майже всі 

збитки від погіршення якості кредитного портфеля. Покриття NPL резервами становить 

95,5% (включно з міжбанківськими кредитами; всі банки, включно із 

неплатоспроможними; без позабалансових зобов’язань) ‒ прийнятний рівень відповідно до 

міжнародних стандартів. Протягом року база фондування зростала. Фінустанови успішно 

перейшли на новий норматив ліквідності LCR. Станом на середину лютого 2019 року всі 

банки виконують LCR в іноземній валюті (мінімальне значення – 50%), норматив LCR у 

всіх валютах (мінімальне значення – 80%) порушують лише установи із 0,2% активів 

сектору. Ключові пріоритети банків на 2019 рік – повноцінне відновлення корпоративного 

кредитування та продовження розчищення балансів від непрацюючих кредитів.  

На кінець 2018 року в Україні було 77 діючих банків, що на 5 менше, ніж роком 

раніше. Два банки закінчили процедури злиття з іншими, один був перетворений на 

фінансову компанію, ВТБ-банк та банк Фінансова ініціатива було визнано 

неплатоспроможним. Частка ринку державних фінустанов майже не змінилася: 54,7% та 

63,4% за чистими активами та депозитами населення відповідно. У 2018 році внаслідок 

інтенсивного кредитування населення частки Приватбанку та приватних банків у чистих 

активах зросли на 1,3 п.п. та 0,9 п.п. до 20,7% та 14,8% відповідно. Ступінь концентрації в 

секторі не змінюється протягом останніх двох років: на кінець минулого року на 20 банків 

припадало 91% чистих активів. 

 

2. ПОЗИЦІЯ БАНКУ 

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) у 2018 році, четвертий рік поспіль, 

демонструє позитивний фінансовий результат та покращення основних показників 

діяльності Банку. 

Активи Банку збільшились на 19% та станом на 01.01.2019 склали 82,2 млрд. грн. За 

даними Національного банку України, станом на 01 січня 2019 року серед 77 діючих банків, 

Банк збільшив свою долю: 

 за чистими активами – на 0,89 п.п. до 6,02% (4 місце); 

 за кредитним портфелем (до резервів) – на 0,90 п.п. до 4,70% (5 місце); 

 за коштами клієнтів – на 0,35 п.п. до 6,77% (4 місце). 

Рішенням комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду 

(оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 28 лютого 2019 року № 70, 

Банк було віднесено до групи банків з державною часткою. 
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16 листопада 2018 року Національне рейтингове агентство «Рюрік» прийняло рішення 

про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні 

«uaAA+». 

12 грудня 2018 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про 

оновлення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» за національною шкалою на рівні   

«uaAA+». 

21 грудня 2018 року Рейтингове агентство «IBI rating» повідомило про підвищення 

кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні «uaAA». 

Протягом 2018 року Банк виконував усі взяті на себе зобов’язання вчасно та в 

повному обсязі. 

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював операції на фондовому ринку на підставі 

ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: брокерська 

діяльність – серія АЕ № 294713 від 14.02.2015, строк дії необмежений, дилерська діяльність 

– серія АЕ № 294714 від 14.02.2015, строк дії необмежений, андеррайтинг – серія АЕ № 

294715 від 14.02.2015, строк дії необмежений. 

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій, виданих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме: 

 ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, серія 

АЕ №263236, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013  необмежений; 

 ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного 

інвестування, серія АЕ №263237, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 

необмежений; 

 ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, серія 

АЕ №263238, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений. 

АБ «УКРГАЗБАНК» також має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку із здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 

управління іпотечним покриттям, серії АД № 034432 від 18.06.2012.  

 

3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

АБ «УКРГАЗБАНК» в своїй діяльності протягом 2018 року послідовно дотримувався 

всіх принципів корпоративного управління. Протягом 2018 року, Банком було забезпечено: 

 Імплементацію норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 

інвестицій емітентами цінних паперів» (далі - Закон № 2210), який передбачав 

введення істотних змін в корпоративному управлінні акціонерних товариств; 

 імплементацію нових вимог законодавства в частині побудови ефективної 

системи управління ризиками відповідно до прийнятої Правлінням 

Національного банку України постанови від 11.06.2018 № 64 «Про 

затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в 

банках України та банківських групах»; 

При цьому, АБ «УКРГАЗБАНК» працює над удосконаленням корпоративного 

управління в частині: 

 підготовки необхідних документів та проведення відповідних заходів для 

здійснення входження IFC в капітал АБ «УКРГАЗБАНК»; 

 імплементації нових вимог законодавства в частині побудови ефективної 

системи контролю дотримання норм (комплаєнс) відповідно до прийнятого 

Правлінням Національного банку України постановою від 11.06.2018 № 64 
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«Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками 

в банках України та банківських групах»; 

 актуалізації та розробки актів внутрішнього регулювання з питань 

корпоративного управління. 

 

4. ПОКАЗНИКИ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ У 2018 РОЦІ 

В 2018 році Банк проваджував свою діяльність у відповідності  до Основних напрямів 

діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки»(далі – Основні напрями), затверджених 

загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2018), що були розроблені на 

основі оновлених Засад стратегічного реформування державного банківського сектору 

(стратегічних принципів) (далі – Засади), розроблених Міністерством фінансів України 

спільно з міжнародними фінансовими інституціями та схвалених  Кабінетом Міністрів 

України 21.02.2018. Крім того, у 2018 році була затверджена Стратегія АБ «УКРГАЗБАНК» 

на 2019-2021 роки (далі – Стратегія). 

Засадами, Основними напрямами та Стратегією визначені наступні стратегічні цілі: 

 Стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування проектів у сфері 

енергоефективності до 30% від попиту; 

 Підготуватися до приватизації у 2018-2019 роках в рамках виконання Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку. 

Так за 2018 рік, Банком було погоджено лімітів для фінансування 73 проектів, 

загальною потужністю 462 МВт на 259 млн. євро та 32 млн. дол. США, з них: 

 60 проектів - сонячних електростанцій, загальною потужністю 420 МВт на суму 228 млн. 

євро та 19 млн. дол. США; 

 6 проектів – гідро-електростанцій, загальною потужністю 3 МВт на суму 5 млн. євро та 0,3 

млн. дол. США; 

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

дол. США; 

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

Станом на 01.01.2019 кредитний портфель еко-продуктів та інші зобов`язання з еко-

кредитування Банку становить 17,5 млрд. грн. 

У Банку створено команду з оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків, 

розроблені необхідні нормативні документи та на постійній основі здійснюється оцінка 

екологічних та соціальних ризиків проектів, що кредитуються Банком. 

Банк дотримується встановлених цілей щодо виходу Держави з капіталу. 

Протягом 2018 року Банк чітко дотримувався взятих на себе зобов’язань, 

передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) 

Банку, в тому числі лімітів ковенант.  

В рамках розширення співпраці з МФК в 2018 році започатковано та успішно 

реалізовано проект з розвитку малого та середнього бізнесу в банку. 

В 2019 році Міністерство фінансів, МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» планують розпочати 

оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал Банку. 

4.1. Реалізація ЕКО-банкінгу 

АБ «УКРГАЗБАНК» на сьогодні є драйвером еко-банкінгу в Україні. Пріоритетний 

напрям роботи – фінансування проектів, що пов'язані з ефективним використанням 

енергоресурсів та зменшенням негативного впливу на довкілля. 
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Станом на 01 січня 2019 року частка клієнтів корпоративного бізнесу у кредитному 

еко-портфелі складає 75,7%, клієнтів малого та середнього бізнесу - 22,8%,  клієнтів 

роздрібного бізнесу – 1,5%. За 2018 рік суттєво збільшилася концентрація на проектах 

малого та середнього бізнесу (частка зросла на 7,7 процентних пунктів за 2018 рік) 

Реалізація всіх профінансованих Банком еко-проектів станом на 01 січня 2019 року 

розрахунково зменшить викиди СО2 на 1056 тис. тонн щорічно. Запланована економія 

природнього газу від реалізації цих проектів складає 573 млн м3 щорічно. 

Найбільшу частку у кредитному еко-портфелі складають проекти з відновлювальних 

джерел енергії – 69,39%, а саме:  

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

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

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

 малі гідроелектростанції – 2,09% від всіх еко-проектів. 

Доля проектів з енергоефективності та екологічних проектів складає 30,61%. 

Реалізація всіх профінансованих Банком еко-проектів з відновлювальних джерел 

енергії станом на 31 грудня 2018 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 770 тис. тонн 

щорічно. Запланована економія природнього газу від реалізації цих проектів складає 442 

млн м3 щорічно.  

АБ "УКРГАЗБАНК" — перший серед українських банків, який запровадив систему 

управління екологічними та соціальними ризиками. В 2018 році було створено команду з 

оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків, впроваджено Політику екологічної та 

соціальної відповідальності Банку, Положення про оцінку, моніторинг, звітність щодо 

екологічних та соціальних ризиків проектів, проводиться оцінка екологічних та соціальних 

ризиків проектів, що кредитуються Банком. 

У своїй діяльності банк керується принципами сталого розвитку та стандартами 

діяльності Міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). За 2018 рік було проведено 

екологічно-соціальну оцінку 77 проектів з альтернативної енергії та енергоефективності, та 

17 проектів за сумою більше $2 млн. (основні напрямки: будівництво, модернізація 

підприємств, поповнення обігових коштів, гарантії). 

В 2018 році, Банк вперше підготував звіт згідно з принципами Глобальної ініціативи зі 

звітності GRI (Додаток до Звіту Правління за 2018 рік). Банк є першим Банком в Україні, 

що розкриває інформацію за таким стандартом. Даний звіт буде оприлюднено на сайті 

Банку, та в подальшому планується його підтвердження незалежною аудиторською 

компанією. 

У співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією АБ «УКРГАЗБАНК», як і всі 

«зелені» банки, працює за трьома напрямами. Перший – фінансування відновлюваної 

енергії: сонячної, гідроенергії, енергії вітру та інших. Другий – фінансування 

енергозберігаючих технологій, і  третій напрям – фінансування проектів, пов’язаних із 

захистом довкілля. За допомогою еко-програм Банк пропонує бізнесу та українцям легкий і 

доступний перехід на сучасне екологічне встаткування, що дозволить значно скоротити 

шкідливі викиди. 

У 2018 році активно впроваджувалась система екологічного менеджменту. За рахунок 

реалізації енергоефективних заходів АБ "УКРГАЗБАНК" у ІІ півріччі 2018 року досягнуто 

зменшення споживання води на 1200 м3 та електроенергії на 101 тис. кВт*год. 

Заходи щодо впровадження заощадливих рішень для мінімізації використання 

ресурсів у наслідок внутрішньої діяльності Банку: 
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     Проведення заходів щодо мінімізації закупівель паперу. 

 Проведення заходів щодо організації роздільного збору твердих побутових 

відходів. 

 Впровадження моніторингу обліку споживання води, визначення можливостей 

зменшення обсягів споживання. 

 Організація вимірів електроспоживання у Головному офісі Банку з метою 

визначення обсягів споживання електроенергії (комп’ютери, світло, побутові прилади). 

Проведення  роздільного вимірювання різних споживачів   (комп’ютери, світло, побутові 

прилади).  

 Організація енергоаудиту в приміщенні Головного офісу банку. 

 Впровадження заходів щодо автоматичного вимкнення офісної техніки в неробочі 

години. 

 Впровадження заходів щодо використання паперу, виготовленого після переробки 

(бумага А4). 

 Впровадження програм з підвищення рівня екологічної обізнаності працівників 

банку. 

 Проведення корпоративних еко-заходів. 

Проекти, що відносяться до альтернативних видів енергії та до енергоефективності, а 

також інші проекти за критерієм суттєвості оцінюються відповідно до Положення про 

оцінку, моніторинг та звітність щодо екологічних та соціальних ризиків.  

АБ «УКРГАЗБАНК» обрав своєю стратегією надання банківських послуг клієнтам, які 

втілюють у життя проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням 

шкідливого впливу на довкілля. 

Банк є прозорою та відповідальною фінансовою установою, діяльність якого охоплює 

широкий спектр галузей економіки на різних етапах розвитку. Усі проекти Банку 

контролюються  та оцінюються за жорсткими критеріями для забезпечення відповідності 

законодавству України та найкращим практикам з використання ресурсів. 

Метою Банку є сприяння у реалізації екологічних та інших ініціатив приватних 

підприємств в Україні, що мають позитивний внесок у сталий розвиток та поліпшення умов 

життя місцевого населення. Щоб досягти сталого розвитку, Банк встановлює високі 

стандарти для свого бізнесу, а також для своїх клієнтів. 

У 2018 році АБ "УКРГАЗБАНК" став першим українським учасником Коаліції лідерів 

у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC просуває та розповсюджує ефективні системи 

тарифікації викидів вуглецю). Ціль – сприяння інвестиціям у зниження викидів двоокису 

вуглецю через тарифікацію цих викидів. 

20 грудня 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» підписав кредитну угоду з Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо спільної Програми з підтримки 

впровадження в Україні проектів відновлюваної енергетики. Програма з бюджетом 10 млн 

євро, в яку кожна сторона Угоди інвестувала по 5 млн євро, передбачає фінансування 

проектів малих та середніх підприємств (МСП) протягом семирічного періоду. 

4.2. Корпоративний банкінг 

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» значно посилив свої позиції на 

банківському ринку України за такими показниками, як приріст клієнтів, динаміка 

портфелів активів та пасивів, динаміка об`ємів документарного бізнесу, валютних операцій 

та непроцентних доходів. В сегменті корпоративного бізнесу було впроваджено клієнто-

орієнтований підхід, що передбачає принцип управління відносинами та координації 

співпраці Банку з корпоративним клієнтом спеціально призначеним фахівцем – клієнтським 

менеджером. При цьому у фронт-офісі корпоративного бізнесу було виділено два 
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клієнтських напрямки: великі корпоративні клієнти (ВКК) – клієнти, що обслуговуються 

клієнтськими менеджерами головної установи Банку, та середні (регіональні) корпоративні 

клієнти, що обслуговуються клієнтськими менеджерами регіональних дирекцій Банку. 

Завдяки цьому було значно збільшено клієнтську базу корпоративного бізнесу, розширено 

пропоновану клієнтам продуктову гаму та удосконалено процес продажів банківських 

продуктів та послуг, покращено якість обслуговування клієнтів Банку. 

У 2018 році Банк продовжував реалізовувати стратегію ЕКО-Банкінгу за 

консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації. 

Клієнти 

Протягом 2018 року було залучено на обслуговування в Банк 90 нових активних 

корпоративних клієнтських груп (близько 400 юридичних осіб) та активовано/розширено 

співпрацю ще з близько 40 клієнтськими групами – існуючими клієнтами Банку. При 

цьому, фокус було спрямовано на залучення клієнтів приватного сектору – національних 

лідерів, що є флагманами у своїх галузях економіки.  Завдяки цьому було досягнуто значної 

диверсифікації клієнтської бази корпоративного бізнесу у бік клієнтів приватного 

(недержавного) сектору. 

У 2018 р. АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував: 

 підприємства нафтогазової, транспортної, енергетичної промисловості; 

 підприємства оборонного комплексу; 

 бюджетні установи та заклади освіти; 

 підприємства сфери транспорту та логістики; 

 підприємства агропромислового комплексу; 

 підприємства будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів;    

 небанківські фінансові установи; 

 виробників продуктів харчування та напоїв; 

 виробників та дистриб’юторів медичних та лікарських препаратів; 

 виробників машин та устаткування; 

 підприємства дистрибуції та сфери роздрібної торгівлі усіх видів споживчих товарів, тощо. 

Активні операції 

Станом на 01.01.2019 кредитний портфель корпоративних клієнтів 

АБ «УКРГАЗБАНК» (до очікуваних кредитних збитків/резервів під зменшення корисності) 

склав 42,3 млрд. грн., збільшившись з початку року на 8,2 млрд. грн.  

Програми кредитування 

Головною задачею у напрямку кредитування було створення якісного та 

диверсифікованого кредитного портфеля та розвиток напрямку ЕКО-кредитування. При 

кредитуванні банк проводив виважену політику, активні операції здійснювались з 

посиленням заходів, направлених на мінімізацію кредитних ризиків, забезпечення високого 

рівня дохідності операцій, покращення якості кредитного обслуговування, проведена 

централізація кредитного процесу.  

Протягом 2018 року Банк розвивав наступні кредитні продукти для клієнтів сегменту 

корпоративного бізнесу: 

 кредитування в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією у напрямках 

впровадження енергоефективних технологій, використання поновлюваних джерел енергії, 

більш ефективне використання природних ресурсів (ресурсоефективність), зниження 

шкідливих викидів у навколишнє середовище; 

 кредитування на поповнення оборотних коштів; 

 надання кредитів за цільовими банківськими продуктами на придбання 

сільськогосподарської техніки, транспорту, обладнання, устаткування;  
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 надання кредитів під заставу майнових прав за договором банківського вкладу (депозиту); 

 кредитування в рамках Проекту Європейського інвестиційного банку «Основний кредит 

для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»; 

 надання гарантій, акредитивів, авалювання векселів. 

Обсяг портфелю ЕКО-кредитів корпоративним клієнтам за підсумками 2018 року 

(станом на 01.01.2019 р) склав 11,0 млрд. грн., або 27% загального кредитного портфелю 

корпоративного бізнесу. Крім того, обсяг зобов’язань з еко-кредитування становить 2,2 

млрд. грн. 

Пасивні операції 

Протягом 2018 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері ресурсних операцій була 

зосереджена насамперед на формуванні стабільної диверсифікованої пасивної бази 

строкових коштів та коштів «до запитання».  Протягом 2018 року портфель коштів 

корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 1,5 млрд. грн.   (-4%) і станом 

на 01.01.2019 склав 38,0 млрд. грн. Питома вага строкових коштів – 41%, коштів на вимогу 

клієнтів – 59%.  

За 2018 рік портфель строкових коштів корпоративних клієнтів Банку зріс на                                   

2,4 млрд. грн., коштів на вимогу зменшився на 3,9 млрд. грн.  

Завдяки залученню до потужних пасивоутворюючих груп корпоративних клієнтів 

комерційного сектору, було зменшено концентрацію пасивів на підприємства державного 

сектору, знижено концентрацію пасивів на клієнтів ТОП-20 та покращено грануляцію 

пасивної бази. 

Виважена процентна політика, гнучкі умови розміщення коштів та активне залучення 

нових клієнтів, дозволяє АБ «УКРГАЗБАНК» залишається в трійці лідерів ринку із 

залучення ресурсів. 

За даними Національного Банку України, станом на 01.01.2019, АБ «УКРГАЗБАНК» 

посідає 3 місце за обсягом коштів клієнтів юридичних осіб з питомою вагою понад 10%. За 

кредитами юридичних осіб, банк посідає 5 позицію (+2 за 2018 рік), охоплюючи майже 5% 

ринку. 

За результатами 2018 року в частині зарплатно-карткових проектів (ЗКП) було 

досягнуто наступних результатів: 

 відкрито близько 206 тисяч нових зарплатно-карткових рахунків (+67,31% у порівнянні з 

аналогічним періодом в 2017р.); 

 відкрито 2,5 тисячі нових рахунків юридичних осіб в рамках співпраці ЗКП ( +43,73 % у 

порівнянні з 2017 р.) 

 фонд оплати праці за ЗКП  - понад 26 млрд. грн. ( +32,43% у порівнянні з 2017 р.) 

В рамках розширення співпраці у 2018 р. найбільшими клієнтами за проектами ЗКП, 

були: АТ "Українська залізниця", АТ "Чернівціобленерго", ДУ Цетр пробації, Державна 

продовольчо-зернова корпорація України, Департамент гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради. 

4.3.  Банкінг малого та середнього бізнесу 

Протягом 2018 року Банк активно розвивав бізнес-напрямок малого та середнього 

бізнесу (далі – МСБ), як одного із пріоритетних. В 2018 році Банком було реалізовано 

проект щодо посилення позицій банку у сфері банківського обслуговування на ринку 

малого та середнього бізнесу за участі консультантів Міжнародної фінансової корпорації. 

Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена на нарощенні клієнтської бази, 

розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, збільшенні 
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частки еко-кредитів в кредитному портфелі, удосконаленні ризик-правил для окремих під 

сегментів клієнтів МСБ. 

Для забезпечення реалізації стратегічних планів з розвитку МСБ в 2018 році було 

удосконалено внутрішні процеси банківського обслуговування клієнтів МСБ, змінено 

критерії сегментації клієнтів МСБ (зменшено максимальні розміри виручки для мікро та 

малих клієнтів для більш повного задоволення їх потреб), впроваджено нові кредитні 

продукти, створено підрозділ для обслуговування мікроклієнтів та удосконалено порядок 

управління клієнтськими портфелями.  

Протягом 2018 року кількість клієнтів МСБ збільшилася на близько 15 тис. до понад 

58 тис. станом на 01.01.2019. 

У вересні 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» набув членства в Фінансовому форумі МСП. 

Фінансовий форум МСП (ФФ МСП) був створений у 2012 році Глобальним Партнерством з 

розширення доступу до фінансових послуг «Великої двадцятки» (G20), та керується 

Міжнародною фінансовою корпорацією (виконавчим партнером) як центр вивчення даних, 

досліджень та кращих практик у просуванні фінансування для МСП. 

Активні операції 

Протягом 2018 року кредитний портфель клієнтів МСБ (до очікуваних кредитних 

збитків/резервів під зменшення корисності) збільшився в більше ніж 2 рази на 2,9 млрд. 

грн. і станом на 01.01.2019 склав 4,9 млрд. грн.  

Для покращення умов обслуговування клієнтів Банком удосконалено діючі та 

впроваджено нові кредитні процеси, що призвело до зменшення часу на розгляд кредитних 

заявок та спрощення пакету документів. З метою забезпечення належного контролю за 

якістю кредитних операцій Банком в 2018 році удосконалено систему контролю за 

виконанням умов кредитних договорів. 

У 2018 році Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів МСБ, що 

враховують їх потреби, вид діяльності, кон’юнктуру ринку та забезпечують прийнятний 

рівень ризиків кредитування. Банком були впроваджені нові кредитні продукти:  

• Програма підтримки фінансування інвестиційних проектів за пріоритетними 

напрямками в рамках кредитного договору з Німецько-Українським фондом, з яким 

реалізована низка кредитних програм: програма розвитку бізнесу підприємців сільської 

місцевості з лімітом у 5,9 млн. євро, Програма кредитування «ММСП» з лімітом у 23 млн. 

грн., Програма кредитування «МСП» з лімітом у 81 млн. грн.; 

• Welcome овердрафт; 

• Експрес гарантія. 

Впроваджено можливість використання за кредитами для клієнтів МСБ гарантійного 

механізму Європейського інвестиційного банку. 

Банк продовжує займати лідируючі позиції по реалізації для клієнтів МСБ 

спеціалізованих продуктів в рамках програм  Німецько-Українського фонду (для 

фінансування оборотного капіталу та інвестиційних витрат), Республіки Білорусь (для 

фінансування інвестиційних витрат на придбання транспортних засобів, 

сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування), та Держенергоефективності 

(для фінансування інвестиційних витрат ОСББ та ЖБК на здійснення заходів з 

енергоефективності). 

В рамках реалізації концепції еко-банку відбувається постійне зростання частки еко-

кредитів в кредитному портфелі Банку. Станом на 01.01.2019  портфель ЕКО-кредитів та 

зобов’язань з еко-кредитування МСБ склав 4,1 млрд. грн. 
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Найбільшу частку (47,1%) у структурі кредитного портфелю МСБ станом на 

01.01.2019 склали клієнти, зайняті  у галузях електроенергетики, далі йдуть галузі 

транспорту (12,6%) та сільського господарства (12,5%). 

За програмами кредитування клієнтів в межах співпраці Банку з Німецько-

Українським фондом (НУФ), протягом 2018 року було надано 149 кредитів на загальну 

суму 240,3 млн. грн. 

За програмою кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, 

сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці 

Білорусь, в рамках якого передбачене відшкодування частини процентної ставки Урядом 

Республіки Білорусь, в 2018 році було надано 109 кредитів на загальну суму 97,8 млн. грн. 

За програмою кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) та  житлово-комунальних кооперативів (ЖБК) на проведення енергоефективних 

заходів в рамках співпраці з Держенергоефективності України протягом 2018 року було 

надано 492 кредити (частка ринку – 30,7%) на загальну суму 203,2 млн. грн. (частка ринку – 

44,0%), що на 120,8 млн. грн., більше ніж у 2017 році. Усього в рамках програми 

Держенергоефективності Банком було надано 1 127 кредитів ОСББ на 344,8 млн. грн. 

Кредитний портфель комунальних підприємств – клієнтів МСБ – зріс за 2018 році з 51 

млн. грн. до 644 млн. грн. (на 593 млн. грн.). Нарощення кредитного портфелю 

комунальних підприємств відбулося в основному за рахунок операцій фінансового лізингу, 

портфель яких був повністю сформований протягом 2018 року і станом на 01.01.2019 склав 

528 млн. грн. Серед найбільших проектів такі як оновлення автобусного парку м. Львів 

(передано в лізинг 150 автобусів), м. Запоріжжя (передано в лізинг 85 автобусів) та м. 

Житомир (передано в лізинг 17 автобусів). 

Банк активно нарощував обсяги операцій фінансового лізингу. Протягом 2018 року 

портфель операцій за інструментом фінансового лізингу клієнтів МСБ зріс з 38,8 млн. грн. 

до 538,9 млн. грн. на 500,1 млн. грн. 

Пасивні операції 

Протягом 2018 року портфель коштів клієнтів МСБ збільшився на 1,7 млрд. грн. (37%) 

і станом на 01.01.2019 склав 6,2 млрд. грн. Питома вага строкових коштів – 62%, коштів на 

вимогу клієнтів – 38%, при цьому, за 2018 рік портфель строкових коштів клієнтів МСБ 

зріс на 36% або на 1,0 млрд. грн. та склав 3,8 млрд. грн., коштів на вимогу — на 39% або 0,7 

млрд. грн. та склав 2,4 млрд. грн. 

За рахунок  уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, автоматизації процесів 

та поліпшення сервісу, вдосконалення системи обслуговування, Банк наростив пасивний 

портфель та збільшив активну клієнтську базу. 

У 2018 році Банку також вдалося наростити й обсяги залишків на поточних та 

депозитних рахунках комунальних підприємств – клієнтів МСБ –  з 1 034 млн. грн. до 

1 285 млн. грн. на 24,4% (252 млн. грн.). 

4.4. Документарні операції 

15 вересня 2017 року підписано Угоду між МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» щодо 

гарантій в рамках Програми глобального торгового фінансування МФК та виділення Банку 

лінії торгового фінансування на суму 20 мільйонів доларів США. У липні 2018 року ліміт 

для торгового фінансування було збільшено до 40 млн дол. США.  

Зазначена Програма надає доступ Банку до 1 300 банків з-понад 100 країн світу, 

розширюючи доступ українських підприємств до міжнародних ринків. 
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Протягом 2018 року Банк активно розвивав документарні операції, збільшивши 

портфель документарних операцій за рік в 2 рази, який станом на 01.01.2019 року склав 8,8 

млрд. грн., в тому числі акредитиви відкриті 0,2 млрд. грн., акредитиви отримані 1,5 млрд. 

грн., гарантії надані 4,3 млрд. грн., гарантії отримані 1,3 млрд. грн., інструменти за 

власними зобов’язаннями 1,5 млрд. грн. 

4.5. Роздрібний банкінг  

У 2018 році пріоритетним для АБ «УКРГАЗБАНК» у сегменті роздрібного банкінгу 

було збільшення клієнтської бази та збільшення обсягів кредитування з посиленням 

позицій на ринку банківського кредитування населення (по заставним та без заставним 

продуктам). 

Клієнти 

Станом на 01.01.2019 клієнтська база Банку склала понад 1 366 тисяч приватних 

клієнтів, що у 1,7 разів більше ніж на початок року. 

Активні операції 

Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, стратегію Банку та умови економічного 

середовища країни в цілому особлива увага приділялася таким продуктам кредитування, як  

іпотечні та автокредити фізичним особам, бланкові кредити з цільовим призначенням на 

придбання енергоефективного обладнання, еко-кредити та кредитні карти/овердрафти 

фізичних осіб. 

АБ «УКРГАЗБАНК» доклав багато зусиль для прискорення розвитку іпотеки в 

Україні, та у 2018 році зайняв лідируючи позиції на ринку іпотечного кредитування 

населення. Цього вдалося досягнути завдяки поступовому зменшенню процентних ставок 

за стандартними програмами іпотечного кредитування, співпраці з забудовниками, 

партнерським програмам на первинному ринку нерухомості.  

В 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК»  видав 1018 іпотечних кредитів на загальну суму 

525,5 млн.грн. Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» також активно розвивав 

автокредитування, вдосконалюючи стандартні умови кредитування та впроваджуючи нові 

партнерські програми. Результатом діяльності у 2018 році у даному напрямку стала видача 

2 723 автокредитів. 

Крім того, особлива увага приділялася високодохідним продуктам кредитування – 

овердрафтам фізичних осіб.  

Банк активно продавав продукти роздрібного овердрафтного кредитування за 

програмою  «Домовичок», який включає в себе депозитну та кредитну складову. 

Результатом проведеної роботи є встановлення протягом 2018 року 56 861 лімітів 

овердрафтів на загальну суму 497 млн. грн. 

Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» (до очікуваних кредитних 

збитків/резервів під зменшення корисності) станом на 01.01.2019 склав 6,4 млрд. грн., 

збільшившись з початку року на 0,4 млрд. грн. Портфель ЕКО-кредитів склав 0,2 млрд. грн. 

Пасивні операції 

Станом на 01.01.2019 портфель коштів приватних клієнтів склав 21 млрд. грн.,  

збільшився з початку року на 4 млрд. грн., в т.ч. фактичний обсяг ощадних сертифікатів 

фізичних осіб станови 0,1 млрд. грн. 

Строкові кошти 

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної 

бази Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: 

класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, продукти з 
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можливістю поповнення, депозитні програми, які передбачають можливість автоматичного 

продовження строку дії договору, різноманітні строки розміщення. 

Найпопулярнішим депозитним продуктом був «Строковий з продовженням», 

класичний депозит з виплатою процентів в кінці строку та з можливістю автопролонгації.  

За 2018 рік збільшилась середня строковість розміщення депозитів. Понад 33% 

депозитів в іноземній валюті розміщено на строк 12-18 місяців, та 38% депозитів в гривні 

розміщені на строк 6-9 місяців. 

Для зручності клієнтів банку в 2018 впроваджено новий сервіс – можливість 

оформлення та/або поповнення депозиту за телефоном контакт-центру. Сервіс дозволяє 

оформити депозит без відвідування відділення банку за діючими в банку умовами. За 5 

місяців роботи зазначеного сервісу оформлено 719 депозитів на загальну суму 107,6 

млн.грн. 

Кошти до запитання (операції з платіжними картками) та розрахунково-касове 

обслуговування 

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового 

обслуговування для приватних клієнтів і постійно вдосконалює продуктовий ряд.  

На кінець 2018 року в АБ «УКРГАЗБАНК» було відкрито понад 1 790 тис. рахунків до 

запитання (поточних та карткових), з них 1 597 тис. карткових рахунків фізичних осіб. 

Залишок коштів на поточних рахунках в цілому становив 4 млрд. грн., в структурі пасивів 

фізичних осіб залишки коштів на поточних рахунках становлять 20%; за 2018 р. залишок 

коштів на рахунках до запитання збільшився на 0,4 млрд. грн. 

АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства 

соціальної політики України з виплати пенсій і грошової допомоги.  

Карткові продукти та альтернативні канали продажів 

Станом на 01.01.2019 за кількістю емітованих АБ «УКРГАЗБАНК»  платіжних 

карток Банк зайняв 8-му позицію серед банків-членів платіжних систем (за даними НБУ) за 

кількістю платіжних карток в обігу.  

Станом на 01.01.2019 АБ «УКРГАЗБАНК» зайняв 9-ту позицію серед банків-членів 

платіжних систем (за даними НБУ) за кількістю активних платіжних карток в обігу. 

Так, станом на 01.01.2019 кількість емітованих банком платіжних карток склала 

понад 1 млн. одиниць.  

Кількість емітованих платіжних карток станом на 01.01.2019 порівняно з 

аналогічним показником станом на 01.01.2018 зросла на 278 841 карток (~37%). 

Кількість активних платіжних карток станом на 01.01.2019 порівняно з аналогічним 

показником станом на 01.01.2018 зросла на 94 799 картки (~29%). 

Обсяг безготівкових платежів з допомогою платіжних карток за 2018 рік порівняно з 

аналогічним показником за 2017 рік  зріс на 2 324,65 млн. грн. (~60,7%). Питома вага 

безготівкових платежів у загальному обсягу операцій зросла за 2018 рік з 13% до 21%. 

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» впровадив в експлуатацію оновлений, суттєво 

покращений  мобільний додаток «Еко-банк». На 01.01.2019 вже близько 82 тисяч клієнтів 

встановили додаток та виконали 78 тис. переказів між картками на суму близько 100 млн. 

грн. Ведеться постійна робота по удосконаленню роботи додатку, зручності його 

використання, та збільшення кількості сервісів, які надаються клієнтам.       

Грошові перекази та платежі 

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно розвивати послуги грошових переказів 

через міжнародні платіжні системи. 

Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році пропонував 

скористатися своїм клієнтам будь-якою із 4 міжнародних платіжних систем: Welsend, 
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Western Union, MoneyGram, RIA. Зазначені міжнародні платіжні системи є безперечними 

лідерами на українському ринку за кількістю пунктів обслуговування клієнтів, швидкістю 

здійснення та обсягом переказів. 

Протягом  2018 року новими партнерами резидентами та нерезидентами системи 

«Welsend» стали – 8 (вісім) банківських та небанківських фінансових установ, серед них – 6 

нерезидентів, та 2 резидента.   

Станом на 01 січня 2019 року система «Welsend» займає провідну позицію в Україні 

по здійсненню грошових переказів. Загальна кількість учасників системи «Welsend» 

становить 53  (п’ятдесят три), серед них резиденти та нерезиденти, банки та небанківські 

фінансові установи. 

Загальний обсяг грошових переказів з використанням системи «Welsend» у 2018 році 

становив у гривневому еквіваленті близько 2,7 млрд.:   

 в Україну : понад 38,7 млн. дол. США та понад 19 млн. євро. 

 за межі України: понад 13,8 млн. дол. США та понад 1,7 млн. євро. 

 в межах України: понад 541 млн. грн. 

На сьогоднішній день доля системи «Welsend» 1,4 % від загального обсягу грошових 

переказів в/з та в межах  Україні. 

Пам’ятні монети України та монети іноземного виробництва 

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

реалізацію пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції Національного 

банку України, відповідно до якого Національний банк України визначає АБ 

«УКРГАЗБАНК», як дистриб’ютора пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої 

продукції Національного банку України.  

Протягом 2018 року Банк, як дистриб’ютор пам`ятних монет України, сувенірної та 

супутньої продукції Національного банку України, забезпечував нумізматичною 

продукцією 17 нумізматичних організацій України. 

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував реалізацію монет, виготовлених 

визнаними світовими виробниками на ринку нумізматичної продукції: Польським 

монетним двором (Mennica Polska), Австралійським монетним двором (Perth mint), 

монетним двором Нової Зеландії (New Zealand mint), компаніями «JVP Investment Coins» 

(Німеччина), «Treasures of Oz» (Австралія). 

Доход від реалізації пам’ятних монет за 2018 рік становив понад 500 тис. грн. 

Мережа банкоматів, торгових POS-терміналів та терміналів 

самообслуговування 

Для покращення обслуговування платіжних карток Банк постійно розширює 

інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через 

мережу. 

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводив масштабну міграцію на власний 

процесинговий центр АБ «УКРГАЗБАНК», також було розширено банкоматну мережу на 

42 одиниць. Станом на 31.12.2018 загальний парк банкоматів склав понад 690 одиниць. 

Через мережу банкоматів Банку у 2018 році клієнти провели 12,6 млн. операцій на загальну 

суму 17,1 млрд. грн.  

Мережа торгових  POS-терміналів Банку в 2018 році налічувала понад 1 100 одиниць, 

обіг коштів за торговими операціями, в порівнянні з попереднім роком, збільшився на 1 215 

млн. гривень та перевищив 1 783 млн. гривень за рік.   

4.6. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення 

фінансування 
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Банк проводив активну роботу із залучення фінансування від міжнародних 

фінансових організацій. Так, станом на 01.01.2019, портфель коштів міжнародних 

фінансових організацій склав 1,7 млрд. грн., збільшившись за 2018 рік на 1,4 млрд. грн. або 

в 5 разів. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 

АБ «УКРГАЗБАНК» уклав з Міністерством фінансів та АТ «Укрексімбанк» Угоду 

про субфінансування та приєднався до реалізації спільного Проекту України та 

Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім 

рівнем капіталізації». Реалізація Проекту спрямована на розвиток МСП України, 

розширення доступу цих підприємств до довгострокових кредитних ресурсів для 

фінансування виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. У рамках Проекту Банк 

має можливість залучити Субфінансування у загальній сумі 50 млн євро терміном на 5 

років.  

CARGILL FINANCIAL SERVICES International, Inc.  

В 2018 році Банк підписав угоду спрямовану на кредитування корпоративних клієнтів 

та клієнтів малого та середнього бізнесу з метою фінансування експортно-імпортних 

операцій та проектів з відновлювальної енергетики. Загальний ліміт угоди становить 40 

млн. євро. 

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (НЕФКО) 

20 грудня 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» підписав кредитну угоду з Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо спільної Програми з підтримки 

впровадження в Україні проектів відновлюваної енергетики. Програма з бюджетом 10 млн 

євро, в яку кожна сторона Угоди інвестувала по 5 млн євро, передбачає фінансування 

проектів малих та середніх підприємств (МСП) протягом семирічного періоду.  

ПРОГРАМА ПІЛЬГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ 

БІЛОРУСЬКОГО  ВИРОБНИЦТВА 

22 червня 2015 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь був 

укладений Договір про умови надання кредитів для придбання в Україні товарів, 

вироблених в Республіці Білорусь. Відповідно до  умов договору Уряд Республіки Білорусь 

компенсує певну часту відсотків, що сплачуються клієнтами  АБ «УКРГАЗБАНК» за 

кредитами,  наданими в рамках Програми. Участь у цій програмі робить кредитні ресурси 

більш доступними для позичальників Банку, а отже значно розширює можливості для 

розвитку бізнесу, інвестування в основні фонди українських підприємств. За чотири роки 

співпраці між АБ «УКРГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь в рамках Програми 

надано 427 кредитів на загальну суму більш ніж 468 млн грн.  

4.7. Казначейський та інвестиційний бізнес 

АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ 

українського фондового ринку.  

Операції з цінними паперами 

Протягом 2018 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав 

позиції серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами.  

За 2018 рік, АБ «УКРГАЗБАНК» уклав більше 5,2 тис. договорів (брокерська, 

дилерська, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) на загальну суму 

більше 71 млрд. грн.  

У 2018 році значно збільшилась кількість операцій з брокерського обслуговування 

клієнтів на фондовому ринку. В першу чергу збільшились об’єми інвестування в облігації 
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внутрішньої державної позики фізичними особами. Завдяки цим факторам постійно 

підвищується попит на брокерські послуги, які надає АБ «УКРГАЗБАНК».  

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацював з учасниками фондового 

ринку (компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами, депозитарними 

установами) з приводу купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах. 

Депозитарна діяльність 

АБ «УКРГАЗБАНК» за ренкінгами депозитарних установ Професійної асоціації 

учасників ринків капіталу та деривативів посів друге місце за обсягом депозитарних активів 

за номінальною вартістю, що обслуговувались АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2018 року. 

Обсяг депозитарних активів за номінальною вартістю, які обліковуються 

Депозитарною установою АБ "УКРГАЗБАНК" становить 16,6% від обсягу депозитарних 

активів за номінальною вартістю, що обліковуються депозитарними установами України 

(За ренкінгами ПАРД станом на 31.12.2018). 

Депозитарна установа  АБ "УКРГАЗБАНК" обслуговує 14 недержавних пенсійних 

фондів, що становить 24% всіх недержавних пенсійних фондів України. 

Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний спектр якісних 

депозитарних послуг щодо проведення операцій з усіма цінними паперами, що обертаються 

в цих депозитарних системах, обслуговуючи обіг державних, корпоративних та 

муніципальних цінних паперів.  

Протягом 2018 року збільшена кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються 

депозитарною установою з 786 до 870, внаслідок чого збільшився обсяг депозитарних 

активів за номінальною вартістю цінних паперів в грн., що обслуговуються департаментом 

депозитарної діяльності, з 234,5 млрд. грн. до 246,3 млрд. грн.   

На кінець 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує більше 38 тис. рахунків у 

цінних паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 870 

випусків цінних паперів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною 

установою АБ «УКРГАЗБАНК» досяг  246,3 млрд. грн. за номінальною вартістю цінних 

паперів, прав на цінні папери станом на 31.12.2018.  

Серед іншого, станом на кінець 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує 28 

суб'єктів управління об'єктами державної власності, які відповідно до законів України «Про 

управління об'єктами державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів 

законодавства, виконують функції з управління цінними паперами, які є об'єктами 

державної власності на рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарною установою на 

ім'я Держави Україна та 14 недержавних пенсійних фондів. 

Міжбанківські операції 

На міжбанківському ринку АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацює як з 

українськими так і з іноземними банками.  

При співробітництві з банками-контрагентами АБ «УКРГАЗБАНК» керується 

принципами довгострокових взаємовигідних партнерських відносин, укладаючи генеральні 

угоди про порядок проведення міжбанківських операцій. Так, станом на 31.12.2018 Банком 

укладено понад 70 генеральних угод з банками. Бездоганна ділова репутація дозволила 

Банку у 2018 році розширити перелік іноземних банків-контрагентів. Серед нових банків-

контрагентів – банки Швейцарії, ЄС та США. 

Однією з основних цілей Банку при проведенні операцій на міжбанківських ринках є 

ефективне управління рухом грошових коштів та досягнення оптимального балансу між 

ліквідністю, ризиком та прибутком. 

Зважаючи на достатній рівень ліквідності та наявне високоліквідне забезпечення 

протягом 2018 року Банк проводив у значних обсягах валютні операції SWAP та операції 

репо з державними облігаціями України. 

Банк активно проводив операції на міжбанківському валютному ринку, здійснюючи 

операції з купівлі-продажу валюти як для забезпечення власних потреб, так і за рахунок та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17
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за дорученнями клієнтів, з метою обслуговування експортно-імпортних операцій. Основний 

обсяг операцій традиційно припадає на долари США та євро. Обсяг купленої та проданої 

валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2018 рік перевищив в еквіваленті 

35 млрд. грн.                 

У 2018 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував розвивати власну кореспондентську 

мережу. Відкриття кореспондентських рахунків, вибір країн, валюти рахунків та умов 

платежів здійснюються АБ «УКРГАЗБАНК» з урахуванням експортно-імпортних 

тенденцій клієнтів Банку та з метою забезпечення власних потреб Банку в розрахунках за 

валютними операціями. 

Структура кореспондентської мережі АБ «УКРГАЗБАНК» достатньо розгалужена та 

станом на 31.12.2018 налічує 24 банки-кореспонденти в яких відкрито 56 

кореспондентських рахунків (рахунки «НОСТРО»). 

АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує відносини з кореспондентами із різних регіонів світу, в 

тому числі зі світових фінансових центрів - Нью-Йорк, Лондон, Франкфурті-на-Майні, 

Пекін, Відень, Женева та ін. 

Не меншу увагу Банк приділяв розвитку відносин з банками-кореспондентами щодо 

обслуговування рахунків «ЛОРО». Так, станом на 31.12.2018 в АБ «УКРГАЗБАНК» 

обслуговуються 57 фінансових установ, для яких відкрито 273 кореспондентські рахунки в 

різних валютах. Кореспондентські рахунки «ЛОРО» використовуються в тому числі для 

здійснення клірингових розрахунків з платіжними системами MasterCard International 

Inc./Visa International.  

Операції з державними борговими зобов’язаннями 

У 2018 році Банк здійснював функції первинного дилера на ринку державних цінних 

паперів України та залишався одним з найбільших операторів ринку. Стратегією Банку 

щодо цього напрямку діяльності передбачено підтримання досягнутих обсягів та дохідності 

портфеля облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП).  Так, станом на 

01.01.2018 портфель ОВДП Банку склав 18,1 млрд. грн. 

У 2018 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку 

склав близько 32,56 млрд. грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів 

Банк здійснив купівлю на суму 12,63 млрд. грн., 208,26 млн. доларів США та 43,52 тис. 

євро. 

Операції з готівковою валютою та банківськими металами 

В АБ «УКРГАЗБАНК» операції готівковою валютою та банківськими металами 

здійснюються у більш ніж 240 відділеннях на всій території України.  

Банк здійснює валютообмінні операції в доларах США, євро, швейцарських франках, 

англійських фунтах стерлінгів, російських рублях, польських злотих, чеських кронах, 

румунських леях та угорських форинтах. Курс валют в пунктах обміну є конкурентним, а 

тому вигідним для клієнтів Банку. 

Маючи розгалужену мережу відділень, АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює весь спектр 

операцій з банківським золотом, у тому числі щодо купівлі-продажу банківських металів та 

залучення депозитних ресурсів у банківських металах. На поточних та вкладних рахунках 

фізичних осіб в АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2018 зберігалося понад 2 000 

тройських унцій золота. 

Арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (Forex для приватних 

клієнтів) 
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Станом на 2018 рік АБ «УКРГАЗБАНК» – єдиний банк в Україні, що надає послуги з 

операцій маржинальної торгівлі приватним клієнтам. Приватні клієнти мають можливість 

цілодобового доступу до ліквідності світового валютного ринку в режимі 24/5 по 48 

інструментам з ринковими торговельними умовами. 

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

тис. угод. Об’єм торговельних операцій клієнтів  у 2018 році збільшився на 64% і склав 

3,024 млрд. дол. США. 

4.8. Інкасація та перевезення цінностей 

Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» активно впроваджував надання послуг з 

інкасації та перевезення валютних цінностей, у т. ч. розпочато діяльність відділу інкасації 

та перевезення цінностей Запорізької обласної дирекції.  

Таким чином, служба інкасації Банку представлена в 12 територіальних регіонах 

України: в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, 

Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.  

Крім того, наприкінці 2018 року прийнято рішення щодо відкриття нових відділів 

інкасації в Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Херсонській та 

Хмельницькій обласних дирекціях.  

Станом на 01.01.2019 автопарк підрозділу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» налічував 50 

власних оперативних автомобілів із високим рівнем захисту, які відповідають вимогам 

нормативних актів Національного банку України.  

Маршрутами інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» охоплено 22 області країни.  

Протягом 2018 року послугами підрозділів інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» 

користувались 36 банків, що дозволило отримати комісійний дохід  в сумі 15,0 млн.грн. 

Крім того, підрозділи інкасації обслуговували  близько 1 050 торгівельних точок 

корпоративного, середнього та малого бізнесів, що майже в 1,8 рази перевищує досягнутий 

рівень 2017 року.  

Станом на 01.01.2019 підрозділи інкасації обслуговують 331 клієнта в тому числі - 

інші комерційні банки. У 2018 році отримано 12,0 млн.грн. комісійного доходу від 

обслуговування клієнтів.  

Також підрозділи інкасації здійснюють обслуговування власних відділень, 

забезпечують своєчасне та якісне завантаженя-розвантаження банкоматів та терміналів 

самообслуговування Банку.  

Загалом, у 2018 році отримано 27,0 млн. грн. комісійного доходу, що на 17 % 

перевищує дохід, отриманий у 2017 році. 

4.9. Співпраця зі страховими компаніями 

АБ «УКРГАЗБАНК» веде активну співпрацю зі страховими компаніями для 

збільшення обсягів продажів банківських продуктів через партнерську мережу Банку та 

продажів продуктів партнерів Банку з метою отримання комісійних доходів. Така співпраця 

сприяє взаємному розвитку клієнтських баз, а також підвищенню рівня обслуговування 

спільних клієнтів. 

Загалом, у 2018 році Банк співпрацював з 36 страховими компаніями. Результатом 

такої співпраці було забезпечення надійного страхового захисту майна, що виступало в 

якості забезпечення за кредитними операціями, та особисто позичальників – фізичних осіб, 

а також отримання Банком комісійного доходу у вигляді агентських винагород від 

страховиків у обсязі 87,5 млн. грн., що на 60,6 млн. грн. більше, ніж у 2017 році.  

 

5. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
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З метою забезпечення дотримання прийнятного рівня ризиків Банк у 2018 році на 

постійній основі проводив заходи з мінімізації ризиків, на які Банк наражається. 

5.1. Стратегією управління ризиками визначено мету процесу управління 

ризиками в Банку: 

 побудова ефективної системи управління ризиками для виконання поточних і стратегічних 

цілей Банку із застосуванням відповідних політик, методів та засобів управління та 

контролю за ризиками, що є суттєвими для Банку виходячи з його розміру, бізнес-моделі, 

масштабу діяльності, видам, складності операцій; 

 забезпечення ефективних процесів виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 

звітування, контроль та пом'якшення всіх суттєвих ризиків банку з метою визначення 

банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних 

його діяльності (внутрішнього капіталу) 

 встановлення вимог щодо розмежування функцій і відповідальності суб’єктів системи 

управління ризиками; 

 встановлення вимог щодо забезпечення незалежності функції з управління ризиками; 

 запровадження  ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з 

урахуванням рівня ризиків на які наражається Банк; 

 забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях. 

5.2. Основними цілями процесу управління ризиками є: 

 досягнення виконання показників бізнес-плану з урахуванням можливих ризиків через 

забезпечення оптимального співвідношення ризиків та дохідності; 

 забезпечення дотримання встановлених Наглядовою радою ризик-апетиту та граничних 

показників ризику; 

 забезпечення стабільного розвитку Банку в рамках реалізації загальної стратегії розвитку 

Банку, визначеної Наглядовою радою; 

 забезпечення ефективного управління капіталом та ліквідністю Банку. 

5.3. Банк застосовує наступну карту ризиків:  

 Кредитний ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом 

взятих на себе зобов’язань відповідно до умов договору; 

 Ринковий ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, вартості 

фінансових інструментів тощо; 

 Ризик ліквідності – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок неспроможності Банку забезпечувати фінансування своїх 

активів та виконання своїх зобов’язань в належні строки 

 Процентний ризик – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Банку, який 

виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок на ринку. Цей ризик впливає як 

на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та 

позабалансових інструментів. Банк здійснює управління процентним ризиком у торговій та 

банківській книгах на консолідованій основі; 

 Операційний ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації 

внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників або інших осіб, збоїв у 

роботі інформаційних систем або внаслідок зовнішніх факторів; 
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 Соціальний ризик – ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання 

доходів унаслідок виникнення небезпеки для здоров’я та безпеки людей, негативного 

впливу на місцеві спільноти, культурну та археологічну спадщину; 

 Екологічний ризик – ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання 

доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для біорізноманіття; 

 Юридичний ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 

недоотримання доходів унаслідок невиконання контрагентом умов договорів у зв’язку з їх 

невідповідністю вимогам  законодавства; 

 Комплаєнс-ризик – імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком 

вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил 

добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а 

також внутрішньобанківських документів банку. 

5.4. Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, 

бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує:  

 виявлення,  

 вимірювання (оцінку), 

 моніторинг,  

 звітування,  

 контроль,   

 пом'якшення всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини капіталу, 

необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності 

(внутрішнього капіталу). 

5.5. Управління ризиками ґрунтується на наступних принципах: 

Система управління ризиками відповідає таким принципам: 

 ефективність – забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів 

щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу 

та інформаційних систем щодо управління ризиками Банку; 

 своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, 

моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх 

організаційних рівнях; 

 структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління 

ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх 

відповідальності згідно з таким розподілом; 

 розмежування обов’язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку) 

– уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує 

функції контролю; 

 усебічність та комплексність – охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх 

організаційних рівнях та у всіх його підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;  

 пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його 

системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком; 

 незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 

департаментом ризик-менеджменту своїх функцій;  

 конфіденційність – запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає 

оприлюдненню, особами, у яких немає повноважень на її отримання; 

 прозорість – оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та 

профілю ризику. 
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5.6. Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк 

розглядає ризик концентрації у наступних розрізах:  

 за найбільшими боржниками/вкладниками та їх групами; 

 за бізнес-лініями та продуктами; 

 за видами економічної діяльності (галузями економіки) та географічними регіонами, 

контрагентами осіб, чиї фінансові результати залежать від одного виду діяльності чи 

основного продукту;  

 за класами боржників/контрагентів, що визначаються у відповідності до нормативно-

правового акту Національного Банку України щодо оцінки кредитного ризику; 

 за видами забезпечення виконання боржниками та контрагентами своїх зобов’язань; 

 за видами валют. 

5.7. Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між 

підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:  

 перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку; 

 друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками та підрозділу контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс);  

 третя лінія  – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки 

ефективності функціонування системи управління ризиками. 

Система управління ризиками включає: 

 організаційну структуру, яка чітко визначає обов'язки, повноваження та відповідальність 

осіб щодо управління ризиками; 

 культуру управління ризиками та кодекс поведінки (етики); 

 акти внутрішнього регулювання з питань управління ризиками; 

 інформаційну систему щодо управління ризиками та звітування; 

 інструменти для ефективного управління ризиками. 

5.8. Система управління ризиками забезпечує досягнення того, що: 

 ризики своєчасно ідентифікуються та адекватно оцінюються; 

 Банк дотримується встановленого рівня ризик-апетиту, граничних показників та внутрішніх 

лімітів ризику; 

 рішення про прийняття ризиків узгоджуються зі стратегічними та поточними цілями Банку; 

 рішення про прийняття ризиків прозорі та зрозумілі; 

 рішення про прийняття ризиків приймаються з урахуванням наявних ресурсів (капіталу, 

ліквідності тощо); 

 очікувана доходність операцій компенсує прийняті ризики; 

 забезпечується рання діагностика як ідіосинкратичних (кризових станів Банку в цілому або 

за окремими напрямками діяльності), так і загальносистемних криз. 

5.9. Учасниками системи управління ризиками є: 

 Наглядова рада 

Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, кредитну 

політику, політики управління окремими ризиками, план забезпечення безперервної 

діяльності, план фінансування в кризових ситуаціях, визначає ризик-апетит та встановлює 

граничні розміри ризиків, визнає джерела капіталізації та іншого фінансування Банку, 

затверджує призначення та звільнення CRO, визначає випадки накладання заборони (вето) 
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CRO, забезпечує функціонування та контроль за ефективністю системи управління 

ризиками.  

 Комітет з управління ризиками Наглядової ради 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради забезпечує наявність та підтримання 

в актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують процес управління 

ризиками та кредитну політику Банку, здійснює регулярний моніторинг та аналіз поточного 

профілю ризиків, що приймаються Банком, здійснює контроль за дотриманням граничних 

показників ризиків, що встановлені Наглядовою радою. 

 Правління 

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження 

стратегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління 

Банку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним 

органам Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів. 

 Колегіальні органи Правління: 

 Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 

ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною 

заборгованістю позичальників, комісія з моніторингу кредитних операцій клієнтів, кредитні 

комісії дирекцій здійснюють управління кредитним ризиком в межах повноважень 

делегованих Правлінням.  

 Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює управління ризиком 

ліквідності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих 

Правлінням. 

 Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 

ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням. 

 Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформаційним 

ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Правлінням. 

 CRO та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками 

CRO та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками  забезпечують своєчасне 

виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо суттєвих ризиків, готують 

та надають звіти щодо ризиків Наглядовій раді, Комітету з управління ризиками Наглядової 

ради, Правлінню, колегіальним органам Правління, розробляють та підтримують в 

актуальному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують 

координацію роботи з питань управління ризиками з іншими структурними підрозділами 

Банку, обчислюють профіль ризику Банку,  забезпечують моніторинг та попередження 

порушень показників ризик-апетиту та лімітів ризику, контролює наближення показників 

ризиків до затверджених граничних показників ризику та лімітів ризику та ініціює вжиття 

заходів для попередження їх порушень, здійснюють стрес-тестування, готують висновки 

для ухвалення кредитних рішень як щодо нових кредитів, так і щодо зміни умов за 

діючими/існуючими кредитами, готують висновки щодо ризиків, які притаманні новим 

продуктам до моменту їх впровадження для прийняття відповідних управлінських рішень. 

 Департамент внутрішнього аудиту 

Департамент внутрішнього аудиту розробляє процедури (методологію) внутрішнього 

аудиту  та здійснює оцінку наявності, достатності та ефективності  системи внутрішнього 

контролю (фінансовий, операційний аудит та аудит діяльності  профільних структурних 

підрозділів та установ Банку); здійснює  перевірку та оцінку ефективності функціонування 

системи управління ризиками; розробляє рекомендації щодо усунення  виявлених  

порушень, щодо покращення системи внутрішнього контролю та стану управління  
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ризиками; здійснюють контроль за їх виконанням та впровадженням; інформує Наглядову 

раду та Правління Банку про результати здійснених перевірок, стан системи внутрішнього 

контролю та системи управління ризиками. 

Бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту) є відповідальними за 

неухильне дотримання встановлених політик та процедур прийняття ризиків, належне 

виконання закріпленого функціоналу  відповідно до актів внутрішнього регулювання щодо 

управління ризиками, повноту та своєчасність надання інформації іншим учасникам 

процесу управління ризиками. 

5.10. Схильність Банку до ризиків визначається Наглядовою радою шляхом встановлення 

граничних показників ризику щодо наступних видів ризику: 

 кредитний ризик; 

 процентний ризик; 

 ринковий ризик;  

 ризик ліквідності; 

 операційний ризик; 

 агрегований ризик. 

Протягом 2018 року порушень граничних показників ризику не було зафіксовано. 

5.11. Дотримання економічних нормативів  

Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2019 склав 5 728 млн. грн., у тому числі, 

основний капітал – 5 892 млн. грн., додатковий капітал – 170 млн. грн., відвернення – (-334 

млн. грн.). 

Станом на кінець дня 31.12.2018 Банк мав такі показники економічних 

нормативів/лімітів: 

 адекватності регулятивного капіталу 12,07 % (норматив – не менше 10%); 

 достатності основного капіталу – 12,41 % (норматив – не менше 7%); 

 миттєвої ліквідності – 52,97 % (норматив – не менше 20%); 

 поточної ліквідності – 53,68 % (норматив – не менше 40%); 

 короткострокової ліквідності – 69,73 % (норматив – не менше 60%); 

 максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – 19,66% 

(норматив – не більше 25%).  

 великих кредитних ризиків – 449,59 % (норматив – не більше 800%); 

 максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру – 0,32 % (норматив – не більше 25%); 

 інвестування в цінні папери окремо за кожною установою - 0,45 % (норматив 

– не більше 15%); 

 загальної суми інвестування - 0,55 % (норматив – не більше 60%); 

 загальної довгої відкритої валютної позиції - 0,3768 % (ліміт – не більше 5%); 

 загальної короткої відкритої валютної позиції – 1,1418 % (ліміт – не більше 

5%); 

 фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю 

(LCRвв) – 103,78 % (ліміт – не менше 80%); 

 фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю 

(LCRів) в іноземній валюті – 64,03 % (ліміт – не менше 50%). 

 

6. УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 
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За 2018 рік обсяг проблемної заборгованості зменшився 2 200 млн. грн. з 8 586 млн. 

грн. станом на 01.01.2018 до 6 366 станом на 01.01.2019, в тому числі: 

 «-1 421 млн. грн.» списання проблемної заборгованості; 

 «-79 млн. грн.» прийняття на баланс майна; 

 «-89 млн. грн.» погашення власними коштами клієнтів; 

 «-119 млн. грн.» реалізація заставного майна; 

 «-10 млн. грн.» вийшло з проблемної заборгованості (клієнти відновили обслуговування 

боргу); 

 «-696 млн. грн.» реструктуризація проблемної заборгованості; 

 «-64 млн. грн.» вплив курсових різниць; 

 «+221 млн. грн.» збільшення балансу існуючої проблемної заборгованості (нарахування 

відсотків, тощо); 

 «+33 млн. грн.» нова проблемна заборгованість. 

Крім того, відбулось погашення раніше списаних кредитів, кредитів АКБ «Київ», 

штрафи/пені в обсязі 52 млн. грн.  

Станом на 01.01.2019, рівень проблемної заборгованості становить 12%, 

зменшившись за 2018 рік на 8 п.п. Рівень NPL становить 12% зменшившись за 2018 рік на 7 

п.п. 

 

7. УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ 

7.1.  Фінансовий результат 

За підсумками 2018 року, відповідно до фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» 

станом на кінець дня 31 грудня 2018 року, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 

769 млн. грн. На результат вплинули такі фактори: операційний прибуток 3 655 млн. грн. (в 

тому числі чисті процентні доходи після витрат за кредитними збитками склали 2 409 млн. 

грн., непроцентні доходи 1 246 млн. грн.), непроцентні витрати 2 773 млн. грн., в тому числі 

з урахуванням витрат на очікувані кредитні збитки за іншими активами та інші резерви 339 

млн. грн. 

Фінансовий результат за 2018 рік є позитивним та перевищує результат за 2017 рік 

на більш ніж 20%. Зростанню цього показника у 2018 році сприяло збільшення 

операційного прибутку на 976 млн. грн. 

Банк покращив ефективність своєї діяльності, так рентабельність активів становить 

1%, збільшившись порівнянні з минулим роком на  0,02 п.п., рентабельність капіталу 

становить 14%, збільшившись в порівнянні з 2017 роком на 1,6 п.п. 

7.2.  Операційний прибуток 

Операційний прибуток Банку в 2018 році склав 3 655 млн. грн., у тому числі чистий 

процентний дохід після витрат за кредитними збитками 2 409 млн. грн., чистий комісійний 

дохід 761 млн. грн., результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 178 

млн. грн., результат від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 115 

млн. грн., чисті прибутки від інвестиційної нерухомості 20 млн. грн., чисті прибутки від 

інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 19 

млн. грн., інші доходи 153 млн. грн. 

Чистий процентний дохід після витрат за кредитними збитками становить 2 409 млн. 

грн., в тому числі процентні доходи складають 8 367 млн. грн., процентні витрати 5 156 

млн. грн., витрати за кредитними збитками 802 млн. грн. 
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7.2.1.  Процентні доходи 

Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно 

займають процентні доходи, обсяг яких за 2018 рік збільшився на 1 492 млн. грн. (22%) та 

станом на 01.01.2019 досяг 8 367 млн. грн. Зростання процентних доходів зумовлено як 

ростом процентних активів так збільшенням їх доходності. У 2018 році Банк активно 

кредитував реальний сектор економіки, реалізовував політику ЕКО кредитування та 

збільшив клієнтський кредитний портфель на 12 млрд. грн., в тому числі портфель ЕКО 

кредитів збільшився майже на 8 млрд. грн. 

Найбільшу долю в процентних доходах займають доходи корпоративного бізнесу 

(52%) та доходи від управління активами (37%). 

Чистий процентний спред за 2018 рік склав 4,8% та збільшився порівняно з 2017 

роком на 0,6 п.п., маржа склала 4,6%, збільшившись порівняно з 2017 роком на 0,6 п.п. 

Процентні доходи за сегментами клієнтів 

Напрями 

діяльності 

2017 рік 2018 рік Зміна,  

% Сума 

доходів, 

млн. грн. 

Питома вага 

в процентних 

доходах, % 

Сума 

доходів, 

млн. грн. 

Питома вага 

в процентних 

доходах, % 

Корпоративний 

бізнес 
3 701 54 4 381 52 18 

Малий та середній 

бізнес 
192 3 381 5 98 

Фізичні особи 254 4 430 5 69 

Фінансові установи 84 1 119 1 42 

Управління 

активами та інше 
2 644 38 3 056 37 16 

Усього 6 875 100 8 367 100 22 

7.2.2. Чистий непроцентний дохід 

Загальний обсяг чистого непроцентного доходу Банку за 2018 рік складає  1 246 млн. 

грн., найбільшу частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який 

становить 761 млн. грн., результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 

178 млн. грн., чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 116 млн. грн., комісії від 

страхових компаній та банків 87 млн. грн., чисті прибутку від інвестиційної нерухомості 20 

млн. грн., чисті прибутки від інвестицій які обліковуються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід 19 млн. грн., штрафи отримані 19 млн. грн., погашення придбаних 

знецінених фінансових активів 10 млн. грн., відшкодування витрат за комунальні послуги 

стосовно приміщень, наданих в оренду 10 млн. грн., позитивний результат від продажу 

основних засобів, нематеріальних активів та активів, утримуваних для продажу 9 млн. грн., 

інші доходи 17 млн. грн.  

За підсумками 2018 року Банком отримано 965 млн. грн. комісійних доходів, що на 

245 млн. грн., або на 34%, більше, ніж у минулому році.  

 

Комісійні доходи за видами операцій 

Види операцій 

2017 рік 2018 рік Зміна,  

% Сума 

доходів, 

млн грн 

Питома 

вага в 

комісійних 

доходах, % 

Сума 

доходів, 

млн грн 

Питома вага в 

комісійних 

доходах, % 
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Розрахункові операції 502 69 638 66 27 

Агентські операції на 

валютному ринку 
83 12 117 12 41 

Операції з цінними 

паперами 
3 1 7 1 133 

Гарантії та акредитиви 61 8 81 8 33 

Інші операції 71 10 122 13 72 

Усього 720 100 965 100 34 

В 2018 році Банк продовжував розвивати документарні операції, в результаті 

збільшивши обсяг комісійних доходів від гарантій та акредитивів на 33%. При цьому, 

найбільшу долю в комісійних доходах банку займають доходи від розрахункових операцій 

(66%). 

7.2.3. Непроцентні витрати 

У 2018 році, обсяг непроцентних витрат з урахуванням резервів під зменшення 

корисності інших активів та інших резервів до податків на прибуток склав 2 773 млн. грн. 

Відношення адміністративних та інших операційних витрат до операційного прибутку до 

зміни резервів (CIR) становить 55%, покращившись за 2018 рік на 3 п.п. 

Завдяки виваженій політиці щодо адміністративних та інших операційних витрат, 

приріст останніх (без врахування витрат на утримання персоналу та витрат пов’язаних зі 

зносом та амортизацією основних засобів) склав 8,9%, що менше рівня інфляції за 2018 рік 

на 0,9 п.п. 

 

Структура непроцентних витрат 

Види операцій 

2018 рік 

Сума доходів, млн грн Питома вага в 

комісійних 

доходах, % 

Витрати на персонал 1 203 43 

Витрати за очікуваними кредитними збитками та 

іншими витратами та інші резерви  
339 12 

Знос та амортизація  297 11 

Вартість професійних послуг 137 8 

Витрати до Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб 
135 5 

Ремонт та обслуговування основних засобів 123    4  

Інші операційні витрати 539 17 

Усього 2 773 100 

8. МЕРЕЖА БАНКУ 

Мережа Банку станом на 01.01.2019  

Станом на 01.01.2019 мережа Банку складалась з Головної установи Банку, 23 

обласних/регіональної дирекцій, 246 діючих відділень, 686 банкоматів, 4 кіосків 

самообслуговування, 428 банківських і 1 071 торговельних POS-терміналів по всій 

території України. 

Впроваджено заходи з реорганізації роботи відділень для забезпечення високого рівня 

якості банківських послуг та підвищення ефективності діяльності каналів продажу, 

продовжується робота по приведенню мережі продажів до єдиного стандарту. 
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9. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У відповідності до стратегії розвитку інформаційних технологій на 2018 рік зусилля 

Департаменту інформаційних технологій були спрямовані на підвищення стабільності 

функціонування ключових ІТ систем, посилення відмовостійкості ІТ інфраструктури та 

якості надання ІТ послуг кінцевим користувачам. 

Зокрема, протягом звітного року було впроваджено процес управління ІТ інцидентами 

відповідно до стандартів ITIL, що дозволило суттєво скоротити як кількість критичних 

інцидентів, так і період відновлення працездатності систем. 

Крім того, були впроваджені процеси управління змінами в ІТ інфраструктурі та 

управління релізами програмного забезпечення, що дозволило зменшити кількість помилок 

після впровадження оновлень більш як на 40%.  

Значні зміни протягом звітного року відбулись також в ІТ-інфраструктурі. Завершена 

побудова та введення в промислову експлуатацію нового власного основного Центру 

Обробки Даних (ЦОД), що дозволило забезпечити належний рівень безперервності бізнес-

процесів банку. Проведена модернізація мережевої інфраструктури основного та 

резервного ЦОД з впровадженням катастрофостійких рішень для ІТ систем. З метою 

скорочення ліцензійних інвестицій була проведена оптимізація використання програмних 

продуктів Microsoft. 

У 2018 році було завершено впровадження системи IBM Control Desk як єдиної 

платформи підтримки ключових ІТ процесів та сформовано Службу підтримки 

користувачів (HelpDeck) як єдиний центр координації та обробки запитів користувачів, ІТ 

інцидентів по процесів безперервності діяльності банку, що працює в режимі 24/7. 

Протягом звітного року було успішно впроваджено наступні системи: 

 Модуль міжнародної системи фінансової звітності МСФЗ-9; 

 модуль «Заставний моніторинг»; 

 система «Автовізувальник». 

У 2018 році після успішного проходження сертифікації банком був отриманий 

сертифікат відповідності стандарту безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS. 

 

10. ПЕРСОНАЛ 

Станом на 01.01.2019 загальна чисельність персоналу АБ «УКРГАЗБАНК» складала 4 

187 працівника. 

На сьогоднішній день персонал АБ «УКРГАЗБАНК» - команда, що складається з  

висококваліфікованих фахівців, які надають всі види банківських послуг, включаючи 

складні та нестандартні завдання, а також прагнуть до подальшого вдосконалення своїх 

професійних знань та навичок. 

З метою забезпечення прав працівників та забезпечення зайнятості в АБ 

«УКРГАЗБАНК» Правлінням Банку у 2018 році затверджено Положення про кадрову 

політику та процедури управління персоналом АБ «УКРГАЗБАНК». Зокрема, відповідно до 

цього положення кадрова політика  Банку базується на принципі рівних можливостей та 

взаємоповазі між усіма працівниками незалежно від посад, підрозділів в яких працюють 

працівники. Кожен працівник має право на рівну повагу та гідне ставлення до своєї роботи 

та особистості з боку всіх працівників та керівників Банку.  

Керівництвом АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році приділялось багато уваги 

вдосконаленню існуючих інструментів управління персоналом в Банку, запроваджено 



27 

систему мотивації працівників Банку, що спрямована на досягнення поставлених завдань та 

цілей, виконання планових бізнес-показників, а також направлена на підвищення 

об’єктивності оцінки діяльності структурних підрозділів Банку.  

На постійній основі здійснюється підвищення рівня ЕКО-відповідальності та 

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

Працівники Банку приймали активну участь у конференціях за напрямками зеленої 

енергетики та охорони довкілля.  

Протягом 2018 року керівництво Банку доклало значних зусиль для покращення 

соціальних стандартів своїх працівників, а також спільно з профспілкою працівників АБ 

«УКРГАЗБАНК» продовжує реалізовувати програми підтримки та заохочення працівників. 

Банк на постійній основі вдосконалює свої підходи до управління і розвитку 

персоналу, гарантує високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, забезпечує охорону 

праці та безпеку персоналу. 

Протягом 2018 року проводилась робота, спрямована на підвищення професійного 

рівня працівників, працівники Банку проходили тренінги та дистанційні курси навчання, 

приймали участь у конференціях та відкритих навчальних заходах. До проведення 

дистанційного навчання/тестування було залучено всіх працівників Банку. 

АБ «УКРГАЗБАНК» особливу увагу приділяють розвитку та внутрішньому 

кар’єрному просуванню працівників Банку, тим самим надаючи пріоритет внутрішнім 

переміщенням, у порівнянні із зовнішнім наймом. З метою посилення кадрового потенціалу 

в Банку створено та діє кадровий резерв на керівні посади. Окрім цього, з метою надання 

більших кар’єрних можливостей для працівників, запроваджено окремі програми 

підготовки працівників на окремі важливі посади, зокрема в 2018 році було запроваджено 

програму «Школа начальника відділення». 

В Банку на постійній основі функціонує дискусійно-координаційний клуб, на 

засіданнях якого, кожен працівник Банку має можливість висловити свої ідеї щодо 

покращення роботи Банку. Найкращі ідеї працівників вже впроваджені або 

впроваджуються в діяльності Банку.  

 

11. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БАНКУ ЗА 2018 РІК 

11.1. Виконання основних індикативів 

Рентабельність активів – 0,97%, при плановому значені 0,92%, перевиконання 0,05 п.п.; 

Рентабельність капіталу – 13,8%, при плановому значені 10,7%, перевиконання 3,1 п.п.; 

Чиста процентна маржа – 4,58%, при плановому значені 4,53%, перевиконання 0,05 п.п.; 

Чистий спред – 4,78%, при плановому значені 4,56%, перевиконання 0,21 п.п.; Відношення 

адміністративних та інших операційних витрат до операційного прибутку до зміни резервів 

(CIR) – 55%, при плановому значені 65%, перевиконання 10 п.п. 

11.2. Виконання бюджету балансу 

Станом на 01.01.2019, перевиконання плану за чистими активами становить 5 254 

млн. грн. або 7%, в основному за рахунок перевиконання плану по кредитам клієнтам на 3 

508 млн. грн. та по грошовим коштам, їх еквівалентам, банківські метали та коштам у 

кредитних установах на   1 806 млн. грн. 

Зобов’язання Банку станом на 01.01.2019 перевиконанні на 7 076 млн. грн. або 10%, 

що обумовлено збільшенням коштів НБУ на 4 196 млн. грн., коштів кредитних установ на 4 

396 млн. грн. та коштів клієнтів на 1 089 млн. грн.  
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Власний капітал Банку станом на 01.01.2019 становив 5 756 млн. грн., невиконання 

плану обумовлено тим, що очікуване входження в капітал банку потенційного інвестора 

перенесено з 2018 на 2019 рік. 

Показники 

План на 

01.01.2019 

Факт на 

01.01.2019 

Відхилення від 

плану 

  млн.грн. % 

Активи, в т.ч.: 76 971 82 225 5 254 7% 

Грошові кошти, їх еквіваленти, банківські 

метали та кошти у кредитних установах 
8 226 10 032 1 806 22% 

Кредити клієнтам 41 729 45 237 3 508 8% 

Інвестиційні цінні папери, в т.ч. депозитні 

сертифікати НБУ 
23 556 22 807 -749 -3% 

Зобов’язання, в т.ч.: 69 393 76 469 7 076 10% 

Кошти Національного банку України 108 4 304 4 196 >100% 

Кошти кредитних установ 1 429 5 825 4 396 >100% 

Кошти клієнтів 64 033 65 122 1 089 2% 

Власний капітал 7 577 5 756 -1 821 -24% 

Статутний капітал 15 302 13 837 -1 465 -10% 

11.3. Виконання бюджету доходів та витрат 

За 2018 рік  фінансовий результат складає 769 млн. грн., перевиконання бюджету 

на 115 млн. грн. Чисті проценті доходи після витрат за кредитними збитками більше 

планового на 281 млн. грн., при цьому фактичний обсяг чистих процентних доходів до 

витрат за кредитними збитками більше планового на 328 млн. грн. 

Керуючись виваженою політикою щодо адміністративних та інших операційних 

витрат, економія останніх склала 420 млн. грн. 

млн. грн. 2018 план 2018 факт 
Відхилення 

від плану 

Чисті процентні доходи до витрат за 

кредитними збитками  
2 883 3 211 328 

Витрати за кредитними збитками  (755) (802) -47 

Чисті проценті (витрати)/доходи після витрат за 

кредитними збитками  
2 128 2 409 281 

Чисті комісійні доходи 811 761 -50 

Інші непроцентні доходи 725 487 -238 

(Збиток)  від первісного визнання фінансових 

активів 
0 (3) -3 

Непроцентні витрати (2 898) (2 773) -125 

(Витрати)/відшкодування з податку на 

прибуток 
(113) (113) 0 

Чистий прибуток/збиток 654 769 115 

 Бюджетом Банку було заплановано отримання доходів від реалізації  майна на суму 

270 млн. грн. Несприятлива кон’юнктура ринку, зниження попиту та правові обмеження 

вплинули на невиконання цього показника в сумі 261 млн. грн., що при цьому не вплинуло 

на виконання банком фінансового результату та реалізація частини об’єктів яких 

передбачено в 2019 році. 

11.4. Виконання бюджету капітальних вкладень 
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Політика раціонального використання ресурсів, розповсюджувалась також і на 

капітальні вкладення. Так за 2018 рік економія капітальних витрат склала 167 млн. грн. при 

фактичному розмірі капітальних витрат в обсязі 227 млн. грн. 

Код 

статті 
Статті 

 на 2018 

план* 

 на 2018 

факт 

Відхиле

ння, 

млн. 

грн. 

1. 
Будівлі, споруди, земельні ділянки та 

передавальні пристрої  в т.ч.:  
50  20  -30  

2. Офісні меблі та сейфи 12  11  -1  

3. Касове обладнання, побутові прилади та інші ОЗ 43  42  -1  

4. 

Комп'ютерна техніка, оргтехніка, засоби зв'язку 

передавальні пристрої та організація зовнішніх 

ліній зв"язку 

49  42  -6  

5. 
Банкомати, pos-термінали, касети, прокладка 

кабелів зв'язку до банкомату  
16  12  -4  

6. Транспортні засоби 56  16  -40  

7. Рекламні щити, вивіски, бігборди, лайтбокси  2  1  -0  

9. Нематеріальні активи 166  82  -84  

  Всього: 
394  227  -167  

 *з урахуванням корегувань у відповідності до актів внутрішнього регулювання Банку 

 

 

12. ПІДСУМКИ 

В 2018 році Банк працював в умовах відновлення економіки та ринкової 

кон’юнктури. При цьому, Банк  4-ій рік поспіль демонструє позитивний фінансовий 

результат. В 2018 році крім позитивного фінансового результату, продемонстрував 

покращення основних показників діяльності Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» дотримувався 

виваженої політики та підтвердив свою стабільність, що має своє відображення в високій 

позиції Банку на ринку Банківської системи України та рейтингах, що були присвоєні 

провідними рейтинговими агентствами. 

Банк дотримується встановлених цілей щодо виходу Держави з капіталу. 

Протягом 2018 року Банк чітко дотримувався взятих на себе зобов’язань 

передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) 

Банку, в тому числі лімітів ковенант.  

В рамках розширення співпраці з МФК в 2018 році започатковано та успішно 

реалізовано проект з розвитку малого та середнього бізнесу в банку. 

В 2019 році Міністерство фінансів, МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» планують 

розпочати оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал 

Банку. 

 


