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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Хоч 2020-й рік був непростим для усіх,
втім нові виклики ще більше надихнули нас
на пошук свіжих ідей екобанкінгу. Адже
наш «зелений» напрям – це інноваційна
модель в банківському секторі. Більше
того, цей вектор – найбільш затребуваний
в розрізі і світових реалій, і української
спадщини. Оскільки саме українці останніми
роками гостро відчувають на собі недоліки
екстенсивної енергетики - для нас перехід
від традиційної енергетики до «зеленої»
є життєво необхідним. І ми маємо непогані
результати, адже приріст нашого кредитного
екопортфелю у 2020 склав 4 млрд грн.
А це означає, що наш внесок у вирішення проблеми забруднення повітря був справді
значним – скорочення викидів СО2 склало понад 1,4 млн тонн.
Особливу увагу, звісно, ми приділяли захисту наших клієнтів та співробітників від COVID-19.
Головне, що нам вдалося оперативно налаштувати дистанційну роботу переважної
більшості наших співробітників, аби максимально вберегти і їх, і наших клієнтів. До речі, ми
не закрили жодного нашого відділення.
Хоч пандемія і віддалила нас один від одного, але зробила ближчими та доступнішими наші
сервіси. Ми запустили чимало нових онлайн продуктів минулого року.
Щодо нашої міжнародної діяльності – ми не гаяли часу. Разом з UNIDO запустили
інноваційний проєкт – кредитування впровадження систем енергоменеджменту та
проєктів енергомодернізації на українських підприємствах (у відповідності до ISO 50001).
Також для цілей зеленого фінансування ми отримали кредит у розмірі 30 млн євро від
Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
У рамках співпраці з IFC ми розробили спільний проєкт, спрямований на розвиток
та популяризацію проєктів сталого розвитку. До нього входять проєкти з управління
відходами, охорони здоров’я та боротьби з пандемією, проєкти з підвищення ефективності
використання водних ресурсів, системи акумулювання та зберігання енергії.
Так, у складні часи всесвітньої пандемії набагато складніше впроваджувати нові проєкти та
доводити до кінця розпочаті справи, втім наш Банк пристосовується до нових умов праці
і з гідністю приймає нові виклики сьогодення. Нині все, що вже віджило своє і почало
програвати з точки зору своєї ефективності, економічності і, найважливіше, безпеки,
вимагає змін. І ми щодня працюємо над тим, аби ці зміни відбулися якомога швидше.
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РОКУ
УКРГАЗБАНК у 2020 році продовжував розвиватись як провідний екобанк України,
зосереджуючи свою діяльність на фінансуванні проєктів, які пов’язані з технологіями
енергоефективності, відновлювальної енергії, ефективності використання ресурсів,
зменшення забруднення тощо.

Станом на 01.01.2021:
кредитний портфель клієнтів, млрд. грн. , в т.ч*.:

55,1

- кредитний портфель корпоративного бізнесу

41,7

- кредитний портфель МСБ

7,8

- кредитний портфель роздрібного бізнесу

5,6

кошти клієнтів з урахуванням депозитних (ощадних) сертифікатів,
млрд. грн. , в т.ч.:

126,6

- портфель коштів корпоративних клієнтів

85,3

- портфель коштів клієнтів МСБ

11,6

- портфель коштів роздрібних клієнтів

29,7

* З урахуванням неамортизованих премій/дисконтів, нарахованих доходів та резервів під
зменшення корисності кредитів
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РОКУ
До послуг клієнтів станом на 01.01.2021 у 162 населених пунктах України представлено
278 діючих точок продажів. Станом на 01.01.2021 кількість клієнтів Банку становить 2 342
тисяч, у тому числі: 2 264 тисяч – клієнти роздрібного бізнесу, 71,5 тисячі – клієнти малого
та середнього бізнесу, 6,8 тисяч – корпоративні клієнти.
На 01.01.2021 в обігу перебуває близько 2 061 тисяч платіжних карток, емітованих АБ
«УКРГАЗБАНК», із них активних близько 482 тисячі. В 2020 році Банк активно продовжував
розвивати власний мультиплатформовий мобільний додаток «ЕКО банк» (впроваджено
«віртуальну» картку, можливість оплати штрафів за порушення ПДР, платежі за довільними
реквізитами, стали доступними картки UnionPay та ПРОСТІР), кількість користувачів якого
на кінець 2020 року перевищила 506 тисяч.
Обсяг портфелю цінних паперів станом на 01.01.2021 р. склав 53 009 млн. грн. Частка
державних боргових цінних паперів США (US treasury bonds) у портфелі цінних паперів
Банку на кінець 2020 року склала 10,7%, або 5 688 млн. грн.
Протягом 2020 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування.
Портфель цих операцій станом на 01.01.2021 року склав 9,8 млрд. грн. , в тому числі
акредитиви відкриті 3,5 млрд. грн. , акредитиви отримані 2,0 млрд. грн. , гарантії надані
6,2 млрд. грн. , гарантії отримані 1,7 млрд. грн. , інструменти за власними зобов’язаннями
1,5 млрд. грн.
АБ УКРГАЗБАНК здобув перемогу у номінації «Кращий банк торговельного фінансування
України 2021» за підсумками 11-го щорічного конкурсу Global Banking & Finance
Review Awards. Провідну роль в цьому досягненні зіграла підтримка угод торговельного
фінансування від ЄБРР та IFC за програмами підтримки торгівлі, а також використання
«чистих» лімітів від іноземних банків та контрагентів.
Незважаючи на виклики 2020 року, пов’язаними з формуванням резервів під «зелені»
кредити та COVID-19, Банк залишається прибутковим. За підсумками 2020 року АБ
«УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 411 млн. грн. На результат вплинули такі
фактори: операційний дохід 3 911 млн. грн. (в тому числі чисті процентні доходи після
витрат за кредитними збитками склали 1 693 млн. грн. , непроцентні доходи 2 118 млн. грн. ,
зміни очікуваних кредитних збитків за іншими активами 100 млн. грн.), адміністративні та
інші операційні витрати 3 401 млн. грн. та розформування інших резервів 1 млн. грн.
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ПРО ЗВІТ
Як читати цей звіт?
Це третій звіт, що випускається УКРГАЗБАНКОМ. Цей звіт зі сталого розвитку, або звіт
з корпоративної та соціальної відповідальності – огляд результатів та досягнень в усіх
сферах діяльності: корпоративне управління, відносини з клієнтами, робоче середовище,
співробітники, захист довкілля та управління ланцюжком поставок та закупівель тощо.
Такий підхід до звітування зумовлений стратегічним зобов’язанням Банку щодо
відповідального управління наслідками своєї діяльності для соціального та екологічного
середовища.
Ми надаємо читачам цей звіт для повного уявлення про наш підхід, відповідні заходи та
результати діяльності у розрізі сталого розвитку.

Якщо Ви….

Представник бізнесу

Клієнт банку

Читайте детальніше про бізнес модель
банку та ознайомтесь з концепцією соціальної відповідальності якою Банк керується в своїй діяльності

Подивіться детальніше на широкий асортимент продуктів і послуг, розроблених
відповідно до сучасних потреб клієнтів.
Ознайомтесь з результатами діяльності
банку та його внесок у розвиток «Зеленого» фінансування

• Наша бізнес модель — стр. 27-48
• Концепція сталого розвитку — стр. 54-71

Колега по банківському ринку

• Наша бізнес модель — стр. 27-48
• Головне про Екобанк- стр. 9-20

Співробітник Банку

Ознайомтесь з концепцією соціальної
відповідальності якою Банк керується в
своїй діяльності. Також, ознайомтесь з
основними результатами банку за звітний
рік. Окрім того, зверніть увагу на наших
партнерів.

Подивіться, які права та можливості
гарантує Банк як відповідальний роботодавець, через які канали Ви можете
звернутися до Банку, які переваги надає
Профспілка . Також, ознайомтесь з основними результатами банку за звітний рік

• Концепція сталого розвитку - стр.54-71
• Головне про Екобанк- стр. 9-20
• Партнери- стр. 79-83

• Наші люди - стр.72-77
• Основні досягнення року - стр.4-5
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ПРО ЗВІТ
Межі звіту
Звіт охоплює період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року та містить інформацію про
вплив діяльності УКГАЗБАНКУ на економічні, соціальні та екологічні аспекти, а також
результати діяльності у сфері забезпечення сталого розвитку. У Звіті також надається
інформація про ключові стратегічні плани УКРГЗБАНКУ на майбутнє.
Звіт підготовлено відповідно до стандартів Глобальної ініціативи звітності у сфері сталого
розвитку GRI (основний варіант відповідності).
Звіт також містить інформацію про внесок УКРГЗБАНКУ у досягнення Цілей сталого
розвитку ООН. Попередній Звіт, опублікований у квітні 2020 року, охоплював період з 1
січня 2019 року до 31 грудня 2019 року. У 2018 році УКРГАЗБАНК ухвалив рішення про
щорічний випуск Звіту для забезпечення більшої прозорості.
Валютою подання фінансової інформації є національна валюта - гривня. Кількісні показники,
що стосуються управління персоналом, охорони праці, промислової безпеки та охорони
довкілля, отримано з форм внутрішньої звітності.

Оцінка суттєвості
Для висвітлення у Звіті аспектів, які є найбільш важливими для ключових зацікавлених
сторін та діяльності Банку, а також для розкриття найбільш відповідної інформації,
УКРГАЗБАНК провів оцінку суттєвості відповідно до головних принципів GRI.
Ми оцінили, чи впливають аспекти, пов’язані зі специфікою діяльності Банку, на рішення
ключових зацікавлених сторін, та чи мають вони значний економічний, екологічний чи
соціальний вплив.
7

ПРО ЗВІТ
Оцінка суттєвості
Для визначення переліку суттєвих аспектів, пов’язаних зі специфікою діяльності, ми
провели комплексний аналіз нашої діяльності протягом звітного періоду та результатів
взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами. Крім цього, ми врахували інші аспекти,
які стосуються діяльності УКРГАЗБАНКУ, зокрема тенденції банківської сфери та основні
очікування інвесторів та кредиторів.
У результаті проведеної роботи визначено суттєві аспекти нашої діяльності, які
відображають екологічний, соціальний та економічний вплив діяльності Групи.
Рівень значущості впливу УКРГАЗБАНКУ на кожен аспект визначено на основі результатів
аналізу інформації, отриманої від ключових бізнес- підрозділів та від менеджменту банку ,
які дали об’єктивну оцінку результатів діяльності і впливу УКРГАЗБАНКУ у сфері сталого
розвитку.

Пріоритетні
сфери:
Кліматичні дії

Сфери, важливі для нас та / або
наших зацікавлених сторін:
Права людини
Відповідальний ланцюг поставок
Комфорт та безпека праці
Різноманітність та інклюзія

Сфери, які є фундаментальними для довіри до Банку:
Ділова етика
Корпоративне управління
Бізнес модель
Місія та цінності
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ГОЛОВНЕ ПРО ЕКОБАНК
Історія
1993 рік

Створення ЗАТ Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк»;

1996 рік

Зміна назви на «УКРГАЗБАНК» та отримання ліцензії НБУ на право
здійснення операцій з валютними цінностями;

1998 рік

Вступ до Асоціації українських банків;

2004 рік

«УКРГАЗБАНК» у ТОП-20 банків України;

2006 рік

Банк затверджено як пілотний у проекті МФК (IFC) «Корпоративне
управління в банківському секторі України»;

2009 рік

81,58% акцій «УКРГАЗБАНК» належить державі;

2013 рік

Запровадження спеціальної платіжної картки для школярів – Френді Кард;

2015 рік

94,94% акцій «УКРГАЗБАНК» належить державі;

2016 рік

«УКРГАЗБАНК» підписав угоду з МФК (IFC) з метою розкриття «зеленого»
економічного потенціалу України;

2018 рік

Прийняття власної політики Екологічної та Соціальної відповідальності
банку. «УКРГАЗБАНК» приєднується до CPLC – Carbon Pricing Leadership
Coalition.

2019 рік

Зміцнення позицій на ринку як провідного Еко-банку країни. Подальший
розвиток концепції сталого розвитку

2020 рік

Розвиток активних та пасивних операцій банку, розширення екопродуктів,
активізація розвитку МСБ сегменту за допомогою програми фінансування
«5-7-9%», партнерство з UNIDO.
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ГОЛОВНЕ ПРО ЕКОБАНК
Структура власності
У період з 01.01.2020 по 31.12.2020 статутний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» становив 13 837
000 000 гривень та поділений на 13 836 522 922 простих іменних та 477 078 привілейованих
іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн кожна.
У період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно учасниками АБ «УКРГАЗБАНК» були 1527
юридичних та фізичних осіб: Держава Україна в особі Міністерства фінансів України
володіє часткою у статутному капіталі 94,940948 %, 155 юридичних осіб та 1371 фізична
особа, з яких кожна володіє часткою менше 1 %.
518 439 305 простих іменних акцій, що становить 3,74676% у статутному капіталі,
враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК» (власні цінні папери), що набуті згідно з
рішеннями судів, як погашення заборгованості позичальників за кредитами.

Інші юр. та фіз.
Особи 1%
Власні цінні
папери 4%

Держава
Україна 95%
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НАШІ ЦІННОСТІ
Професіоналізм
Цей принцип базується на професійному підході до задоволення потреб клієнтів, заради
чого Банк спрямовує зусилля на розвиток персоналу, сприяє його професійному росту та
удосконаленню.

Надійність
Протягом років Банк підтверджує статус надійного партнера та продовжує формувати
імідж Банку, який виконує свої обов’язки і дбає про свою репутацію.

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

Справедливість
Принцип справедливості — головний у визначенні та застосуванні процедур ризикменеджменту, а також визначальний у відносинах з клієнтами, працівниками, акціонерами
та партнерами.

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

Повага
Принцип поваги — це основа відносин Банку з клієнтами, акціонерами, партнерами та
взаємодії працівників Банку.
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Співпраця і взаємодія
Шляхом співпраці та взаємодії Банк прагне поглиблювати відносини з клієнтами та
партнерами для досягнення кращих результатів.

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

У своїй діяльності працівники УКРГАЗБАНКУ дотримуються єдиних загальноприйнятих
цінностей, принципів, стандартів та норм поведінки, що закріплені в Кодексі поведінки
(етики) АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженому рішенням Наглядової ради від 09.04.2019
(протокол №08) (далі – Кодекс).
Працівники Банку мають дотримуватись загальнообов’язкових норм поведінки, що
визначені Кодексом та:
неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, етикету ділового
спілкування у щоденній співпраці з клієнтами, партнерами, колегами та керівництвом;
професійно, добросовісно та з докладанням належних зусиль та старанності виконувати
свої посадові обов’язки, рішення та доручення керівництва Банку;
утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать
вимогам законодавства чи актів внутрішнього регулювання/нормативно-методичних
документів Банку, та повідомляти про такі випадки департамент комплаєнс;
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не здійснювати діяльність, що порушує моральні і правові норми та може завдати шкоди
репутації інтересам Банку, клієнта, ділових партнерів;
повідомляти про будь-які можливі ризики для Банку безпосереднього керівника,
департамент комплаєнс;
сприяти внутрішнім або зовнішнім службовим розслідуванням, зокрема перевіркам
щодо порушень етичних норм або скарг на дискримінацію чи переслідування, не
приховувати, не спотворювати інформацію та не відмовлятися від надання інформації,
необхідної для належного проведення службового розслідування.
В Банку розроблена та затверджена Антикорупційна програма АБ «УКРГАЗБАНК» (наказ
Голови Правління від 03.04.2020 № 62-н/пт), що є обов’язковою до виконання всіма
працівниками Банку.
З метою забезпечення реалізації антикорупційної програми, визначення правових,
організаційних та інших заходів, направлених на мінімізацію проявів корупції, впровадження
ефективного контролю та управління виявленими корупційними ризиками в Банку на
виконання наказу №291-н/пт від 10.11. 2020 була створена комісія з оцінки корупційних
ризиків (далі – Комісія). Комісією були ідентифіковані корупційні ризики у діяльності
УКРГАЗБАНКУ за 2020 рік, здійснене їхнє документальне визначення та проведена оцінка.
Комісією були ідентифіковані такі корупційні ризики у діяльності Банку:
використання (втручання) працівниками в особистих цілях інформаційних
систем (баз даних) Банку;
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використання службового становища в особистих цілях;
недостатній рівень базових знань у керівників та працівників Банку щодо
корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів
запобігання та подолання корупції;
недостатня публічність умов проведення акредитації установ та організацій в
Банку;
необґрунтоване завищення потреб в матеріальних ресурсах;

використання інформації з обмеженим доступом для власних цілей та
матеріального збагачення;
наявність дискреційних повноважень у відповідальних працівників при
здійсненні погодження кандидатури нотаріуса, який може бути залучений до
посвідчення угод, що укладаються між Банком та третіми особами;
наявність дискреційних повноважень у відповідальних працівників при визнанні
заборгованості боржника безнадійною та списанні її за рахунок резерву, не
визначені критерії щодо необхідності продовження/припинення роботи по
стягненню заборгованості.
Згідно Порядку оцінки корупційних ризиків в УКРГАЗБАНКУ всі ідентифіковані корупційні
ризики були оцінені як ризики середнього рівня.
Корупційні ризики у діяльності Банку за період 01.01.2020 по 01.01.2021, які б мали високий
та/або дуже високий рівень, не виявлені.
Після стабілізації діяльності банку у 2015, керівництву необхідно було обрати подальший
напрям розвитку банку. У стагнуючій економіці лише кілька секторів мали потенціал
стійкого розвитку та можливості фінансування, одним з яких був сектор відновлювальної
енергетики та енергозбереження. Таким чином, було прийняте рішення створити абсолютно
нову для України бізнес-модель зеленого банку.
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Фокус на “Зеленому фінансуванні”
Стати провідним Зеленим банком України та забезпечити покриття третини потреб
фінансування сектору енергоефективності
Цілі Держави як акціонера
Збільшення вартості банків, повернення
інвестованих коштів та зменшення частки держави в банківському секторі через
приватизацію державних банків

Підвищення інвестиційної
привабливості Укргазбанку
З метою підготовки банку до приватизації, банк повинен підвищити інвестиційну привабливість шляхом зменшення концентрації в портфелі державних
підприємств та збільшення частки приватного сектору за рахунок зеленого
фінансування, малого та середнього бізнесу та інформаційних технологій

Потенціал розвитку відновлюваної
енергетики

Необхідність зменшення
енергоємності економіки України

Україна має найбільший серед країн
південносхідної Європи потенціал відновлювальної енергетики. Згідно визначеної на національному рівні цілі, частка відновлюваної енергетики у загальному споживанні до 2020р. має становити 11%2, а до 2030 року — 25%3.
За даними МФК, потенціал України
з фінансування проектів, направлених
на збереження навколишнього середовища, складає 73 млрд. доларів США
(2016-2030рр)

Українська економіка — п’ята у світі по
енергоємності.
Енергоефективність
України за національно визначеним
внеском у рамках Паризької угоди
має скласти 9% до 2020 року.
Інвестиції, необхідні для досягнення
мети, оцінюються в 35 млрд. євро2,
що створює величезний ринковий
потенціал
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Банк в своїй діяльності встановив стратегічні цілі розвитку на 2020-2023 роки:
Корпоративний Банк№1:
Банк планує подальший розвиток найбільших бізнес сегментів – корпоративного та
середнього бізнесу. Основний фокус буде спрямовано на приватний сектор економіки.
Пріоритетними галузями корпоративного та середнього бізнесу будуть:
Рітейл та харчова промисловість;
Агропромисловий комплекс;
Добувна промисловість;
Ринок інформаційних технологій та мобільного зв’язку;
Великі інфраструктурні проєкти;
Муніципалітети та об’єднані територіальні громади;
Фармацевтична галузь;
Імпортозаміщення та інші галузі.
Додатковим поштовхом розвитку корпоративного та середнього бізнесу стануть:
цифровий банкінг шляхом розширення функціональності системи «Клієнт-Банк»,
дистанційна ідентифікація/електронний документообіг з клієнтами, впровадження CRM, а
також підвищення транзакційності шляхом оптимізації продуктового ряду, розвитку кросспродажів (інкасація, зарплатно-карткові проєкти, валютно-обмінні операції тощо).

Інвестиційний банкінг:
Банк здійснить трансформацію даного напряму та зосередить свою діяльність на наданні
послуг з організації залучення капіталу на фінансових ринках, брокерських послуг,
посередницьких послуг при торгівлі акціями, облігаціями та похідними фінансовими
інструментами та послугами з інвестиційного менеджменту.
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Основними видами діяльності за напрямом інвестиційного банкінгу будуть:
Андерайтинг, брокерська діяльність та торгівля цінними паперами;
Банк буде маркетмейкером на ринку облігацій внутрішньої державної позики та
муніципальних цінних паперів;
Депозитарні послуги;
Консультаційні послуги та послуги з управління активами.

Digital Банком №1:
Нині Банк поступається провідним фінансово-технологічним компаніям та певним гравцям
на банківському ринку за рівнем діджиталізації та якістю надання цифрових послуг. До
кінця 2020 року Банк планує забезпечити своїх клієнтів належним рівнем якості цифрового
обслуговування, що відповідатиме сучасним потребам клієнтів.
У 2021 році УКРГАЗБАНК має за мету стати лідером з надання цифрових послуг на
фінансовому ринку, випередивши основних конкурентів – MonoBank та ПриватБанк. Банк
планує впровадити передові цифрові рішення, використовуючи свої провідні позиції в
корпоративному бізнесі, малому і середньому бізнесі та значну клієнтську базу роздрібних
клієнтів.
Роздрібний та мікро бізнес:
Споживання домогосподарств – головний рушій зростання ВВП у 2017 - 2019 роках. В
2019 році споживання домогосподарств становило 74% ВВП України. В зв’язку з чим,
основними напрямками розвитку роздрібного бізнесу буде збільшення клієнтської бази
шляхом залучення економічно активного населення працездатного віку, при цьому Банк
буде активно працювати в напрямку споживчого кредитування та емісії платіжних карток,
що з одного боку дозволить банку збільшити доходність, а з іншого – стимулюватиме
внутрішній ринок. Нині УКРГАЗБАНК має можливість здійснювати швидкі налаштування
та таргетування карткових продуктів та мобільного додатку «Екобанк». Збільшення
клієнтської бази буде забезпечено шляхом омніканальності залучення нових клієнтів через
відділення банку, контакт-центр, мобільний додаток, партнерські мережі, геотаргетинг.
17

ГОЛОВНЕ ПРО ЕКОБАНК
Наша місія та стратегія
Синергія ключових бізнес-напрямів:
УКРГАЗБАНК планує ефективно використовувати клієнтську базу з використанням
CRM систем для здійснення кросс-продажів між різними клієнтськими сегментами.
Банк акцентуватиме увагу на активності клієнта та створить систему відслідковування
користування банківськими продуктами та відповідно контролю за активністю клієнта.
Ключовим показником активності клієнта буде аналіз його доходності з подальшим
збільшенням чеку на одного клієнта. Також буде впроваджена оновлена система оцінки, що
розвиватиме кросс-продажі та активність клієнта.
Розвиток мережі продажів, оптимізація Head Office та апаратів дирекцій:
Банк планує покращувати якість обслуговування та розширювати мережу продажів, як
один з основних каналів дистрибуції для збільшення клієнтської бази, а також здійснити
оптимізацію апаратів Головної установи та Дирекцій.
Agile Approach:
В Банку планується впровадження оновленої ефективної системи організації
взаємовідносин між підрозділами в поєднанні з комбінованим управлінням (функціональне
та ієрархічне підпорядкування):
оновлена система буде спрямована на покращення взаємовідносин між підрозділами/
працівниками;
акцент буде націлений на максимальну швидкість отримання якісного продукту/
результату взаємодії підрозділів;
підвищення самоорганізації взаємодії підрозділів буде сприяти спрощенню підходів
та більшій адаптивності змінам потреб замовників продуктів/послуг.
Розвиток Green Banking:
Наразі УКРГАЗБАНК ,очікує стагнації ринку «зеленої» енергетики як мінімум до кінця 2020
року. При цьому, Банк готовий повернутись до розгляду питання фінансування відповідних
проєктів в майбутньому та буде фокусуватись на проєктах відновлювальних джерел
енергетики (далі - ВДЕ) як світового драйвера «зеленого» фінансування. Банк планує
диверсифікувати портфель ВДЕ шляхом зменшення частки сонячних електростанцій та
шляхом збільшення частки вітряних електростанцій та проєктів з біопалива.
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Входження IFC в капітал Банку:
УКРГАЗБАНК здійснюватиме всі необхідні заходи для фіналізації кредитної угоди з
Міжнародною Фінансовою Корпорацією з подальшою конвертацією кредиту в капітал
Банку.

Місце на ринку
1

1

1-ше місце
за обсягом
коштів
юридичних
осіб

1-ше місце
за обсягом
«Зеленого
фінансування»

5-те місце
за обсягом
коштів
фізичних
осіб

4

4

4-те місце
за обсягом
кредитів
юридичних
осіб

4-те місце
за обсягом
активів
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З 2015 року УКРГАЗБАНКУ розвиває абсолютно нову для України бізнес-модель
«зеленого» банку.
УКРГАЗБАНК – провідний екобанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи
проєкти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Нині Банк є беззаперечним
лідером у «зеленому» фінансуванні.
УКРГАЗБАНК, як і всі банки мережі Green Bank Network, працює за трьома напрямами.
Перший: фінансування альтернативної енергетики – сонячної, гідроенергії,
енергії вітру тощо.
Другий: фінансування енергозберігаючих технологій – від встановлення
енергозберігаючих лампочок до величезних проєктів модернізації устаткування.
Третій: захист довкілля.

Провідний екобанк України зосереджує свою діяльність на фінансуванні проєктів
корпоративних клієнтів, підприємств малого та середнього бізнесу та приватних осіб,
які пов’язані з технологіями енергоефективності, відновлювальної енергії, ефективності
ресурсів, зменшення забруднення тощо.
Наша бізнес-модель спрямована на розвиток рушійної сили української економіки –
сектору відновлюваної енергетики та енергоефективності, а також на підтримку малого
та середнього бізнесу. Завдяки фокусу на цих категоріях клієнтів ми прагнемо вагомо
вплинути на економіку України.
Ми не займаємося спекулятивними напрямками бізнесу. Ми суворі щодо дотримання всіх
існуючих законів і щодо запобігання відмиванню грошей, фінансових злочинів і сумнівних
бізнес-практик.
Ми не підтримуємо практику і заходи, які є шкідливими для навколишнього середовища
й суспільства, та відмовляємося від співпраці з клієнтами, які не дотримуються норм
і правил. Також – критично оцінюємо і постійно прагнемо до поліпшення нашої власної
внутрішньої системи управління впливом на навколишнє середовище. А ще – інвестуємо в
енергоефективні та екологічно чисті технологій, аби надихати та заохочувати суспільство
до того ж.
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Продукти та послуги для МСБ
Банк надає повний комплекс банківських послуг для клієнтів малого та середнього бізнесу
включаючи розрахунково-касове обслуговування, прийняття вкладів та здійснення
кре-дитних операцій.
Банк виділяє наступні підсегменти малого та середнього бізнесу, які відповідають
наступним критеріям:
Клієнти середнього бізнесу:
юридичні особи з обсягом виручки за останній звітний рік менше еквіваленту 300 млн
грн та з обсягом фінансування клієнта Банком менше еквіваленту 150 млн грн;
юридичні особи з обсягом виручки за останній звітний рік понад або дорівнює
еквіваленту 100 млн грн та/або з обсягом фінансування клієнта Банком понад або
дорівнює еквіваленту 30 млн грн;
комунальні підприємства та організації;
лізингові компанії компанії (крім лізингових компаній, які за відповідними критеріями
відносяться до сегменту «корпоративний бізнес»).
Клієнти малого бізнесу:
відносяться до юридичних осіб з обсягом виручки за останній звітний рік менше
еквіваленту 100 млн. грн. та з обсягом фінансування клієнта Банком менше еквіваленту
30 млн. грн.;
відноситься до фізичних осіб-підприємців або самозайнятих осіб з обсягом виручки
за останній звітний рік більше або дорівнює еквіваленту 5 млн. грн. та/або з обсягом
фінансування клієнта Банком більше або дорівнює еквіваленту 2,5 млн. грн.;
відносяться до громадських фондів та спілок, політичних партій, релігійних, громадських
та благодійних організацій, асоціацій, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів.
Клієнти мікро бізнесу:
відносяться до фізичних осіб-підприємців або самозайнятих осіб з обсягом виручки за
останній звітний рік менше еквіваленту 5 млн. грн. та з обсягом фінансування клієнта
Банком менше еквіваленту 2,5 млн. грн.
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Продукти та послуги для МСБ
Банком надаються для клієнтів сегменту мікро, малого та середнього бізнесу такі види
банківських продуктів:
Розрахунково-касове обслуговування:
Тарифний план «Розрахунковий»;
Тарифний план «Єдиний розрахунковий»;
Тарифний план «Соціальний»;
Тарифний план «Єдиний соціальний».
Депозитні продукти:
Депозит «Генеральний депозитний договір»;
Депозит «Класичний»;
Депозит «Овернайт для МСБ»;
Депозит «Довгострокова перспектива»;
Депозит «Освіта».
Кредитні продукти
Банк надає широкий спектр кредитних продуктів для фінансування як інвестиційних так і
поточних потреб клієнтів, зокрема:
Кредитування інвестиційних потреб (придбання/ремонт/реконструкція фінансовими
організаціями та держаними установами, зокрема з: Німецько-Українським фондом,
Європейським інвестиційним банком, НЕФКО, Мінагрополітики, Урядом Республіки
Білорусь, Фондом Енергоефективності, Держенергоефективності та іншими
партнерами;
Лізингові операцій;
Кредитування на поповнення оборотних коштів;
Кредити у формі овердрафту;
Гарантійні операції.
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Продукти та послуги для МСБ
Банк пропонує клієнтам малого та середнього бізнесу, як власні кредитні продукти, так і
кредити в рамках партнерських програм з міжнародними фінансовими організаціями та
держаними установами, зокрема з Фондом розвитку підприємництва, Департаментом
промисловості та розвитку підприємництва КМДА, Європейським інвестиційним
банком, Мінагрополітики, Урядом Республіки Білорусь, Фондом Енергоефективності,
Держенергоефективності та іншими партнерами.
Для клієнтів та проєктів, які відповідають критеріям екобанкінгу, УКРГАЗБАНК пропонує
покращені умови банківських продуктів. Зокрема, це стосується проєктів на здійснення
заходів з енергоефективності та енергомодернізації зменшення негативного впливу на
довкілля, проєктів відновлюваної енергетики.

Також у 2020 році активно розвивався напрямок фінансування клієнтів за спеціальними
умовами від партнерів: на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання,
спеціалізованої техніки та транспортних засобів, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин, насіння та нафтопродуктів.
Протягом 2020 року в УКРГАЗБАНКУ продовжувалась позитивна динаміка залучення на
розрахунково-касове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних
коштів, що було досягнуто завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів,
а також впровадженню проєктів автоматизації операційних процесів, з метою більш
оперативного обслуговування клієнтів. Банк продовжував поліпшувати сервіси, розвивати
та автоматизовувати процеси з метою задоволення потреб клієнтів, зокрема, за рахунок
реалізації протягом 2020 року наступних заходів:
впровадження нового клієнт-банку «ЕКОБУМ» – сервісу обробки платежів засобами
дистанційної системи в режимі 24/7. Сервіс «ЕКОБУМ» дозволив підприємцям управляти
своїми фінансами в режимі реального часу. Зокрема, клієнти з його допомогою можуть
оперативно відстежувати статус документів, отримувати інформацію про всі рахунки і
договори, подавати і обробляти заявки на обмін валюти, формувати виписки на експорт
за рахунком або групи рахунків в оперативному режимі без будь-яких обмежень.
вдосконалення умов проведення ресурсних операцій;
впровадження акцій для окремих груп клієнтів;
вдосконалення системи дистанційного обслуговування.
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Продукти та послуги для МСБ
В 2020 році УКРГАЗБАНКОМ оновлено кредитний продуктовий ряд для клієнтів МСБ,
що враховують їхні потреби, види діяльності та кон’юнктуру ринку, а також забезпечують
прийнятний рівень ризиків кредитування. Нова програма фінансової державної підтримки
суб’єктів мікро- та малого підприємництва з Фондом розвитку підприємництва «Доступні
кредити 5-7- 9%» стала драйвером розвитку бізнесу.
В рамках програми УКРГАЗБАНК пропонує кредитування на такі цілі:
фінансування господарської діяльності
заборгованості Позичальників;

та

рефінансування

кредитної

запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а
також для запобігання та подолання її наслідків;
рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва
(кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України.

за

кредитом

Наразі УКРГАЗБАНК є лідером серед держбанків України за обсягом виданих позик.
Основною програмою щодо підтримки позичальників, що постраждали внаслідок COVID-19,
є програма фінансової державної підтримки суб’єктів мікро- та малого підприємництва
«Доступні кредити 5-7- 9%», в рамках якої позичальники мають можливість, як отримати
фінансування на спеціальних умовах, так і рефінансувати діючі кредити за пільговими
умовами.
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Відповідно до стратегії корпоративного бізнесу на 2021 рік цільовий клієнт (юридична
особа окремо та/або юридична особа у складі бізнес-групи) корпоративного бізнесу
визначається за сукупністю оцінки його ключових фінансово-економічних характеристик,
потенційного ставлення та прихильності до банківських продуктів і послуг.
Основні (узагальнені) параметри цільового Клієнта характеризуються:
Виручкою від реалізації, що дорівнює або є більшою 300 млн. грн. на рік (за фактичним
значенням цього показника та характеристик діяльності окремо Клієнт сегментується
на середнього/великого корпоративного клієнта);
Формою власності – (а) приватною, з відкритою і зрозумілою структурою, та (б) державною;
Для приватної форми власності, мають виконуватись додаткові критерії – прогнозний
обсяг чистого непроцентного доходу від обслуговування — від 5 000 грн. в місяць;
досвід роботи бенефіціара клієнта в галузі від 3-х років, позитивна ділова репутація,
відсутність конфлікту між бенефіціарами клієнта та їх кримінальних переслідувань.
Ключові цільові групи Клієнтів на залучення яких в 2020 році орієнтована діяльність корпоративного бізнесу є:
мультинаціональні компанії з центром прийняття рішень в Україні та значною часткою
зовнішньоекономічної діяльності (драйвер – входження в капітал банку IFC);
аграрні компанії з земельним банком від 10 тис. до 80 тис. га з диверсифікованою
діяльністю (драйвер — реформування та відкриття ринку землі в Україні, що планується
та експортна орієнтація виробників с/г продукції);
місцеві бюджети (в т.ч. окремі територіальні громади) – обласні, міські бюджети та бюджети ОТГ;
енергетичні компанії — постачальники, виробники електричної енергії та оператори
систем розподілу електричної енергії (драйвер – запровадження нового ринку землі,
реалізація концепції ЕКО-банкінгу, міжнародна підтримка проектів з позитивним
екологічним впливом).
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Продукти та послуги для корпоративних клієнтів
Основними продуктами та послугами, що надавались клієнтам
корпоративного бізнесу у 2020 році є:
Розрахунково-касові продукти за якими здійснюється комплексне обслуговування корпоративних клієнтів з розрахунково-касового обслуговування їх господарських операцій в
національній та іноземних валютах.

Основними банківськими продуктами та послугами є:
відкриття, обслуговування та ведення поточних
рахунків;
проведення та обробки платежів в національній та
іноземній валюті;
випуску та обслуговування корпоративних платіжних карток міжнародних та національних платіжних систем;
касових операцій з готівкою в т.ч. інкасацією;
послуг з валюто обмінних операцій в т.ч. через
канал прямого ділінгу (новий продукт) та на умовах
«форвард» (новий продукт);
відкриття та обслуговування ESCROW-рахунків.
Банк застосовує широкий перелік електронних каналів надання послуг з розрахунковокасового обслуговування (Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, СМС-Банкінг, центр
фінансового контролю).
Також Банком в своїй діяльності реалізується підхід з цільової адаптації тарифних планів під
потреби клієнтів корпоративного бізнесу, що включає наступні тарифні плани:
«Основний корпоративний» – основний тарифний план для корпоративних
клієнтів;
«Базовий» – тарифний план для обслуговування державних, неприбуткових
підприємств/установ/організацій; підприємств/установ/організацій паливно-енергетичного комплексу з істотною участю держави в статутному капіталі,
газопостачальних підприємств тощо.
«ЕКО» – орієнтований на надання Банківських послуг при обслуговуванні
корпоративних клієнтів, основним видом економічної діяльності яких є «Виробництво електроенергії», та мають ліцензію на право ведення господарської діяльності з виробництва електроенергії на об’єктах електроенергетики з
використанням альтернативних джерел енергії, виданої згідно з постановою
НКРЕКП.
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Продукти та послуги для корпоративних клієнтів
Депозитні продукти Банку дозволяють задовольнити потреби корпоративних клієнтів
пов’язані з строковим розміщення тимчасово вільних коштів, залишків на поточних рахунках. Такі продукти реалізують:
рамковий підхід у встановленні договірних відносин з клієнтом;
диференційованість цінового параметру
відповідно до строку розміщення коштів (в т.ч. розміщення залишку коштів на
«овернайт» умовах);
сегментацію продуктів з врахуванням
специфіки грошових потоків окремих
груп клієнтів.

Банком для клієнтів корпоративного Банкінгу реалізовано наступний перелік депозитних продуктів:
«Генеральний депозит» – це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необмежену
кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, процентна ставка, інше) в рамках одного Генерального депозитного договору, що дає можливість клієнту
здійснювати планування власних фінансових потоків, розміщення траншів депозиту на підставі заяв на розміщення траншу, що є невід’ємними частинами Генерального депозитного
договору.

Депозит «Корпоративний овернайт»
Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративного бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в
Банку на кінець операційного дня.

Основні переваги депозиту:

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.
Отримання додаткового доходу.
Оперативність розміщення грошових коштів на депозит (розміщення кожного траншу депозиту не вимагає
укладення з Банком додаткової угоди).
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Депозит «Стандарт»
Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі

сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є
отримання максимально можливої доходності.

Основні переваги депозиту:
Висока доходність.
Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків
(щомісячно або в кінці строку договору).
Строк розміщення депозиту — від 3 до 732 (включно) календарних днів.

Депозит «Стандарт»
Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.

Основні переваги депозиту:
Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірвання договору та втрати процентів.
Можливість поповнення вкладу.
Можливість дострокового зняття вкладу без застосування зниженої процентної ставки.
Строк розміщення депозиту від 3 до 350 (включно) календарних днів, але лише у межах поточного
бюджетного періоду з обов‘язковим поверненням депозиту не пізніше 20 грудня такого періоду.
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Депозит «ОСВІТА» – для державних

та комунальних вищих навчальних закладів,
їх відокремлених структурних підрозділів,
державних та комунальних професійно–технічних навчальних закладів, їх відокремлених
структурних підрозділів.

Депозит «Швидкий рух» – депозит для корпоративних клієнтів, які мають
можливість розмістити кошти в Банку на
короткостроковий термін. Цей депозит дозволяє отримати дохід від оперативного та
гнучкого управління оборотними коштами
без розірвання договору та втрати відсотків,
з можливістю поповнення вкладу.

Депозит «Золотий стандарт» – депозит в Банківському золоті з правом поповнення.
Основні переваги депозиту:
Надійний захист коштів від інфляції.
Можливість отримання додаткового прибутку за рахунок зростання ціни на золото.
Конкурентна відсоткова ставка.
Можливість поповнення депозиту.

Кредитні продукти Банку орієнтовані на задоволення потреби корпоративних клієнтів в отриманні кредитних коштів на цільовій, зворотній, платній, строковій та забезпеченій основі
для кредитування їх поточної діяльності та інвестиційні цілі.

Продуктовий ряд включає:
інвестиційні продукти:
Фінансування інвестиційний Еко-проектів» орієнтоване на проектне фінансування
(інвестиційних проектів в рамках співпраці з IFC у напрямках: впровадження енергоефективних технологій, використання поновлюваних джерел енергії, більш ефективне
використання природних ресурсів (ресурсоефективність), зниження шкідливих викидів
у навколишнє середовище в т.ч. спрямованих на створення та використання відновлювальних джерел енергії: сонця (СЕС), вітру (ВЕС), гідроенергії (ГЕС), геотермальної (ТЕС/
ТЕЦ), відновлювального біоплива (ТЕЦ/котельні), енергії біогазу);
«Кредитування придбання транспорту, с/г техніки та обладнання»
«Кредит на придбання транспорту, с/г техніки та обладнання виробництва Республіки
Білорусь»
«Фінансовий лізинг» – спрямовані на оновлення активів з зменшенням екологічного впливу на навколишне середовищя за рахунок скорочення витрат на паливо та опосередковано
викидів в атмосферу;
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продукти на поповнення оборотного капіталу:
«Кредитування оборотного капіталу»,
«Кредит під депозит для корпоративних клієнтів»,
«Овердрафт для корпоративних клієнтів»,
«Траншева кредитна лінія»,
«Авалювання простих векселів для фінансування обігових коштів підприємств АПК».

При кредитуванні корпоративних клієнтів здійснюється структурування кредитних угод у
відповідності до проекту та встановлення додаткових умов кредитування, що обмежують
збільшення кредитного ризику боржника у майбутньому та дають право Банку вживати заходи, щодо перегляду умов кредитування, в тому числі вимагати дострокового повернення
кредитних коштів та захисту капіталу Банку.
Операції з кредитування корпоративних
клієнтів здійснюються з застосуванням стандартизованих умов Банківських продуктів та
використанням рекомендованих ефективних
процентних ставок встановлених Комітетом
з питань управління активами й пасивами
Банку. За кредитними операціями Банк не
встановлює процентні ставки менше ставки
беззбитковості. За проектами терміном більше 2 років, Банк орієнтується на застосування плаваючих процентних ставок.
Також рекомендованими умовами кредитних
продуктів передбачено щомісячне погашення кредитів з застосуванням рівномірного
графіку погашення основного боргу за проектом.
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Індивідуальні графіки застосовуються для клієнтів з сезонним/циклічним характером
діяльності, для кредитів забезпечених грошовим покриттям існує практика договорів без
визначеного графіку погашення.
Також по ряду Банківських продуктів, у випадку якщо таке об’єктивно
вимагається самим проектом, встановлюється пільговий період погашення основного боргу (від 3-х до 15
місяців), протягом якого сплачуються
тільки проценти за кредитною операцією. Проценти підлягають сплати
позичальниками на щомісячній основі.
Банком реалізується підхід комплексного обслуговування – кредитний продукт з проведення кредитних операцій в рамках Генерального кредитного договору (мультипродуктового), який дозволяє після одноразового укладання основного договору спрости доступ
клієнта до всього спектру кредитних продуктів (будь-якої форми, характру) в рамках загального ліміту кредитування
Також Банк пропонує профільні кредитні продукти окремим групам клієнтів – органам місцевого самоврядування «Кредитування муніципалітетів».
З впровадженням в Україні у 2020 році заходів з протидії наслідків та запобіганню пандемії
короновірусної інфекції COVID-19, Банком було вжито комплекс заходів щодо підтримки
позичальників:
При супроводженні діючих кредитних угод було враховані зміни в законодавстві щодо
не застосування штрафних санкцій у разі порушення умов кредитних договорів, що були
викликані погіршенням економічного стану окремих груп клієнтів, якості розрахунків, скорочення обсягів споживання товарів та послуг;
Банк підтримував обґрунтовані клієнтами перенесення термінів розрахунків за графіками
погашення за діючими кредитним договорами та зменшення фінансового навантаження за
процентними при обслуговуванні кредитної заборгованості за рахунок адаптивного зниження вартості кредитних ресурсів згідно ринкової ситуації;
Одним із перших Банк отримав статус уповноваженого банку з реалізації програми державної фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, що безпосередньо включала застосування компенсаційної ставки для клієнтів, які постраждали від карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
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8

Основні продукти та послуги УКРГАЗБАНКУ у розрізі роздрібного банкінгу:

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ
«ЕКО-депозит»
Строковий депозит фізичних осіб з виплатою процентів в кінці строку або щомісячно,
з можливістю розміщення від 93 до 730 днів,
без можливості дострокового розірвання, з
автоматичним продовженням строку

«Строковий з продовженням»,
«Класичний з продовженням»

«Екодепозит Плюс»
Строковий депозит фізичних осіб з виплатою процентів в кінці строку або щомісячно, з можливістю розміщення від 183
до 730 днів, без можливості дострокового
розірвання, з автоматичним продовженням
строку

«Прибуткова 7-ка»

Строкові депозити фізичних осіб з можливі- Строковий депозит фізичних осіб на строк
стю розміщення від 32 днів до 730 днів, без 7 календарних днів з можливістю автопроможливості дострокового розірвання, з авто- лонгації, без дострокового розірвання
матичним продовженням строку

«Драйвовий рік»
Строковий депозит на строк 367 днів без
автоматичної пролонгації строку та дострокового розірвання, з можливістю поповнення. При поповнені протягом місяця на наступний місяць розміщення встановлюється
підвищена процентна ставка.

«Прибуткові сходинки»
Строковий депозит на строк 31 день з
можливістю автопролонгації до 5 разів.
Тобто максимальний строк розміщення
депозиту за даною програмою 186 днів.
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«PRO ЗАПАС +»
Продукт передбачає відкриття рахунку для накопичення заощаджень з нарахуванням
підвищеної відсоткової ставки з можливістю цілодобового доступу до накопичених коштів.

ПРОДУКТИ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТП «Приватний»

ТП «Економ»

ТП «Форекс»

Поточний рахунок що ви- Поточний рахунок для виплати Поточний рахунок для
користовується для розра- депозиту та нарахованих про- здійснення операцій з мархунково-касових операцій. центів, для виплати/отримання жинальної торгівлі.
грошових переказів.

ТП «Молодіжний»,
«Молодіжний 2»
Рахунок для забезпечення
виконання проекту державного молодіжного кредитування.

«ДРАЙВ-Пакети
для Працівників
Організацій/Установ»

«ДРАЙВ-Пакети
для Клієнтів Банку»

Клієнти-фізичні особи, які є Клієнти – фізичні особи, які
співробітниками підприємств, відкривають картковий раз якими укладено угоду про на- хунок для власних потреб.
дання послуг по обслуговуванню платіжних карток (зарплатні
проекти).
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ПРОДУКТИ РОЗДРІБНОГО ОВЕРДРАФТНОГО
КРЕДИТУВАННЯ

Універсальна картка
«Домовичок»
Універсальна депозитнокредитна картка

Кредитка карта
VISA Signature

«Екокредитка»
універсальна депозитнокредитна картка

універсальна депозитнокредитна картка для клієнтів
Premier-banking

ПРОДУКТИ ЗАСТАВНОГО РОЗДРІБНОГО
КРЕДИТУВАННЯ
Авто в кредит
все включено

Строковий кредит для придбання нових легкових (не
більше 8-ми пасажирських місць) автомобілів (які будуть
використовуватися в особистих та сімейних цілях).

Авто в кредит
ECO Car

Строковий кредит для придбання легкових автомобілів,
які будуть використовуватися в особистих та сімейних
цілях та які приводяться в рух електродвигуном/ електродвигунами.

Авто в кредит
ECO Car

Строковий кредит для придбання легкових автомобілів,
які будуть використовуватися в особистих та сімейних
цілях та які приводяться в рух електродвигуном/ електродвигунами.

(нові автомобілі)

“Авто в кредит”
(що знаходиться
в заставі в банку)

Строковий кредит для придбання вживаних легкових (не
більше 8-ми пасажирських місць) автомобілів (які будуть
використовуватися в особистих та сімейних цілях)

Вживані авто в
кредит

Строковий кредит для придбання автомобілів, які реалізують позичальники УКРГАЗБАНКУ або їх майнові поручителі, та які є забезпеченням по діючим непогашеним
кредитам фізичних осіб або суб’єктів господарювання
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Житло в кредит
(вторинний ринок)

Строковий іпотечний кредит під заставу нерухомості на
придбання житлової нерухомості на вторинному ринку

«Житло в кредит» (вторинний ринок) з плаваючою % ставкою

Строковий іпотечний кредит під заставу нерухомості на
придбання житлової нерухомості на вторинному ринку з
використанням плаваючої % ставки

«Житло в кредит
(вторинний ринок)
(що знаходиться
в заставі в банку)

Житло в кредит
(первинний ринок)

«Кредит під заставу
нерухомості»

«ЕКО ЕНЕРГІЯ»

«Кредит під депозит»

Строковий іпотечний кредит під заставу нерухомості на
придбання житлової нерухомості (квартир, будинків, домоволодінь тощо) на вторинному ринку (в т.ч. разом із
земельними ділянками), яку реалізують позичальники АБ
«УКРГАЗБАНК» або їх майнові поручителі, та яка є забезпеченням по діючим непогашеним кредитам фізичних або
юридичних осіб
Строковий іпотечний кредит на придбання житлової нерухомості (квартир) на первинному ринку (в т.ч. на оплату
забезпечувального платежу/внеску згідно укладеного між
Забудовником/власником майнових прав на квартиру та
Позичальником Попереднього Договору купівлі-продажу
квартири) у акредитованих банком забудовників та об’єктах будівництва (будинки)
Строковий іпотечний кредит під заставу вже існуючої нерухомості: -на придбання житлової нерухомості на первинному ринку; на інші споживчі цілі (на будь-які споживчі
цілі).
Строковий кредит на придбання та встановлення сонячної
енергетичної станції та/або на придбання та встановлення
теплових насосів та відповідного додаткового обладнання
до них.
«Кредит під депозит». Строковий кредит на споживчі цілі
під заставу майнових прав на кошти розміщені на депозитному рахунку Позичальника призначеному для обліку
строкових вкладів (депозитів) в АБ «УКРГАЗБАНК» у національній валюті або іноземній валюті.
Строковий кредит на споживчі цілі під заставу майнових
прав на кошти розміщені на депозитному рахунку Позичальника призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів) в УКРГАЗБАНКУ у національній валюті або іноземній валюті.
35

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для роздрібних клієнтів
ПРОДУКТИ БЕЗЗАСТАВНОГО РОЗДРІБНОГО КРЕДИТУВАННЯ
«Тепла оселя»

«Екооселя»

Споживчий бланковий кредит на
придбання
енергоефективного
обладнання та/або матеріалів в
рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження та Державної
цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива
2010 - 2020 рр.

фізичні особи (зокрема
які отримують доходи
від власного бізнесу (як
підприємці), але кредитуються, як фізичні особи)

Споживчий бланковий кредит, який
надається на придбання:
енергоефективного обладнання
та/або матеріалів;
відновлювальних джерел енергії;
легкових автомобілів, що будуть
використовуватися в особистих
та сімейних цілях та які використовують, як гібридний спосіб
підключення двигунів до приводу автомобіля, так і приводяться
в рух електродвигуном/електродвигунами;
зарядних станцій та відповідного додаткового обладнання до
них для зарядки автомобілів, які
використовують, як гібридний
спосіб підключення двигунів до
приводу автомобіля, так і приводяться в рух електродвигунами.

фізичні особи (зокрема
які отримують доходи
від власного бізнесу (як
підприємці), але кредитуються як фізичні особи)
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Методи та заходи щодо підтримки позичальників що постраждали внаслідок COVID-19
(програми фінансування, тощо)

Назва заходу/
продукту

Опис

Зупинка регулярного платежу по кредитним картам

З метою зниження боргового навантаження на позичальника на період карантину банк припинив вимогу внесення мінімального регулярного платежу
по кредитним картам для клієнтів банку

Відміна будь-яких штрафних санкцій за невиконання
договірних умов

З метою виконання вимог Кабінету міністрів та
зниження затрат позичальника на період карантину банк не нараховував жодних штрафів, пені та
комісій, а також підвищених ставок на прострочену
заборгованість при невиконанні клієнтом договірних умов

Короткострокова реструктуризація

Програма націлена на зменшення фінансового навантаження до 1 року та дозволяє клієнту перенести сплату відсотків, подовжити термін кредиту на
1 рік, переглянути розмір відсоткової ставки тощо

Розбивка страхових платежів за програмами заставного кредитування

З метою зниження фінансового навантаження позичальника та досягнення максимального рівня перестрахування предметів застави клієнтам дається
можливість оплати щорічного страхового платежу
на 2-4 частини
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Система управління ризиками

8

Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наступний перелік суттєвих ризиків:
№
п/п

Вид ризику

Визначення

1

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

2

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання доходімв унаслідок неспроможності Банку забезпеРизик ліквідності
чувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх
зобов’язань в належні строки

3

Процентний
ризик

4

5

Ринковий ризик

Операційний
ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок. . Процентний ризик впливає як на
прибутковість Банку, так і на економічну вартість його
ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, вартості фінансових інструментів тощо
ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або
помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі
інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх
факторів.
Операційний ризик уключає юридичний ризик, тобто імовірність
виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання
запланованих доходів унаслідок невиконання сторонами умов
договорів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам законодавства.
Операційний ризик виключає ризик репутації та стратегічний
ризик.
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№
п/п

Вид ризику

Визначення

6

Комплаєнсризик

імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної
конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту
інтересів, а також внутрішньобанківських документів банку

7

Соціальний
ризик

ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок виникнення небезпеки для здоров’я
та безпеки людей, негативного впливу на місцеві спільноти, культурну та археологічну спадщину

8

Екологічний
ризик

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

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі,
масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує:
виявлення;
вимірювання (оцінку);
моніторинг;
звітування;
контроль;
пом’якшення всіх суттєвих
ризиків Банку з метою
визначення Банком величини капіталу, необхідного
для покриття всіх суттєвих
ризиків, притаманних його
діяльності (внутрішнього капіталу)
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Система управління ризиками відповідає таким принципам:

Ефективність
забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та інформаційних систем щодо управління ризиками Банку;

Своєчасність
забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях;

Структурованість
чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління ризиками між усіма
структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальності згідно з таким
розподілом;

Розмежування обов’язків (відокремлення функції
контролю від здійснення операцій Банку)
уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує
функції контролю;

Усебічність та комплексність
охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних рівнях та у всіх його підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;

Пропорційність
відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його системній важливості,
а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком;

Незалежність
свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання департаментом
ризик-менеджменту своїх функцій;
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Конфіденційність
запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає оприлюдненню, особами, у яких немає повноважень на її отримання;

Прозорість
оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.

Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк розглядає ризик
концентрації у наступних розрізах:
за найбільшими боржниками/вкладниками та їх групами;
за бізнес-лініями та продуктами;
за видами економічної діяльності (галузями економіки) та географічними регіонами, контрагентами
осіб, чиї фінансові результати залежать від одного
виду діяльності чи основного продукту;
за класами боржників/контрагентів, що визначаються у відповідності до нормативно-правового акту
Національного Банку України щодо оцінки кредитного ризику;
за видами забезпечення виконання боржниками та
контрагентами своїх зобов’язань;
за видами валют.
Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в
банківській книгах.
Інформація щодо управління ризиками оприлюднюється у складі річної та проміжної
звітності Банку.
Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль, пом’якшення всіх суттєвих ризиків Банку
з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих
ризиків, притаманних його діяльності.
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Система управління ризиками, базується на розподілі обов’язків між
підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:

перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів
та підрозділів підтримки діяльності Банку;
друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками, що вклю-

чають департамент ризик-менеджменту та управління соціальних
та екологічних ризиків, та департаменту комплаєнс;

третя лінія – на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо пе-

ревірки та оцінки ефективності функціонування системи управління
ризиками.

Структура управління ризиками:
Наглядова рада
Наглядова рада визначає і затверджує стратегію управління ризиками, декларацію схильності
до ризиків, кредитну політику, політики управління окремими ризиками, план забезпечення
безперервної діяльності, план фінансування в кризових ситуаціях, ,стратегію та оперативний
план управління непрацюючими активами та стягнутим майном, визнає джерела капіталізації та іншого фінансування Банку, розглядає звітність про профіль ризику Банку, розглядає
результати стрес-тестування, затверджує призначення та звільнення CRO, визначає випадки
накладання заборони (вето) CRO, забезпечує функціонування та контроль за ефективністю
системи управління ризиками.

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.
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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 показників
ризик-апетиту, визначених в декларації схильності до ризиків.

Колегіальні органи Правління
Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління
ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборгованістю позичальників, комісія з моніторингу кредитних операцій клієнтів, кредитні комісії
дирекцій здійснюють управління кредитним ризиком в межах повноважень делегованих
Правлінням.
Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює управління ризиком ліквідності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням.
Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним
ризиком в межах повноважень делегованих Правлінням.
Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформаційним ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Правлінням

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому
підрозділи з управління ризиками
CRO та підпорядковані йому підрозділи з управління ризиками забезпечують своєчасне
виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо суттєвих ризиків, готують
та надають звіти щодо ризиків Наглядовій раді, Комітету з управління ризиками Наглядової ради, Правлінню, колегіальним органам Правління, розробляють та підтримують в актуальному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію
роботи з питань управління ризиками з іншими структурними підрозділами Банку, обчислюють профіль ризику Банку, забезпечують моніторинг та попередження порушень показників ризик-апетиту та лімітів ризику, контролюють наближення показників ризиків до
затверджених граничних показників ризику та лімітів ризику та ініціюють вжиття заходів
для попередження їх порушень, здійснюють стрес-тестування, готують висновки для
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ухвалення кредитних рішень як щодо нових кредитів, так і щодо зміни умов за діючими/існуючими кредитами, готують висновки щодо ризиків,
які притаманні новим продуктам до моменту їх
впровадження для прийняття відповідних управлінських рішень.

ДЕКЛАРАЦІЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ
Банк визначає (декларує) сукупний ризик-апетит шляхом встановлення граничних показників
агрегованого ризику та ризик-апетит до окремих ризиків шляхом встановлення граничних
показників ризику щодо суттєвих ризиків, що визначені чинною Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК»:

Кредитного ризику;
Ризику ліквідності;
Процентного ризику;
Ринкових ризиків;
Операційного ризику;
Комплаєнс-ризику;
Екологічного ризику;
Соціального ризику.

Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, з урахуванням пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених
для системно важливих банків), та ковенант, яких Банк зобов’язався дотримуватися відповідно до угод з міжнародними фінансовими організаціями.
Сукупний ризик-апетит включає вимоги щодо підтримання цільового рівня кредитного
рейтингу за міжнародною шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу,
у тому числі з урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та регуляторного середовища.
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Ризик-апетит
щодо кредитного ризику
включає систему показників контролю
якості кредитного портфеля (частки непрацюючих активів та стягнутого майна), вартості кредитного ризику, обмеження ризику
концентрації за найбільшими позичальниками, галузями тощо.

Ризик-апетит
щодо процентного ризику
включає показники чутливості чистого процентного доходу та економічної вартості
капіталу до паралельного/непаралельного
зсуву кривих доходності в основних валютах

Ризик-апетит
щодо ризику ліквідності
включає мінмальні значення коефіцієнту
покриття ліквідністю (LCR) в усіх валютах
та окремо в іноземних валютах, коефіцієнту чистого стабільного фінансування
(NSFR), обмеження показників концентрації у зобов’язаннях.

Ризик-апетит
щодо ринкових ризиків
встановлений як максимальні значення
позицій, чутливих до ринкового ризику, та
показник вартості під ризиком, що розраховується за параметричною моделлю на
основі t-розподілу Стьюдента із 7 ступенями свободи з довірчим інтервалом 99% на
горизонті 10 торгових днів.

Ризик-апетит
щодо операційного ризику
встановлюється як максимальна сума прямих втрат від реалізації операційного ризику за
підсумками року. При цьому незалежно від вартості інциденту та суми потенційного збитку
Банком встановлено нульову толератність до операційних ризиків, пов’язаних з інцидентами
внутрішнього шахрайства, службової недбалості, порушення безперервності функціонування
критичних бізнес-процесів
Протягом 2019 року порушень граничних показників ризику не було зафіксовано.
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Операції з пов’язаними особами
Наглядовою радою затверджено Положення про порядок здійснення операцій з пов’язаними з Банком особами.
Особа є пов’язаною з Банком із моменту виникнення підстав для
визначення такої особи пов’язаною з Банком.

Пов’язаними з Банком особами є:
Контролери Банку
Особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких
ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною
участю у Банку.
Керівники Банку, директор департаменту внутрішнього аудиту, голова та члени колегіальних органів Наглядової ради та
Правління Банку
Споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники
банківської групи
Особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах Банку
Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами Банку, директор департаменту внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих
осіб
Особи, що відповідно до встановлених Національним банком України ознак характеру взаємовідносин та/або характеру операцій, визначені у якості пов’язаних з Банком осіб.

Не є пов’язаними з Банком особами:
за ознакою афілійованості:
держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або
суб’єктів, що діють на основі лише державної власності);
територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво
та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети;
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Банк визначає перелік пов’язаних із Банком осіб, який щомісячно затверджується Правлінням.
Банк забезпечує актуальність інформації про пов’язаних із Банком осіб на підставі змін інформації щодо особи, визначеної пов’язаною з банком, визначення нових осіб пов’язаними
з банком особами тощо. Банк зобов’язаний уживати заходів для відповідності операцій з
пов’язаними особами вимогам законодавства з моменту виникнення ознак пов’язаності фізичної або юридичної особи із банком.
Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити існування чи відсутність пов’язаності із банком складно чи неможливо. Банк забезпечує внесення змін до переліку пов’язаних із Банком осіб на підставі змін інформації щодо особи,
визначеної пов’язаною з Банком, визначення нових осіб пов’язаними з Банком особами
тощо.
Банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов’язаною з банком і
внесення інформації до переліку пов’язаних із банком осіб у письмовій формі повідомляє
про це таку особу.

Операції, які вимагають визначення приналежності контрагента до пов’язаних з Банком осіб
Операції, що призводять до виникнення фінансових вимог до пов’язаних з
Банком осіб, тобто:
розміщення в інших банках депозитів та коштів у розрахунках;
надання кредитів, у тому числі за врахованими векселями;
факторингові операції, фінансовий лізинг,
придбання боргових цінних паперів;
придбання акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком;
інші операції, що призводять до виникнення дебіторської заборгованості;

Надання Банком фінансових зобов’язань щодо пов’язаних з Банком осіб, тобто:
надання/випуск Банком гарантій, поручительств, акредитивів, авалів та акцептів;
надання Банком зобов’язань з кредитування.
Угоди, що здійснюються з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не
є поточними ринковими умовами. Банк здійснює активні операції з пов’язаними з Банком особам на умовах, які не відрізняються від умов здійснення активних операцій з іншими особами.
Критерії прийнятності кредитування, визначені Кредитною політикою, не можуть прилаштовуватися до вимог та потреб пов’язаних з Банком осіб.
Угоди, укладені Банком із пов’язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.
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Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:
Прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших
клієнтів.
Придбання у пов’язаної з Банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною.
Здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної з Банком особи, яку Банк не здійснив
би в інше підприємство.
Оплата товарів і послуг пов’язаної з Банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або
за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.
Продаж пов’язаній з Банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку Банк отримав би від продажу такого майна іншій особі.
Нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими Банком пов’язаним із Банком особам, які є меншими, ніж звичайні.
Нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими Банком від пов’язаних із
Банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.
Банк зобов’язаний вживати заходів для відповідності
операцій з пов’язаними особами вимогам законодавства України з моменту виникнення ознак пов’язаності фізичної або юридичної особи із Банком. Банк
має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити існування чи відсутність
пов’язаності із Банком складно чи неможливо.
Наглядова рада приймає рішення щодо укладення
Банком угод з пов’язаними з Банком особами у випадках та в порядку передбачених законодавством України.
Правління приймає рішення щодо укладення Банком
угод з пов’язаними з Банком особами в порядку передбаченому законодавством України, та в межах повноважень (лімітів максимального розміру кредитного
ризику на одну пов’язану з Банком особу), встановлених рішенням Наглядової ради Банку.
Правління може делегувати свої повноваження з
прийняття рішення щодо укладення Банком угод з
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пов’язаними з Банком особами колегіальним органам Банку та працівникам Банку.
У разі, якщо угода з пов’язаною з Банком особою призводить до перевищення встановленого Наглядовою радою Банку ліміту максимального розміру кредитного ризику на одну
пов’язану з Банком особу, прийняття рішення щодо укладення такої угоди здійснюється за
рішенням Наглядової ради Банку за умови, що це не призведе до порушення нормативу
максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами
(Н9).

Члени Наглядової ради, Правління, колегіальних органів Правління та працівники банку,
яким делеговані повноваження на здійснення активних операцій з пов’язаними з Банком
особами, не можуть бути залученими до схвалення рішення щодо видачі кредитів особам,
пов’язаним з ними.
Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з Банком особою,придбавати активи пов’язаної з Банком
особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою, та цінні папери, розміщені чи
підписані пов’язаною з Банком особою.
Банку забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов’язаними з Банком особами, у тому числі розміщувати кошти в іншому банку для кредитування цим банком
пов’язаних з Банком осіб.
Протягом 2019 року Банк неухильно дотримувався нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами (Н9) та законодавчих обмежень щодо операцій з пов’язаними з Банком особами.
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16

Принципи корпоративного управління:
Забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення
до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
Раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а також впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних умов для своєчасного обміну інформацією та ефективної
взаємодії між ними;
Повага прав та врахування законних інтересів зацікавлених осіб (працівників,
кредиторів, державних органів та органів місцевого самоврядування тощо)
та активна співпраця з ними для створення добробуту, робочих місць та
забезпечення фінансової стабільності Банку;
Визначення Загальними зборами цілей та основних напрямів діяльності Банку;
Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та
забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління;
Здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва
поточною діяльністю;
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Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про
його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності
та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень
користувачами інформації;
Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою
захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.
Ці принципи формують політику корпоративного управління. Банк бере на себе
зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі
принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у повсякденній діяльності.

Відповідно до статі 10 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ
Загальні збори акціонерів.
Правління.

ОРГАНИ КОНТРОЛЮ БАНКУ
Ревізійна комісія.
Наглядова рада.

Згідно із пунктом 12.30. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядова рада може
утворювати із числа членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети, для попереднього
вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції
Наглядової ради. Відповідними рішеннями Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» утворені
такі комітети Наглядової ради:
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Аудиторський комітет;
Комітет з управління ризиками;
Комітет з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;
Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;
Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань;
Комітет з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку
капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;
Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Персональний склад Наглядової ради станом на 02.12.2020 такий:

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Давда Шренік Діраджлал — Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович, представник акціонера держави Україна, заступником
Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради.
Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.
Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.
Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.
Улютін Денис Валерійович - член Наглядової ради, представник акціонера – Держави
Україна.
У складі Наглядової ради 7 членів: 5 незалежних членів та 2 представник акціонера –
Держави Україна.

РОЗПОДІЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА ГРОМАДЯНСТВОМ
У складі Наглядової ради 5 громадян України, один громадянин Польщі та один громадянин
Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.
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РОЗПОДІЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА СТАТТЮ
Із 7 членів Наглядової ради розподіл за гендером наступний: 1 жінка та 6 чоловіків.

РОЗПОДІЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА ВІКОМ
За віковими групами згідно з класифікацією всесвітньої організації охорони здоров’я
розподіл Наглядової ради такий: 1 член молодого віку, 4 члена середнього віку та 2 члена
похилого віку.

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Кравець Андрій Миколайович — Голова Правління
Дубровін Олександр Віталійович — перший заступник Голови Правління
Савощенко Тамара Юріївна — заступник Голови Правління
Василець Наталія Євгенівна — заступник Голови Правління
Морозов Родіон Валерійович — заступник Голови Правління
Харітіч Сергій Володимирович— заступник Голови Правління
Чернишов Денис Вікторович — заступник Голови Правління
Чепінога Людмила Анатоліївна— член Правління
Усі члени Правління – громадяни України.
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Ми вважаємо, що останні роки концепція сталого розвитку здійснила перехід від звичайного прагнення до комерційно виправданого рішення.
Сьогодні стале фінансування вже не стоїть у кулуарі, а все більше є ключовим для бізнесу
фінансової установи. Ми допомагаємо нашим клієнтам бути конкурентноздатними в
умовах зміни фінансових ринків на фоні кліматичних змін. Ми прагнемо допомогти нашим
клієнтам позиціонувати себе у майбутньому, в якому стійкість є основою для всіх галузей
промисловості та інтегрована на всіх ринках, успішними комерційними рішеннями.
Більш того ми як фінансова установа намагаємося підштовхувати своїх клієнтів до мінімізації негативного впливу на екологію та соціальну сферу.
Фокус на сталому розвитку відображений наступних документах банку:
Статут, в якому задеклароване прагнення УКРГАЗБАНКУ всіляко сприяти досягненню
цілей сталого розвитку ООН (UN SDG’s) та Паризької кліматичної угоди;
Кодекс поведінки УКРГАЗБАНКУ включає такі аспекти, як турбота про навколишнє
середовище, трудові права, ставлення до своїх споживачі, права людини, право на
конфіденційність, чесна конкуренція, боротьба з хабарництвом та боротьба з корупцією;
Політика екологічної та соціальної відповідальності банку, яка декларує усвідомлену
відповідальність за результати діяльності банку та затверджує основні підходи до
управління прямим та не прямим впливом банку на навколишнє середовище та
соціальну сферу.
Важливим кроком розвитку УКРГАЗБАНКУ було створення у 2018 році вищезгаданої
Політики, яка висловлювала нашу віру у важливість здорового навколишнього середовища
та нашу відданість використанню наших людей, капіталу та ідей для вирішення критичних
екологічних проблем (у 2019 році ми випустили оновлену політику). Ми продовжували
розвивати свою прихильність до навколишнього середовища в обраних стратегічних
напрямах:
Ми підходимо до управління екологічними та соціальними ризиками з такою ж
уважністю та дисципліною, як і до будь-якого іншого бізнес-ризику, та проводимо надійний процес аналізу екологічних та соціальних ризиків наших клієнтів та потенційних клієнтів під час прийняття рішень щодо фінансування клієнта.
Мінімізація нашого операційного впливу на екологію та соціальну сферу є
необхідною умовою обґрунтованої екологічної політики та необхідним
доповненням до нашої основної діяльності.
Цільовими клієнтами Укргазбанку є підприємства/ проекти відновлюваної
енергетики. На сьогодні кредитний портфель таких клієнтів стрімко зростав
та ми цілеспрямовано рухаємося до збільшення обсягів фінансування проектів
відновлюваної енергії та проектів з впровадження енергоефективних рішень.
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Цілі сталого розвитку
Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик
до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир
і процвітання для всі людей у світі.
Вказані 17 Цілей є розвитком успіху Цілей розвитку тисячоліття; крім того, серед інших
пріоритетів, вони також охоплюють нові сфери, такі як кліматичні зміни, економічна
нерівність, інновації, стале споживання, мир і справедливість. Цілі є взаємопов’язаними —
ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов’язаних із іншими.
ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, і спрямовані на правильний вибір з метою
стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони містять чіткі орієнтири
та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів
і екологічних проблем світу загалом. ЦСР є інклюзивним порядком денним. Вони усувають
основні причини бідності та об’єднують нас для запровадження позитивних змін для людей
і планети.
На шляху до сталого розвитку Укргазбанк у партнерстві із місцевими громадами, бізнеспартнерами та органами влади робить посильний внесок у досягнення Цілей сталого
розвитку. Досягнення цих Цілей – важливе завдання у різних напрямах діяльності Банку.
Цей звіт ілюструє проекти та заходи, якими Укргазбанк долучається до досягнення Цілей
сталого розвитку ООН.
Завдяки нашій стратегії та концепції сталого розвитку, ми прагнемо внести власний внесок
в досягнення цілей глобального розвитку, сформульованих Організацією Об’єднаних
Націй. Виходячи зі специфіки роботи Банку ми ідентифікували 7 цілей сталого розвитку
які є найбільш важливими для нас.
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cфера діяльності

Визначення

Цілі сталого розвитку

Корпоративне
управління

Впровадження практик, що
забезпечують справедливість
і прозорість у відносинах із
зацікавленими сторонами,
запобігання корупції,
хабарництво і відмивання
грошей

16

Внутрішні
екологічні міри

Скорочення внутрішнього
споживання ресурсів на
викидів вуглекислого
газу. Визначення цільових
показників та методів їх
досягнення.

7

8

13

12
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Економічний
розвиток

Підтримка розвитку економіки
України за рахунок підтримки
розвитку стратегічних
напрямів економіки та сектору
МСБ

8

9

Концепція
сталого
розвитку
( Sustainable
finance)

Банк успішно імплементував
Environmental Management
system (EMS) яка базується на
трьох складових: «Зелене»
фінансуванні, скорочення
негативного впливі від
діяльності банку та оцінка
і моніторинг екологічних
та соціальних ризиків
позичальників.

7

8

9

13

12

Управління
ризиками

Запроваджений комплексний
підхід до аналізу ризиків, що
включає оцінку екологічних та
соціальних ризиків

8

Розвиток
персоналу
Умови роботи
та цінності
роботодавця

Банк намагається створювати
комфортні умови праці що
включають: гендерну рівність,
чітку та зрозумілу ієрархію
та прозору комунікацію
поміж персоналу. Навчання
персоналу є обов’язковим
елементом розвитку Банку.
Укргазабанк активно
використовує різноманітні
методи як дистанційного так і
аудиторного навчання
діяльності банку та оцінка
і моніторинг екологічних
та соціальних ризиків
позичальників.
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Одним із важливих дороговказів нашого майбутнього розвитку є
Принципи
відповідального банкінгу. В жовтні 2019 року Банк приєднався до Фінансової ініціативи
ООН з навколишнього середовища (далі – UNEP FI) і наразі є єдиним представником від
України в зазначеній організації.
UNEP FI – це міжнародне партнерство між ООН та фінансовим сектором, метою якого є
покращення якості життя людей, фінансування та сприяння сталому розвитку.
UNEP FI були розроблені «Принципи відповідальної банківської діяльності» (далі –
Принципи), згідно з якими банки повинні будувати свої стратегії відповідно до потреб
громадян та принципів Паризької кліматичної угоди, а також сприяти підвищенню
позитивного впливу та/або зменшенню негативного впливу від своєї діяльності на
навколишнє середовище, суспільство та економіку.
У зв’язку з цим Банк взяв на себе такі зобов’язання:

1

Привести свою бізнес-стратегію у відповідність до ви- В процесі виконання
мог Принципів, Цілей сталого розвитку ООН, Паризької
кліматичної угоди та впровадити Принципи в діяльності
Банку
Створити управлінську структуру для впровадження
Принципів

Виконано

Правління

2

Робоча група з
впровадження Принципів

Action Team

Відповідальні структурні підрозділи
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3

Провести аналіз впливу своєї діяльності на навколишнє Виконано
середовище, соціальну та економічну сферу. За результатами Аналізу впливу були визначені пріоритетні сфери, в
яких вплив Банку є найбільш суттєвим:
Клімат
Ефективність використання ресурсів
В рамках впровадження Принципів в діяльності Банку Виконано
визначити щонайменше два завдання для підвищення позитивного впливу та/або зменшення негативного впливу
від своєї діяльності на навколишнє середовище, суспільство та економіку;

4

Ціль 1: Скоротити викиди CO2 в атмосферу на 70 тис. тонн
у 2021 р. , 80 тис. тонн у 2022 р. , та 100 тис. тонн у 2023 р.
за рахунок реалізації профінансованих Банком проєктів з
енергоефективності, альтернативної енергетики та сталого розвитку
Ціль 2: Скоротити споживання електроенергії на 480 тис.
кВт*год до 2024 (у 2021-2023 рр.) та скоротити використання паперу у роботі Банку на 3,2 тонни до 2024 (у 20212023 рр.)
Ціль 3: Відмовитись від фінансування вугільної промисловості з 2021 р.

5

Розробити план дій з впровадження та моніторингу Прин- Виконано
ципів в діяльності Банку та досягнення цілей сталого розвитку;

6

Заохочувати своїх клієнтів впроваджувати практики ста- В процесі виконання
лого розвитку у своїй діяльності

7

Розробити механізм взаємодії з зацікавленими сторона- В процесі виконання
ми щодо впровадження Принципів;

8

Впровадити культуру відповідальної банківської діяль- В процесі виконання
ності серед своїх співробітників;
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Політика банку: Оцінка та моніторинг екологічних та соціальних
ризиків

8

13

12

Основним документом що відображає всі аспекти системи управління впливом на навколишнє середовище є розроблена та затверджена Політика екологічної та соціальної відповідальності, яка включає в себе наступні складові:
I Оцінка та моніторинг екологічних та соціальних ризиків
З 2017 року впроваджено систему оцінки екологічних та соціальних ризиків проектів, що
фінансуються Банком.
З 2018 року розроблено та впроваджено в дію власну політику з екологічної та соціальної
відповідальності.
У своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльності
міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). Перш за все клієнти Банку перевірюються
на неналежність до таких співпраця з якими заборонена згідно списку виключень до
фінансування (https://www.ukrgasbank.com/ecosoc_risk/)
Проекти, що фінансуються Банком, розробляються та експлуатуються відповідно до
найкращих українських та міжнародних практик. Для того, щоб допомогти нашим клієнтам
та їхнім проектам досягти цього, ми керуємося вісьмома вимогами у соціальній сфері та
сфері охорони навколишнього середовища щодо реалізації проектів, що розроблені
Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
PS1 Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками впливами на
підприємстві; .
PS2 Організація та умови праці;
PS3 Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;
PS4 Здоров’я та безпека населення;
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PS5 Придбання землі та вимушене переселення;
PS6 Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами;
PS7 Корінні народи – меншини;
PS8 Культурна спадщина.

Performance Standards
Risk
Management

Labor

Resource

Community

Land
Resettlement

Biodiversity

Indigenous
People

Cultural
Heritage

Проекти, що відносяться до альтернативних видів енергетики та до енергоефективності, а
також інші проекти за критерієм суттєвості оцінюються відповідно до вимог Банку щодо
екологічної та соціальної політики та ефективності.
Враховуються розмір проекту, місце розташування та потенційні екологічні та соціальні
наслідки. Якщо соціально-екологічна оцінка виявляє, що проект кредитування не відповідає
або не буде повністю відповідає вимогам, Банк розробляє та погоджує з клієнтом План
дій з екологічної та соціальної роботи, щоб досягти відповідного стандарту діяльності
упродовж зазначеного терміну.
Також, при виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях
з охорони навколишнього середовища, встановлюються відкладальні умови кредитування,
тільки після усунення яких Банк здійснить кредитування об’єкту.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Структура кредитного портфелю бізнес клієнтів в розрізі категорії
екологічного та соціального ризику:
31.12.2020
Всього

31.12.2019

49 713 787 220,19

100%

40 726 151 958,78

100%

Категорія А

5 249 912 168,93

11%

2 942 221 565,66

7%

Металургія

482 982 085,08

1%

428 836 792,58

1%

Видобування та торгівля
газом

4 080 560 151,93

8%

2 043 152 492,73

5%

Торгівля енергоносіями

339 777 050,47

1%

0,00

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

232 764 054,37

0%

0,00

0%

Хімічне виробництво

113 828 827,07

0%

470 232 280,35

1%

Категорія B

14 596 561 598,49

29%

7 953 934 124,20

20%

Металургія

2 190 230 315,47

4%

0,00

0%

Комерційна нерухомість

1 396 737 932,82

3%

126 225 222,72

0%

Транспорт

2 472 918 093,10

5%

695 488 616,74

2%

Торгівля

1 244 336 053,89

3%

96 814 321,25

0%

Виробництво

1 317 366 642,57

3%

1 397 710 748,06

3%

Будівництво

465 799 844,88

1%

1 372 738 411,26

3%

Електроенергетика

2 890 330 907,22

6%

2 099 273 495,80

5%

Сільське господарство та
харчова промисловість

2 497 472 991,50

5%

1 426 924 736,02

4%

121 368 817,05

0%

0,00

0%

Категорія C

19 142 710 085,09

39%

16 006 574 738,78

39%

Електроенергетика

10 527 838 759,00

21%

5 309 957 719,59

13%

3 330 962 147,05

7%

4 903 726 489,63

12%

146 578 637,59

0%

0,00

0%

Комерційна нерухомість

1 009 341 573,92

2%

71 518 465,20

0%

Муніципалітет

1 931 144 752,54

4%

2 373 373 028,11

6%

Сфера обслуговування

Торгівля та
транспортування газу
Виробництво
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Структура кредитного портфелю бізнес клієнтів в розрізі категорії
екологічного та соціального ризику:
31.12.2020
Сфера обслуговування

31.12.2019

235 116 423,81

0%

12 593 907,94

0%

605 998 249,20

1%

1 000 524 041,98

2%

Торгівля енергоносіями

63 308 600,93

0%

0,00

0%

Транспорт

247 637 062,22

0%

96 229 657,93

0%

1 002 928 640,79

2%

0,00

0%

Будівництво

9 542 045,04

0%

184 455 779,37

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

32 313 193,00

0%

0,00

0%

10 724 603 367,68

22%

13 823 421 530,14

34%

249 573 651,52

1%

363 132 512,25

1%

6 353 560,42

0%

8 681 370,03

0%

874 158 068,00

2%

661 992 909,64

2%

102 191 276,33

0%

1 191 996 829,74

3%

1 711 707 684,13

3%

1 556 148 558,76

4%

78 622 592,83

0%

866 324 185,91

2%

956 560 377,66

2%

82 803 098,50

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

2 459 035 795,00

5%

1 905 144 874,95

5%

Сфера обслуговування

1 102 738 934,00

2%

1 009 114 100,73

2%

28 689 084,00

0%

596 903 818,79

1%

1 523 135 794,00

3%

3 040 383 201,00

7%

Торгівля енергоносіями

590 326 105,99

1%

0,00

0%

Транспорт

598 710 869,00

1%

37 527 634,66

0%

інше

442 799 574,80

1%

34 779 184,12

0%

Торгівля

Будівництво доріг

Без класифікації
Будівництво
Торгівля та
транспортування газу
Виробництво
Електроенергетика
Комерційна нерухомість
Металургія
Муніципалітет

Телекомунікації
(електрозв’язок)
Торгівля
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1
2
3

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

4

Проєкти без класифікації: проєкти, які не підлягають оцінці виходячи з виду
діяльності та/або критерію суттєвості, також проєкти що були профінансовані
банком до 2017 року та по яким не проводилась оцінка екологічних та соціальних

Проєкти категорії В: проєкти, які мають екологічні та соціальні впливи, які можна
оцінити та якими можна керувати.
Проєкти категорії C: проєкти, які призведуть до незначного чи позитивного екологічного або соціального впливу.

E&S risk categorisation, end of 2020

E&S risk categorisation, end of 2019

7%

11%

22%

34%

20%

29%

38%
39%

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика банку: Фінансування Еко-проектів

7

13

9
64

Політика екологічної та соціальної відповідальності:
II Фінансування «Зелених проектів»
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, – стратегію Еко-банкінгу з метою сприяння збільшенню
приватних та публічних інвестицій у такі проекти, напрямки фінансування:
Сонячні електростанції (СЕС);
Вітрові електростанції (ВЕС)
Гідроелектростанції (ГЕС)
Теплоелектростанції на біопаливі
Тепло генерація
Транспорт
Енергоефективні заходи та обладнання, тощо

20,8%

11,65%.

Частка проектів відновлювальної енергетики в загальному кредитному портфелі Банку
складає 20,8%.
Частка проектів з енергоефективності та екології в загальному кредитному портфелі
Банку складає 11,65%.
Загальний кредитний портфель Банку.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика банку: Фінансування Еко-проектів
Динаміка розвитку портфелю Еко-кредитів наступна (млрд.грн):

В результаті впровадження «зелених» проектів, що були профінансовані або рефінансовані
АБ «УКРГАЗБАНК» було досягнуто значний рівень зменшення викидів парникових газів, в
першу чергу СО2, в Україні, в тому числі:
Станом на 1 січня 2021 року, з початку реалізації екобанкінгу у травні 2016,
загальний рівень скорочень викидів парникових газів, за рахунок реалізації
екопроєктів УКРГАЗБАНКУ перевищує 1 404 тис. тонн (зокрема 1 043 тис. тонн
або 74,3% – за проєктами відновлювальної енергетики та 361 тис. тонн або
25,7% – за проєктами енергоефективної модернізації та сталого розвитку).
У 2020 році рівень скорочення парникових газів, за рахунок реалізації
екопроєктів УКРГАЗБАНКУ становить 71 тис. тонн (зокрема 18 тис. тонн або
25,4% – за проєктами відновлювальної енергетики та 53 тис. тонн або 74,6% – за
проєктами енергоефективної модернізації та сталого розвитку).

тис тонн СО2

за 2020 рік

Накопичувально
станом на
01.01.2021

Накопичувально
станом на
01.01.2020

Накопичувально
станом на
01.01.2020

ВДЕ

18

1 043

1 025

770

Ефективність та
сталий розвиток

53

361

308

286

Разом

71

1 404

1 333

1 056
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика банку: Фінансування Еко-проектів

Нині в Україні відсутня будь-яка відкрита статистика щодо обсягів фінансування екопроєктів
окремими фінансовими установами (зокрема банками, як українськими, так і іноземними),
кожна фінансова установа веде власну закриту статистику за такими проєктами, відсутня
зведена інформація. Проте в наявності є публічна інформація, щодо об’єктів ВДЕ, саме тому
для розрахунку частки УКРГАЗБАНКУ на ринку «зеленого» фінансування України в 20182020 рр. було використано публічну інформацію та власні внутрішні розрахунки щодо
обсягів кредитування «зеленої» енергетики за цей період.
За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України у 2020 році, з урахуванням карантинних обмежень через пандемію COVID-19 та
нестабільність із виплатами за «зеленим» тарифом через аномальні природні умови зимою
та весною 2020 року (значно перевищено прогнозний рівень інсоляції) та незбалансованість
нової моделі ринку електроенергії України, у проєкти ВДЕ у 2020 році було інвестовано 1,2
млрд євро, у 2019 році у проєкти ВДЕ було інвестовано близько 3,7 млрд євро, у 2018 році
– 2,1 млрд євро.
Для розрахунку частки проєктів ВДЕ, що були у 2018-2020 роках профінансовані Банками
та іншими фінансовими установами, було використано наступні припущення:
a.
Середньозважена частка кредитних коштів у фінансуванні проєктів ВДЕ знизилася
до 10% у 2020 році. Розрахунковий обсяг фінансування проєктів ВДЕ за рахунок кредитних
коштів у 2018-2020 роках склав близько 1,9 млрд євро;
b.
УКРГАЗБАНК у 2018-2020 роках профінансував проєктів ВДЕ в обсязі 0,4 млрд
євро, частка Банку на ринку фінансування проєктів альтернативної енергетики склала 21%.
Частка Банку на ринку фінансування проєктів ВДЕ за 2020 рік знизилася з 28% до 20%
на 8 п.п. через прийняття рішення про призупинення фінансування проєктів мережевих
електростанцій, що отримують кошти за «зеленим» тарифом – в результаті факторів,
зазначених вище.
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Політика банку: Фінансування Еко-проектів
Враховуючи вищезначені негативні тенденції на ринку відновлювальної енергетики у
2020 році, що розрахунково мінімізували обсяг кредитування даного сегменту ринку
«зеленого» фінансування в Україні, до розрахунку було прийнято, що частка проєктів
ресурсоефективної модернізації та сталого розвитку (зокрема проєктів захисту здоров’я
та протидії наслідкам COVID-19) у 2020 році суттєво зросла за рахунок фінансування за
продуктом 5-7-9 (еко). Частка УКРГАЗБАНКУ у 2020 році у фінансуванні інвестиційних
проєктів «5-7-9» перевищила 30%.
Крім того, у 2020 році частка УКРГАЗБАНКУ на ринку фінансування «зелених» проеєктів,
інших ніж ВДЕ, зросла за рахунок активного фінансування проєктів за рахунок фінансового
еколізингу.
Розрахунково, частка УКРГАЗБАНКУ у фінансуванні проєктів ресурсоефективної
модернізації та сталого розвитку в Україні у 2020 році склала не менше 33%.

Частка Банку на ринку фінансування екопроєктів, інших ніж ВДЕ, за 2020 рік зросла
орієнтовно з 28% до 33% на 5 п.п. через активне кредитування таких проєктів за рахунок
державної програми «5-7-9», розвитку фінансового лізингу (еко) та впровадження нового
напряму фінансування екопроєктів в УКРГАЗБАНКУ – проєкти сталого розвитку (а саме
медицина, управління відходами тощо).
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика банку: Внутрішні проекти банку
Політика екологічної та соціальної відповідальності:
III Внутрішні проекти банк

8

12

Банк робить свій внесок у охорону довкілля, мінімізуючи негативні наслідки та збільшуючи
позитивний вплив у своїй роботі. Захист довкілля відбувається не лише шляхом реалізації
інвестиційних проектів Банку, а й раціонального споживання ресурсів в самому Банку.
Споживання електроенергії
Загальна кількість електроенергії спожитої за 2020 рік складає 6 332 551 кВт*год,
перевищення у порівнянні з 2019 роком склало 345 172 кВт*год (+5,8%). Перевищення
відбулося в результаті відкриття нових відділень (збільшення кількості співробітників на
9% у 2020 році). При цьому у 2020 році споживання електроенергії у розрахунку на одного
співробітника Банку зменшилося на 3%. Дана економія була досягнута за рахунок того,
що частина співробітників у зв’язку з пандемією COVID-19 було переведено на віддалений
режим роботи (працюють лише системні блоки), споживання моніторів та комп’ютерної
периферії та офісної техніки такими співробітниками не відбувалося. Окрім того, за рахунок
зменшення кількості працюючих в офісних приміщеннях співробітників було досягнуто
економію споживання електроенергії у приміщеннях Банку, у яких встановлено датчики
руху, за рахунок зменшення навантаження в місяцях загального користування (коридори,
кухні, вбиральні тощо).
Фактично досягнутий рівень зменшення електроспоживання енергії у 2020 році (3%) у
розрахунку на одного співробітника Банку відповідає запланованому рівню.
Загальний обсяг споживання води за 2020 рік складає 23 103 м3, скорочення у порівнянні з
2019 роком склало 6 400 м3 (-22%). При цьому, скорочення споживання води у розрахунку
на одного співробітника Банку за 2020 рік склало 28%. Дана економія була досягнута за
рахунок того, що частина співробітників у зв’язку з пандемією COVID-19 було переведено
на віддалений режим роботи, через що було зменшено споживання води у приміщеннях
Банку.
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Політика банку: Внутрішні проекти банку
Загальний обсяг споживання Банком викопного палива автомобільним транспортом за
звітній період складає 730 689 літрів, перевищення у порівнянні з 2019 роком склало 187
672 літри (+34,6%) за рахунок закупівлі додаткових автомобілів (у 2020 році придбано 54
автомобілів, приріст автомобільного парку склав 78%). При цьому, споживання палива у
перерахунку на 1 автомобіль за 2020 рік знизилося на 24,5% за рахунок закупівлі у 2020
році гібридних автомобілів замість бензинових, які закуповувалися Банком у попередні
роки.
Кількість парникових газів, утворених внаслідок діяльності Банку, в еквіваленті СО2
складає 5 700 тонн на рік, для порівняння – в попередньому році даний показник складав
9 730 тонн на рік.
Фактично досягнутий рівень зменшення води у 2020 році (28%) у розрахунку на одного
співробітника Банку перевищує запланований рівень. На 2021 рік встановлено цільовий
показник зменшення споживання води на рівні 3%, що планується досягти за рахунок
заміни та ремонту несправних елементів системи водопостачання та водовідведення,
інформування співробітників про необхідність раціонального використання ресурсів
шляхом інформаційних розсилок засобами електронної пошти.

Загальний обсяг споживання Банком викопного палива автомобільним транспортом за
звітній період складає 730 689 літрів, перевищення у порівнянні з 2019 роком склало 187
672 літри (+34,6%) за рахунок закупівлі додаткових автомобілів (у 2020 році придбано 54
автомобілів, приріст автомобільного парку склав 78%). При цьому, споживання палива у
перерахунку на 1 автомобіль за 2020 рік знизилося на 24,5% за рахунок закупівлі у 2020
році гібридних автомобілів замість бензинових, які закуповувалися Банком у попередні
роки.
Кількість парникових газів, утворених внаслідок діяльності Банку, в еквіваленті СО2
складає 5 700 тонн на рік, для порівняння – в попередньому році даний показник складав
9 730 тонн на рік.
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Цілі на 2021 рік:
Електроенергія: На 2021 рік встановлено цільовий показник зменшення електроспоживання
на рівні 3%, що планується досягти за рахунок подальшого впровадження енергоефективних
заходів за стандартом ISO 50001.
Вода: На 2021 рік встановлено цільовий показник зменшення споживання води на рівні
3%, що планується досягти за рахунок заміни та ремонту несправних елементів системи
водопостачання та водовідведення, інформування співробітників про необхідність
раціонального використання ресурсів шляхом інформаційних розсилок засобами
електронної пошти.
Вода: На 2021 рік встановлено цільовий показник зменшення споживання води на рівні
3%, що планується досягти за рахунок заміни та ремонту несправних елементів системи
водопостачання та водовідведення, інформування співробітників про необхідність
раціонального використання ресурсів шляхом інформаційних розсилок засобами
електронної пошти.

Ланцюжок постачання
Розуміння непрямого впливу діяльності Банку на місцеві громади та довкілля та можливість
нівелювання цих впливів, стали невід’ємною частиною корпоративної діяльності Банку,
тому Банк оцінює всі можливі впливи, включаючи впливи у ланцюжку постачальників.
Сталі закупівлі та поставки — запорука успіху відповідального бізнесу. Глобальний договір
ООН включає відповідальність при формування ланцюжку закупівель і поставок в число
найважливіших ділових практик, що визначають лідерство в сфері сталого розвитку.
Відповідно до Глобального договору ООН сталий ланцюжок поставок передбачає
відповідальну взаємодію з постачальниками, а також керування екологічними, соціальними
та економічними наслідками прийнятих бізнес-рішень протягом всього життєвого циклу
товарів і послуг.
Важливе завдання для Банку— формування політики, механізмів і процедур взаємодії
з постачальниками та підрядниками, які забезпечують дотримання бізнес-партнерами
стандартів відповідальної ділової практики, формування вимог в галузі промислової та
екологічної безпеки, охорони праці, етики бізнесу.
Саме тому у 2018 році Банк розробив та почав впроваджувати соціально-екологічні вимоги
до постачальників, що дозволить відслідковувати та закуповувати товари і послуги тільки
у соціально-відповідальних компаній, що також має позитивно відзначитись на репутації
Банку. Наприклад, за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 висувались вимоги постачальникам
паперу для друку (папір А4 із вторинної сировини (210х297мм)).
71

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика банку: Внутрішні проекти банку
Надалі ми також плануємо розкривати у публічній звітності відомості про управління
відповідальністю в ланцюжку поставок, про механізми, що забезпечують належну
взаємодію з контрагентами та врегулювання закупівельних процедур.
Факти:
Загальна кількість постачальників станом на 01.01.2021 року становить – 3 198.
Кількість нових постачальників за період 01.01.2020 по 01.01.2021 – 63.
Відсоток витрат на закупівлю від постачальників що зареєстровані в Україні складає
більш ніж 99,9%
У 2020 році банком було придбано таку кількість товарів із переробної сировини (крафтпаперу):
Папки крафтові А4 формату – 170 500 шт.;
Пакети крафтові – 13 000 шт.;
Файли крафтові А4 формату – 360 000 шт.;
Блокноти крафтові – 13 100 шт.;
Календарі квартальні – 6000 шт.;
Щоденники – 2500 шт.;
Ручки з крафтового паперу – 20 000 шт
Папір офісний А4, виготовлений із 100% переробної сировини, кількість пачок –
50209, вартість закупівлі – 4198651,38 грн.

УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

5

8

Відповідальність у забезпеченні прийнятного робочого середовища для своїх працівників
є одним з напрямків розвитку Банку. В умовах запровадженого карантину та загрозливої
епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням захворюваності на коронавірусну інфекцію в світі та на території України, основними пріоритетами кадрової політики Банку у
2020 році були: здоров’я співробітників; гарантування максимально безпечних умов праці; турбота про матеріальний добробут; інформаційна і морально-психологічна підтримка
працівників.
72

УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
На час карантину було організовано та забезпечено можливість працівників Баку працювати віддалено, шляхом запровадження дистанційного формату роботи, при цьому було
збережено оплату праці таким працівникам на докарантинному рівні. Крім того, проводилась робота по перетворенню приміщень Банку на безпечне середовище для роботи та
обслуговування клієнтів, закуплені для використання сучасні інструменти для дезінфекції.
З метою мінімізації негативного впливу у період карантинних обмежень було посилено напрямок внутрішніх комунікацій, шляхом регулярного інформування працівників про актуальні та важливі новини Банку і держави, надання корисних порад про організацію роботи
в нових умовах.
Загальна кількість працівників всієї мережі банку складає 4 460, з яких 1 334 чоловіків та 3
126 жінок. В порівнянні з попереднім роком кількість персонану збільшилась на 3%.
Банк всебічно підтримує сімейні цінності, а тому у 2020 188 жінок пішли у декретну відпустку та у відпустку по догляду за дитиною, при цьому 118 жінок та 1 чоловік повернулися
до роботи після закінчення декрету.

Розподіл персоналу АБ «Укргазбанк» за віком станом на 01 січня 2021 року
(Головний банк та регіональні дирекції)
Віковий діапазон

Кількість

%

м

ж

до 24 років

141

4

45

96

від 25 до 34 років

986

26

255

731

від 35 до 49 років

2467

52

696

1771

від 50 до 54 років

420

9

142

278

від 55 до 59 років

295

6

119

176

від 60 років

151

3

77

74

4460

100

1290

3029

Ми дотримуємось справедливості в оплаті праці жінок та поважаємо права наших співробітниць на гідну оплату та умови праці.
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Відсоткове співвідношення фактично нарахованої заробітної
плати жінок до чоловіків по категоріям, а саме:
Всього
працівників

Чоловіки

Жінки

Заробітна
плата

Кількість

Кількість

Кількість

(k)

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

16

13

3

0,70

2.2.Заступники головного бухгалтера, директори/заступники
директорів департаментів

71

43

28

1,15

2.3. Начальники/заступники начальників управліннь

294

147

147

1,09

Назва посад

Ми піклуємось про здобуття та утримання талантів. У 2020 році до команди Банку приєдналось 807 працівника, з яких - 552 жінки та 255 чоловіків
До вищих позицій (начальники управлінь та їх заступники, директори департаментів та їх
заступники, директори дирекцій, начальники відділень) було переведено 79 працівника, з
них 42 – чоловіків та 37 - жінок.
У 2020 році Банк прийняв на стажування 8 студентів.
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Навчання персоналу
Було проведено 96 курсів навчання та охоплено більшу частину співробітників банку. Наприклад такі важливі курси як:
основні вимоги антикорупційного законодавства – 92,5% співробітників в 2020 році
пройшли навчання;
управління безперервністю діяльності УКРГАЗБАНКУ – 91% співробітників в 2020
році пройшли навчання;
щодо запобігання конфліктам інтересів – 45% співробітників в 2020 році пройшли навчання;
формування корпоративної етики як елементу системи управління Банком – 95% співробітників в 2020 році пройшли навчання;
інформаційний курс на тематику «зеленого» банкінгу для нових співробітників Банку;
навчальний курс щодо Цілей Сталого Розвитку ООН;
навчальний курс про напрями «зеленого» фінансування (екологічний транспорт; енергоефективна модернізація виробничого обладнання; фінансування проєктів охорони
здоров’я та протидії наслідкам пандемічних захворювань)
багато інших спеціалізованих програм що охоплювали різну кількість працівників.
Також в УКРГАЗБАНКУ проводяться регулярні щотижневі навчально-інформаційні розсилки для співробітників Банку на теми сталого розвитку, зокрема захисту навколишнього середовища та збереження біологічного різноманіття, відповідального споживання,
впровадження систем енергетичного та екологічного менеджменту тощо.
Додатково співробітники банку активно беруть участь в різноманітних зовнішніх заходах,
спрямованих на отримання нових знань та досвіду. В 2020 році 381 співробітник взяв участь
в 64 різноманітних заходах, збагативши себе новими цінними знаннями.

Найбільший десант співробітників УКРГАЗБАНКУ був присутній на
таких заходах:
‘Конференція: «Сучасний стан та майбутне іпотечного кредитування» – 245
співробітників;

‘Інформаційно-консультаційні послуги:
«Аджайл трансформація команди, застосування гнучких методологій в роботі.
Скрам» – 20 співробітників.

Протягом 2020 року Комітетом Профспілки проводились необхідні дії, направлені на виконання основних завдань Профспілки, визначених Статутом.
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Профспілка
Основні напрями діяльності Профспілки працівників АБ «Укргазбанк»
Спортивно - оздоровча робота, санаторно - курортні путівки членам профспілки та
їх дітям, медична страховка, щорічний проф огляд з обов’язковим ОНКО контролем,
вакцинація, забезпечення санітарно-гігієнічними, дезінфікуючими засобами та медичними аптечками тощо
Культурно-масова робота (проведення урочистих заходів, свята, Новорічні подарунки та подарунки до 1 вересня дітям, членів профспілки, букети, квитки на концерти,
конференції, екскурсійно-туристичні заходи збори тощо)
Матеріальна допомога членам профспілки на лікування, народження дитини, оздоровлення, за сімейними обставинами, до ювілею, за проявленні професійні якості,
виконання важливих та особливо важливих завдань, а також матеріальна допомога
до свят (Новий рік, День банківського працівника, День банку, 8 Березня, професійні
свята)
Еко кафе (організація гарячого харчування з частковим здешевленням за рахунок
профспілки)
Підвищення рівня професійної кваліфікації (проведення тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, навчання тощо)

7

Еквайринг спеціалізованих банківських карт – членських квитків в рамках програми
«Соціальний Профспілковий квиток», банківських карток, для дітей-підлітків членів
профспілки з метою поширення фінансової грамотності

8

Створкення власної телефоної мережі (на базі оператору стільникового звязку Life)

9

В рамках поширення екологічних знань та навиків - розповсюдження еко засобів та
еко рослинної продукції

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням захворюваності на коронавірусну інфекцію території України, рішенням Кабінету Міністрів України
з 12 березня 2020 року введено в дію карантин. З метою виконання рекомендацій щодо
проведення санітарно-протиепідемічних заходів на період карантину в контексті спалаху
нового вірусу Cоvid-19 та для забезпечення безперервної діяльності Банку, було прийняте
рішення про забезпечення працівників Банку засобами індивідуального захисту (маски захисні медичні, дезінфікуючі засоби для гігієнічної обробки рук) та про дезінфекцію приміщень та транспортних засобів Банку.
Протягом 2020 року було проведено 58 засідань комісії з питань координації дій Профкому та адміністрації УКРГАЗБАНК на період карантину, пов’язаного з коронавірусною
інфекцією COVID-19, на яких розглядались питання щодо придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, пристроїв для розпилення дезінфікуючих засобів,
бактерицидних ламп тощо.
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Профспілка
В період з березня по грудень 2020 року було придбано та розповсюджено серед
працівників УКРГАЗБАНКУ – членів Профспілки:
маски захисні медичні – 375 000 штук;
антисептичний засіб для рук (гель ) - 2000 літрів;
антисептик для рук індивідуальний у флаконах 250мл – 15 000 штук.
Для дезінфекції приміщень та транспортних засобів Банку у 2020 році було придбано:
розпилювачі УДР30 на візках – 2 штуки;
аерозоль-генератори TF-35SP (переносні) – 25 штук;
промисловий генератор озону «ОЗОН-20ТКН» – 1 штука;
оприскувачі ранцеві Kwazar Марс 16л – 300 штук;
захисні костюми - 6 комплектів;
рамки для дезінфекції - 7 штук;
дезінфікуючі килими – 500 штук.
Під час обробки приміщень та транспортних засобів із застосуванням методу холодного
туману, в рамках для дезінфекції та в дезінфікуючих килимках було використано близько
40 000 літрів дезінфікуючих засобів.
Крім цього створено 2-х місячний резерв засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.
Було закуплено та розподілено у приміщеннях Головного банку та Дирекціях банку 500
рециркуляторів бактерицидних (лампи кварц).
У 2020 році всі працівники УКРГАЗБАНКУ, що є членами Профспілки, були застраховані
на випадок захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у ПАТ «СК АСКО ДС».

ОХОРОНА ПРАЦІ
Система управління охороною праці є складовою частиною загальної системи керування
банком.

Забезпечення Банком безпечними умовами
роботи працівників створюється:
проходження працівниками первинних медичних оглядів;
проведенням інструктажів з охорони праці;
призначенням Наказами відповідальних працівників за охорону праці в Дирекціях;
призначенням Наказами відповідальних працівників за справний технічний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства, газового господарства, водопостачання
та водовідведення, ліфтів, безпечну експлуатацію будівель та споруд.
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Охорона праці
всі відповідальні працівники проходять навчання з охорони
праці та навчання нормативно – правових актів з охорони
праці - наприклад: Правила безпеки систем газопостачання, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
та інших, необхідних для виконання відповідальними своїх
обов‘язків.
проведення перевірок стану охорони праці в обласних дирекціях та їх відділеннях, складання звітів та приписів за підсумками перевірок;
розслідування нещасних випадків;
організація проведення атестації робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;
придбання літератури і оперативних журналів з охорони праці;
розробка нормативних актів з охорони праці (положення, інструкції)
всі відповідальні керуються в своїй роботі інструкціями з
охорони праці, затвердженими Відділом охорони праці згідно
графіка перевірок дирекцій з питань охорони праці (здійснено 9 перевірок за 2020 рік – КОД, СРД, ХаркОД, ХОД, ООД,
ЧерОД, ХмОД, ВОД, ЖОД).

За період перевірки були проведені заходи:
виконання працівниками заходів, передбачених Порядком запобігання випадками
захворювання короновірусною інфекцією COVID-19;
наявність нормативно-правових актів з охорони праці та надані зауваження та
рекомендації;
наявність медичних препаратів у аптечках первинної допомоги;
наявність протипожежних засобів;
в форматі відео-конференції проведене навчання з охорони праці з начальниками
відділень;
перевірена робота обладнання з підвищеною небезпекою (газове обладнання, ліфти,
електрощитові) та надані приписи та зауваження для ідентифікації та усуненню
небезпек і мінімізації ризиків.
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Охорона праці
Працівники можуть повідомляти про небезпеку, пов’язану з роботою або про роботу в ситуаціях, які, на їхню думку, можуть спричинити травми або погіршити здоров’я на «лінію
довіри», оформити в операційних ризиках або зателефонувати в відділ охорони праці.
Розслідування інцидентів при травмуванні працівниками відділом охорони праці проводиться згідно діючих законодавчих актів, Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру від 22 березня
В 2020 році було проведено розслідування по трьом інцидентам, згідно результатів розслідувань – вини Банку не має.
Штрафів з охорони праці за 2020 рік не має
Працівники Банку мають можливість конфіденційно повідомити про неприйнятну поведінку/порушення за допомогою механізму конфіденційного повідомлення (whistleblowing
policy mechanism).
Всі інциденти операційного ризику, зокрема й з охорони праці також, надходять на електрону пошту управлінню операційними ризиками, а також на електрону пошту і мобільний
зв‘язок начальника відділу охорони праці для подальшої оцінки ризику та розслідування
інциденту.
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Співробітництво з міжнародними фінансовими установами та організаціями, а також
участь у міжнародних програмах є одним з важливих напрямів діяльності УКРГАЗБАНКУ.
В 2020 році Банк продовжив активно встановлювати та розвивати відносини з міжнародними установами та фінансовими організаціями.

Міжнародна
фінансова корпорація (МФК)

В січні 2021 р. УКРГАЗБАНК підписав з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК)
кредитну угоду, спрямовану на підтримку проєктів у сфері сталої енергетики та енергоефективності. Важливою складовою кредитної угоди є опція конвертації кредиту в капітал,
за якою МФК може набути частку до 20% в капіталі банку.
Підготовка до підписання розпочалась з укладання в 2017 тристороннього меморандуму з
МФК та Міністерством фінансів України, головною метою якого була підтримка в підготовці приватизації УКРГАЗБАНКУ. З 2017 року Банк за допомогою МФК проводив підготовку
до приватизації через вдосконалення корпоративного управління, комерціалізацію операцій та зменшення участі держави у прийнятті рішень.
Одним з ключових напрямів, з якого розпочалось співробітництво, став трирічний проєкт
побудови екобанку. Консультативна робота, яку МФК надавала з 2016 року в рамках проєкту побудови екобанку, допомогла УКРГАЗБАНКУ стати першим банком з кліматичного
фінансування в Україні. В жовтні 2020 р. з МФК було підписано угоду про співробітництво,
метою якої є подальший розвиток проєктів сталої енергетики та інших проєктів сталого
розвитку, а також підтримка підприємств в умовах погіршення економічної активності в
Україні, викликаного пандемією COVID-19.
В 2017 р. Банк приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP) як
банк-емітент, а в листопаді 2020 р. – як підтверджуючий банк. GTFP надає Банку доступ до
1 300 банків з понад 100 країн світу та дозволяє суттєво полегшити вихід українських підприємств на міжнародні ринки. В 2020 р. ліміт операцій за програмою досяг 70 млн доларів
США.
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Також наразі триває розпочатий у 2019 р. проєкт «Енергодім», в якому УКРГАЗБАНК є партнером МФК та Фонду енергоефективності. Проєкт спрямовано на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ

Європейський банк
реконструкції та розвитку
З 2019 р. Банк співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР),
приєднавшись до «Програми сприяння розвитку торгівлі» (TFP) як банк-емітент та підтверджуючий банк. Програма спрямована на фінансування експортно-орієнтованих компаній, підтримку економічного розвитку країни та створення нових робочих місць.
Завдяки програмі українські компанії отримали розширений доступ до торгівельних фінансових інструментів і спектру відповідних продуктів. Програма сприятиме кращій інтеграції
Банку в регіональну та світову економіку завдяки розвитку міцних торгових зв’язків і відносин між компаніями і банками в регіоні операцій ЄБРР і за його межами. В 2020 р. року
лінію торговельного фінансування було збільшено до 170 млн євро США.

Чорноморський банк
торгівлі та розвитку
В жовтні 2020 р. Банк підписав кредитну угоду у розмірі 30 млн євро із новим міжнародним
партнером – Чорноморським банком торгівлі та розвитку (Black Sea Trade and Development
Bank). Метою угоди є фінансування енергоефективності, відновлюваної енергетики, а
також допомога українським МСП у відновленні після кризи, спричиненої пандемією
COVID-19.

Північна екологічна
фінансова корпорація (NEFCO)
З 2019 р. Банк співпрацює з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) в
рамках кредитної угоди. Метою угоди є підтримка проєктів відновлюваної енергетики та
енергоефективності в Україні. Відповідно до умов угоди, програма розрахована на 7 років
і передбачає фінансування проєктів МСП на суму 10 млн євро.
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Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ)
Іншим важливим напрямом міжнародного співробітництва Банку в 2019 р. була співпраця
з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). У 2017 р. УКРГАЗБАНК приєднався до спільного Проєкту України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем
капіталізації». Проєкт спрямований на розвиток малих та середніх підприємств через
спрощення цим підприємствам доступу до довгострокових кредитних ресурсів для фінансування виробничих потреб та проєктів з розвитку бізнесу.
УКРГАЗБАНК також продовжив співпрацю з ЄІБ за Проєктом Гарантійного механізму, угоду про який було підписано восени 2017 р. . Гарантійний механізм спрямований на підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Його застосування
спрощує доступ до кредитів для МСП, забезпечуючи зниження вимог до застави за кредитами.

Фінансова ініціатива ООН
з навколишнього середовища
В жовтні 2019 р. УКРГАЗБАНК першим серед українських банків приєднався до Принципів відповідальної банківської діяльності та став учасником Фінансової ініціативи ООН
з навколишнього середовища (UNEP FI). Принципи відповідальної банківської діяльності
визначають роль і відповідальність банківської галузі у формуванні сталого майбутнього і
приведення банківського сектору у відповідність з цілями ООН у сфері сталого розвитку
та Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Долучення до Принципів та застосування
їх у діяльності Банку відповідає стратегічним цілям Банку стати провідним «екобанком»
в Україні. Програма ООН з навколишнього середовища – це міжнародне партнерство між
ООН та фінансовим сектором, метою якого є підтримка сталого розвитку у фінансовому
секторі.

Фінансовий форум МСП
(SME Finance Forum)
З 2018 р. Банк є членом Фінансового форуму МСП (SME Finance Forum), що об’єднує фінансові інституції, технологічні компанії та установи з фінансового розвитку в усьому світі
з метою заохочення інновацій та забезпечення розвитку малих та середніх підприємств.
Участь у форумі надає Банку нові можливості у сфері кредитування малих та середніх підприємств, зокрема доступ до кредитних ресурсів та світового досвіду у фінансуванні малих та середніх підприємств.
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Організація ООН з промислового розвитку
У червні 2020р. УКРГАЗБАНК та Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали договір, в рамках якого був створений гарантійний фонд кредитів в розмірі 1,5 млн
доларів США. Фонд допоможе промисловим підприємствам отримати доступ до капіталу
для впровадження систем енергоменеджменту, а також інших заходів з енергоефективності. Партнерство з ЮНІДО є особливо важливим для української промисловості в контексті її відновлення від наслідків COVID-19. Завдяки йому українські підприємства отримають додаткову підтримку, яка може бути спрямована на оптимізацію активів, покращення
енергоефективності та відновлення конкурентоспроможності бізнесу.

Коаліція лідерів у сфері тарифікації
викидів вуглецю (CPLC)
З 2018 р. УКРГАЗБАНК є членом Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю
(CPLC). Завдяки членству у коаліції Банк має можливість сприяти розвитку «зеленого»
фінансування, оскільки система ціноутворення на викиди парникових газів спрямована на
стимулювання «зелених» інвестицій у приватний сектор та здатна забезпечити необхідні
темпи розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності України.

Private Financing Advisory Network

УКРГАЗБАНК є партнером Private Financing Advisory Network (PFAN) – глобальної мережі,
яка забезпечує безкоштовну експертну підтримку проєктів «зеленої» енергетики, зокрема
надає допомогу у підготовці документації для залучення фінансування у проєкти. Партнерство з PFAN – це можливість подолати інвестиційні бар’єри між світовими інвесторами та
українськими підприємцями та залучити інвестиції у перспективні зелені проєкти.
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План взаємодії з зацікавленими сторонами
Метою Плану Взаємодії з Зацікавленими Сторонами (далі-ПВЗС) є визначення
та опис вимог щодо консультацій та розкриття інформації, визначення
ключових зацікавлених груп, надання стратегій та інструментів для обміну
інформацією та консультацій для кожної із зацікавлених груп, опис ресурсів та
відповідальних за реалізацію ПВЗС та деталі звітності та ведення документації
щодо консультацій та розкриття інформації , що стосується діяльності Банку.
ПВЗС розроблено приймаючи до уваги, що всі зацікавлені сторони визначені та
консультації проводяться впродовж розвитку та впровадження нових проектів. Також,
ПВЗС розроблено у відповідності до вимог Посібника МФК: Взаємодія із зацікавленим
сторонами – Керівництво для компаній щодо належної практики ведення бізнесу в країнах
з ринковою економікою, що формується.

Законодавчі вимоги та стандарти щодо консультування:
Україна є учасником Орхуської Конвенції про Доступ до Інформації та Участь Громадськості
(UNECE) 2. Конвенція спрямована на розширення участі громадськості у прийнятті рішень з
питань охорони довкілля державними органами та іншими особами, які приймають рішення
з екологічних питань. Отже, люди мають право на отримання інформації щодо питань,
пов’язаних з навколишнім середовищем, які мають відношення до проекту. Національне
законодавство також передбачає участь громадськості у процесі прийняття рішень.
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ПАРТНЕРИ
План взаємодії з зацікавленими сторонами
Ми прагнемо бути прозорими та відповідальними за всі наші дії.
Наша робота охоплює широкий спектр галузей економіки на різних етапах розвитку. Тому
ми оцінюємо та контролюємо наші проекти за жорсткими критеріями для забезпечення
відповідності законодавству України та найкращим практикам з використання ресурсів. Ми
оцінюємо та встановлюємо відповідні ризик-показники на початку проекту та застосовуємо
систему моніторингу протягом всього періоду фінансування проекту, щоб забезпечити
дотримання всіх відповідних вимог та найкращих практик ресурсозбереження.

Наразі ми на шляху вдосконалення системи моніторингу, звітності та перевірки відповідно
до міжнародних практик.
Метою Банку є сприяння у реалізації екологічних та інших ініціатив приватних
підприємств в Україні, що мають позитивний внесок у сталий розвиток та
поліпшення умов життя місцевого населення. Щоб досягти сталого розвитку,
Банк встановлює високі стандарти для свого бізнесу, а також для своїх клієнтів.
Для забезпечення контролю можливого або наявного впливу на соціально екологічне
середовище місця реалізації проекту, у 2018 році Банк впровадив Механізм подачі та
опрацювання скарг екологічного та соціального характеру. Особи, громадські організації,
та місцеві громади, які можуть прямо або опосередковано опинитися під негативним
впливом проектів, що фінансуються Банком, можуть висловити занепокоєння та подати
звернення до Банку за поштовою адресою: grievances@ukrgasbank.com.
Механізм розгляду звернень є інструментом пошуку альтернативних шляхів вирішення
спорів між зацікавленими сторонами та клієнтами Банку.
У 2020 році не було зареєстровані нові скарги щодо соціально-екологічних питань, Банк
працює над вдосконаленням схеми розгляду звернень та вирішення наявних проблем.
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Вимоги

Самооцінка

Посилання на розділ
Звіту

ПРИНЦИП 1: «УЗГОДЖЕНІСТЬ»
Ми приведемо нашу стратегію у відповідність до потреб людей та цілей суспільства, як це
зазначено в Цілях сталого розвитку, Паризькій кліматичній угоді та відповідних національних та
регіональних нормах.
1.1 Опис
бізнес-моделі

Банк здійснює свою діяльність на території України.
УКРГАЗБАНК є універсальною фінансовою
установою з фокусом на фінансуванні екопроєктів.
Основні сегменти клієнтів: корпоративний (зокрема
корпоративні VIP-клієнти), МСБ, роздрібний банкінг;
До екопроєктів УГБ належать інвестиційні проєкти,
що відповідають критеріям UN Sustainable Development Goals.
Основні напрями фінансування екопроєктів,
відповідно до внутрішньої класифікації Банку: 1)
проєкти відновлювальної енергетики; 2) проєкти
ресурсозбереження (зокрема енергозбереження
та енергетичного менеджменту); 3) Інші проєкти
сталого розвитку, зокрема екологічний транспорт,
захист навколишнього середовища, захист здоров’я
населення та протидія наслідкам пандемій, управління
відходами, органічне виробництво.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 12-15; 46-48

1.2 Узгодження
бізнес
стратегії

Від самого початку (2016 р.) проєкт «екобанкінг» в
УКРГАЗБАНКУ спрямований на здійснення внеску
в досягнення цілей Паризької угоди (обмеження
зростання температури повітря на нашій Планеті
до показника +1,5 °C від доіндустріального рівня) за
рахунок фінансування проєктів, в результаті реалізації
яких планується досягнення значного скорочення
викидів парникових газів (СО2, NOx тощо).

Звіт зі сталого розвитку
ст. 46-48;38
Політика екологічної
та соціальної
відповідальності https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/es_policy_final_eng_dec2020.docx
Статут АБ
«УКРГАЗБАНК», п.4.11
https://www.ukrgasbank.
com/upload/file/charter_2020_eng.pdf

Більше того, окрім екопроєктів у 2020 році Банк
також почав фінансувати інші проєкти в рамках Цілей
Сталого Розвитку (SDGs), зокрема проєкти, пов’язані
з захистом навколишнього середовища (пасивна
охорона здоров’я) та інвестиційні проєкти доказової
медицини (активна охорона здоров’я).
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Принцип 2: «Вплив та цілі»
Ми будемо постійно збільшувати свій позитивний вплив, зменшуючи при цьому негативний
вплив на людину та навколишнє середовище, а також управляти ризиками, спричиненими нашою
діяльністю, продукцією та послугами. З цією метою ми встановимо та оприлюднимо цілі, які будуть
мати найсуттєвіший вплив.
2.1 Аналіз
впливу

Для визначення сфер максимального впливу
УКРГАЗБАНКУ на людей та навколишнє середовище
було здійснено аналіз за допомогою спеціального
інструменту ідентифікації впливу, розробленого
UNEP FI — Portfolio Impact Identification Tool. В
рамках проведеного аналізу було здійснено оцінку
економічних та екологічних індикаторів України
та вплив, який чинить УКРГАЗБАНК через свій
кредитний портфель за основними напрямками
діяльності. Для цього було проаналізовано
структуру кредитного портфеля Банку за галузями
промисловості (за класифікацією ISIC). На базі
проведеного аналізу за допомогою бенчмаркінгу та
наявної якісної інформації було визначено дві області
максимального впливу для Банку: (і) Клімат та (іі)
Ефективність використання ресурсів.

UNEP FI — Portfolio Impact Identification Tool

2.2
Встановлення
цілей

На базі проведеного аналізу впливу Банку було
визначено такі цілі:
1. Скоротити викиди CO2 в атмосферу на 70 тис. тонн
у 2021 р. , 80 тис. тонн у 2022 р. , та 100 тис. тонн у 2023
р. за рахунок реалізації профінансованих Банком
проєктів з енергоефективності, альтернативної
енергетики та сталого розвитку.
2. Скоротити споживання електроенергії на 480
тис. кВт*год до 2024 (у 2021-2023 рр.) та скоротити
використання паперу у роботі Банку на 3,2 тони до
2024 (у 2021-2023 рр.)
3. Відмовитись від фінансування вугільної
промисловості з 2021 р.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42

Ми плануємо переглянути наші цілі на основі
аналізу впливу, який ми плануємо провести у 2021
році відповідно до вимог Принципів відповідальної
банківської діяльності.
2.3
Впровадження
цілей та
моніторинг

Цілі та строки визначені та зафіксовані. Процес
моніторингу наразі розробляється.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42

2.4 Прогрес
впровадження
цілей

Процес моніторингу прогресу впровадження цілей
наразі розробляється.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42
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Принцип 3: «Клієнти»
Ми будемо відповідально працювати з нашими клієнтами, заохочувати практики сталої діяльності
та сприяти економічній діяльності для спільного процвітання теперішнього та майбутніх поколінь.
3.1 Політики
та практики

Основними документами, що визначають сталий
розвиток банку, є Політика екологічної та соціальної
відповідальності, Кодекс поведінки та інші внутрішні
документи.
У 2020 році Банк розпочав спільний з IFC проєкт,
розрахований на 2021-2022 роки, з метою
популяризації нових напрямів фінансування
екопроєктів, зокрема сонячних станцій для власного
споживання; медицини; управління відходами,
когенераційних установок тощо.
Також у 2020 році Банк запустив спільний проєкт
з UNIDO щодо популяризації та фінансування на
пільгових умовах заходів з енергетичної модернізації
та впровадження енергетичного менеджменту
із сертифікацією за стандартом ISO 50001 на
українських підприємствах.

3.2 Сталі
практики
в роботі з
клієнтами

Банк пропонує цілий ряд кредитних продуктів в сфері
зеленого фінансування.
З 2019 року Банк знижує відсоткову ставку для
екопроєктів, внаслідок реалізації яких досягається
значний рівень скорочення викидів парникових газів
у розрахунку на кожну гривню капітальних інвестицій
в проєкт. Планується розширення даної програми
також на скорочення викидів оскидів азоту (NOx)
та зниження рівня запиленості повітря, зокрема
дрібнодисперсними зваженими частками в повітрі.
В рамках реалізації спільного проєкту з UNIDO, Банк
надає фінансування українським підприємствам для
реалізації заходів енергоефективної модернізації на
пільгових умовах.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 38
Політика екологічної
та соціальної
відповідальності https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/es_policy_final_eng_dec2020.docx
Екопрезентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf
Новини Еко-банку:
https://www.ukrgasbank.
com/en/eco/webinar_ifc
Кодекс поведінки:
https://www.ukrgasbank.
com/about/compliance/

Звіт зі сталого розвитку
ст. 46-48; 17-23
Політика екологічної
та соціальної
відповідальності https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/es_policy_final_eng_dec2020.docx
Екопрезентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf

В рамках державної програми «5-7-9%» Банк
здійснює фінансування екопроєктів мікро, малого та
середнього бізнесу та новостворених підприємств і
стартапів за пільговою відсотковою ставкою в Україні.
В жовтні 2020 р. та в січні 2021р. Банк підписав
кредитні угоди з ЧБТР та IFC, метою яких є
фінансування проєктів клієнтів УКРГАЗБАНКУ зі
сталого розвитку.
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3.2 Сталі
практики
в роботі з
клієнтами

Досягнутий екологічний ефект (скорочення викидів
парникових газів (СО2 тощо) за рахунок реалізації
профінансованих Банком «зелених» проєктів складає
71 тисячу тонн у 2020 році.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 46-48; 17-23
Політика екологічної
та соціальної
відповідальності https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/es_policy_final_eng_dec2020.docx
Екопрезентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf

Принцип 4: «Зацікавлені сторони»
Ми будемо активно і відповідально проводити консультації, взаємодіяти та співпрацювати з
відповідними зацікавленими сторонами для досягнення цілей суспільства.
4.1
Консультації
та залучення
зацікавлених
сторін

Ми визначили ключові групи зацікавлених сторін, з
якими ми співпрацюємо та регулярно спілкуємось:
Державні органи: Міністерство фінансів України;
Національний Банк України;
МФО, які фокусуються на сталому розвитку
(зокрема проєктах «зеленої» енергетики,
ресурсоефективності, захисту навколишнього
середовища), зокрема надають кредитування або
гарантії АБ «УКРГАЗБАНК» для реалізації
«зелених» проєктів – IFC, ЄБРР, ЧБТР, UNIDO.
Інші МФО, які працюють за напрямом сталого
розвитку (CPLC, CDP, UNEP FI)
Клієнти Банку

Презентація https://www.
ukrgasbank.com/upload/
file/green_banking.pdf
Звіт за сталого розвиту
ст. 59-61

Принцип 5: «Управління та встановлення цілей»
Ми будемо реалізовувати свою прихильність цим Принципам через ефективне управління та
культуру відповідальної банківської діяльності.
5.1 Структура
управління

В Банку створено з 2016 року екодепартамент
(департамент екологічного реінжинірингу та
впровадження проєктів ресурсозбереження), що
займається супроводженням всіх екопроєктів в Банку,
зокрема здійснює:

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42
Екопрезентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf
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5.1 Структура
управління

комплексну експертизу «зелених» проєктів;
розрахунок ключових екологічних індикаторів та
розрахунок досягнутого екологічного ефекту від
реалізації профінансованих «зелених» проєктів;
надання експертної консультативної підтримки
бізнес-підрозділам по екопроєктам;
розробку, моніторинг впровадження та аналіз
реалізації нових екопродуктів;
планування «зеленого» кредитного портфелю та
встановлення планових показників по «еко»;
проведення заходів з просування та популяризації
«еко», навчання співробітників за еконапрямом.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42
Екопрезентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf

З 2017 року в Банку впроваджено систему управління
екологічними та соціальними ризиками і створено
відповідний підрозділ.
Крім того, для впровадження Принципів
відповідальної банківської діяльності банком була
створена окрема робоча група.
5.2 Ініціативи
та заходи

Для працівників Банку періодично проводяться
навчальні курси та інформаційні розсилки з метою
підвищення обізнаності щодо практик стійкого
розвитку.
В майбутньому плануються навчальні заходи щодо
впровадження Принципів відповідальної банківської
діяльності.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 49-50, ст. 53
Еко- презентація https://
www.ukrgasbank.com/
upload/file/green_banking.
pdf

Також для популяризації ідей стійкого розвитку серед
співробітників Банку впроваджено заходи:
енергетичного менеджменту (енергоефективні
лампи, датчики руху, система контролю та
автоматичного вимикання комп’ютерної та офісної
техніки у неробочі часи, моніторингу споживання
води тощо);
екологічного менеджменту (система роздільного
збору сміття, використання офісної канцелярії
з вторинної сировини, мінімізація споживання
паперу тощо).
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5.3 Структура
управління
для
впровадження
Принципів

Для впровадження Принципів відповідальної
банківської діяльності в 2020 р. банком була створена
окрема робоча група.
Цілі та завдання затверджуються Правлінням
УКРГАЗБАНКУ.

Звіт зі сталого розвитку
ст. 41-42

Принцип 6: «Прозорість та підзвітність»
Ми будемо періодично переглядати нашу індивідуальну та колективну реалізацію цих Принципів,
будемо прозорими та відповідальними за свій позитивний та негативний вплив, наш внесок у
досягнення цілей суспільства.
6.1 Прогрес у
впровадженні
Принципів
відповідальної
банківської
діяльності

Банк щорічно публікує нефінансову звітність за
стандартом GRI. В ній надалі Банк планує розкривати
інформацію щодо впровадження Принципів
відповідальної банківської діяльності.

Звіт зі сталого розвитку
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Додаток 1 - Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI
Стандарт GRI

Номер
показника

Назва показника

Сторінка у звіті

Посилання та коментарі

GRI 101: Основи 2016
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
GRI 102:
Загальні показники розкриття інформації 2016

Профіль організації
Назва організації

Публічне Акціонерне Товариство
Акціонерний
Банк «УКРГАЗБАНК»

102-2

Види діяльності, бренди,
21-36
продукція та послуги

Продукти та послуги для
МСБ

102-3

Місцезнаходження
штаб-квартири

01030, Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 16-22

102-4

Території (країни) веден5
ня діяльності

Основні досягнення року

Характер власності та
організаційно-правова 10
форма

Структура власності

102-5

102-6

Ринки, на яких працює
19
організація

Місце на ринку

102-7

Масштаб організації

5

Основні досягнення року

102-8

Інформація про персонал та інших працівників

72-75

102-9

Ланцюжок постачання

71

102-10

Істотні зміни в організації та її ланцюзі поставок

Істотних змін за звітний
період не відбулось

Принцип або підхід до
попереджувальних дій

Система управління ризиками соціально-екологічна
політика банку соціальна
та екологічна відповідальність банку

102-1

102-11

102-12
102-13

38-49

Зовнішні ініціативи
Членство в асоціаціях

Наші люди
Ланцюжок постачання

54-71

Зелене фінансування

79-83

Звернення голови правління
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Стратегія

102-14

Заява
представника керівництва, від3
повідального за
прийняття рішень

Звернення голови правління

102-15

Ключові впливи, ризики 9
та можливості
38-49

Екобанк з першого погляду

Етика і доброчесність
102-16

Цінності,
принципи,
стандарти і норми по- 11-14
ведінки

Екобанк з першого погляду: наші цінності

Управління
102-18

Структура корпоративного управління
50-53

Екобанк з першого погляду: Корпоративне управління

Залучення зацікавлених сторін
GRI 102:
Загальні показники розкриття
інформації 2016

Список груп зацікавлених сторін

84-85

План взаємодії з зацікавленими сторонами

102-41

77-79

Первинна
професійна
спілка банку. Колективним договором охоплені
усі штатні співробітники
компанії

102-42

Визнашчення та відбір
зацікавлених сторін
84-85

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

102-43

Підхід до залучення зацікавлених сторін
84-85

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

102-40

Колективні договори

Практика звітування
102-46

102-47
102-48

Визначення змісту звіту
6
та меж суттєвих тем
7

ВИЗНАЧЕННЯ
СУТТЄВИХ ТЕМ ЗГІДНО
СТАНДАРТУ GRI

Список суттєвих тем

ВИЗНАЧЕННЯ
СУТТЄВИХ ТЕМ ЗГІДНО
СТАНДАРТУ GRI

Коригування інформації

8

Коригувань не було
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102-49

102-50

GRI 102:
Загальні показники розкриття
інформації 2016

Зміни у звітності (зміни
суттєвих тем та їх границь)
Звітний період

Змін за звітний період не відбулось

7

Цей звіт охоплює дані з 1 січня
по 31 грудня 2019 року

102-51

Дата публікації попереднього звіту

7

102-52

Цикл звітності

7

102-53

Контакти для звернення
з питань щодо звіту

КОНТАКТИ

Заява організації про
рівень
відповідності
звіту стандартам GRI

Звіт підготовлено у відповідності зі Стандартом GRI. Рівень
відповідності – «Основний
варіант»

102-55

Таблиця відповідності
стандартам GRI

ВИЗНАЧЕННЯ
СУТТЄВИХ
ТЕМ ЗГІДНО СТАНДАРТУ GRI

102-56

Зовнішнє
звіту

Зовнішнє завірення звіту не
проводилось

102-54

завірення

01.05.2019
Щорічна звітність

СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
GRI 200 Економічні стандарти
Економічна результативність

GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 201:
Економічна
результативність
2016

Визначення
тем та їх меж

103-2

Управлінський підхід та
8
його межі

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського
50-53
підходу

Корпоративне управління

201-1

Створена і розподілена
50-53
економічна цінність

Основні досягнення року

Фінансова допомога, отримана від держави

ПАТ АБ «Укргазбанк» не отримував фінансової допомоги від
держави у звітному періоді

201-4

суттєвих

Корпоративне управління

103-1

8

5
55-71

Непрямий економічний вплив
GRI 103: Управлінський
підхід 2016

103-1
103-2

Визначення
тем та їх меж

суттєвих 8

Управлінський підхід та
50-53
його межі

Корпоративне управління

Корпоративне управління
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GRI 103: Управлінський
підхід 2016
GRI 203:
Непрямий економічний вплив
2016

103-3

203-2

Оцінка управлінського підходу
Значні непрямі економічні наслідки

5053

Корпоративне управління

5
55-71

Основні досягнення року
«Зелене фінансування»
Концепція сталого розвитку

Визначення суттєвих тем та їх
меж

8
71-72

Ланцюжок постачання

Управлінський підхід та його
межі

8
71-72

Ланцюжок постачання

Оцінка управлінського підходу

71-72

Практики закупівель
103-1
GRI 103: Управлінський
підхід 2016

103-2
103-3

GRI 204:
Практики
закупівель
2016

204-1

Частка витрат на місцевих постачальників

Ланцюжок постачання
Ланцюжок постачання

71-72

Протидія корупції

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

103-1

Визначення суттєвих тем та їх
меж

8
13-14

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його
межі

8
13-14

Корпоративне управління

Оцінка управлінського підходу

13-14

103-3

205-1

Оцінка корупційних ризиків
діяльності компанії

205-2

Впровадження антикорупційний політик та процедур, навчання персоналу

205-3

Підтверджені випадки корупції та вжиті заходи

13-14

74

Корпоративне управління:
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Корпоративне управління:
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчання

У 2019 році фактів корупції
не зафіксовано

GRI 300 Екологічні стандарти
Матеріали
GRI 103: Управлінський підхід
2016

103-1

Визначення суттєвих тем та їх
меж

8
55-72

Корпоративне управління
Концепція сталого розвитку
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103-2

Управлінський підхід та 8
його межі
55-72

Корпоративне управління
Концепція сталого розвитку

103-3

Оцінка управлінського
55-72
підходу

Корпоративне управління
Концепція сталого розвитку
Внутрішні проекти

301-2

Частка матеріалів, що є 72
переробленими або повторно використовуваними відходами

103-1

Визначення
тем та їх меж

суттєвих 8
55-72

Концепція сталого розвитку

103-2

Управлінський підхід та
55-72
його межі

Концепція сталого розвитку

103-3

Оцінка управлінського
55-72
підходу

Концепція сталого розвитку

Зменшення енергоспоживання

Внутрішні проекти

GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 301:
Матеріали 2016

Енергія

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 302:
Енергія 2016

302-4

69-71

Вода і стічні води
GRI 303:Вода і
стічні води 2018

303-1

Використання води

69-71

Внутрішні проекти

Викиди

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 305:
Викиди 2016

103-1

Визначення
тем та їх меж

суттєвих 8
55-72

Концепція сталого розвитку

103-2

Управлінський підхід та
55-72
його межі

Концепція сталого розвитку

103-3

Оцінка управлінського
55-72
підходу

Концепція сталого розвитку

Скорочення
викидів 69-71
парникових газів
64-68

Внутрішні проекти
Зелене фінансування/
Еко-проекти

305-5

Стоки і відходи
GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та 8
його межі
55-72

Концепція сталого розвитку

GRI 306: Стоки і
відходи 2016

306-2

Відходи за типом і методом видалення

Внутрішні проекти
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Відповідність екологічним вимогам

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 307:
Відповідність екологічним
вимогам
2016

103-1

Визначення суттєвих тем
та їх меж

8
55-72

Концепція сталого розвитку

103-2

Управлінський підхід та
його межі

8
55-72

Концепція сталого розвитку

103-3

Оцінка
підходу

55-72

307-1

управлінського

Концепція сталого розвитку
Факти недотримання екологічного законодавства і норм
відсутні.

Недотримання
екологічного законодавства і
норм

GRI 400 Соціальні стандарти
Зайнятість

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 401:
Зайнятість 2016

103-1

Визначення суттєвих тем
та їх меж

8
72-75

103-2

Управлінський підхід та
його межі

72-75

103-3

Оцінка
підходу

72-75

401-1

Найм нових співробітників і плинність персоналу

управлінського

72-75

Наші люди
Наші люди
Наші люди
Наші люди

Взаємо¬відносини працівників і керівництва
GRI 103: Управлінський
підхід 2016
GRI 402:
Взаємо¬відносини працівників і
керівництва
2016

103-2

402-1

Управлінський підхід та
його межі

72-75
50-53

Мінімальний період повідомлення про зміни в
діяльності організації

Корпоративне управління

Згідно чинного законодавства
України такий період становить 2 місяці.

Здоров’я і безпека на робочому місці
GRI 103: Управлінський
підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та
його межі

Охорона праці
77-79
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GRI 403:
Здоров’я і безпека
на робочому місці
2018

403-1

403-5

Система управління охороною праці та безпекою
праці

Навчання працівників з
питань охорони праці та
безпеки

Охорона праці
77-79

77-79

Охорона праці

Навчання і освіта
GRI 103: Управлінський
підхід 2016
GRI 404:
Навчання і освіта
2016

103-2

404-2

Управлінський підхід та
його межі

Програми розвитку навичок співробітників і програми допомоги під час
перехідного періоду

Наші люди
74
Навчання персоналу
74

Різноманітність і рівні можливості

GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 405:
Різноманітність
і рівні можливості
2016

103-1

Визначення суттєвих тем
та їх меж

8
50-53

103-2

Управлінський підхід та
його межі

50-53

103-3

Оцінка
підходу

50-53

405-1

Різноманіття органів корпоративного управління і
співробітників

50-53

405-2

Співвідношення основної заробітної плати та
оплати праці жінок до
чоловіків

50-53
73-74

управлінського

Корпоративне управління
Корпоративне управління
Корпоративне управління
Корпоративне управління

Корпоративне управління

Протидія дискримінації
GRI 103: Управлінський
підхід 2016
GRI 406:
Протидія
дискримінації 2016

103-2

406-1

Управлінський підхід та
його межі

Випадки дискримінації
та дії, застосовані для їх
корекції

50-53
13

50-53
13

Корпоративне управління

Корпоративне управління
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GRI 103: Управлінський
підхід 2016

GRI 408:
Дитяча праця
2016

103-2

408-1

Управлінський підхід
та його межі

Корпоративне управління

Підрозділи
і
постачальники,
які
мають суттєвий ризик
використання
дитячої
праці

Не релевантно
Дитяча та примусова праця
заборонені в Україні згідно
з чинним законодав¬ством.
Компанія не працює в країнах,
де є високий ризик порушень
прав людини, в тому числі
щодо використан¬ня дитячої
праці.
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Додаток 2 –Споживання електроенергії

Обласні дирекції
Центральний офіс

2019 рік

2020 рік
кВт*год

Динаміка споживання, %
Загалом

У розрахунку на 1-го
співробітника

1 549 767

1 734 019

11%

-1%

Вінницька

234 257

234 016

-0,1%

-4%

Волинська

75 059

79 674

6%

-1%

Дніпропетровська

300 638

341 257

12%

2%

Житомирська

89 339

79 072

-13%

-11%

Закарпатська

152 995

165 381

7%

21%

Запорізька

111 713

118 579

6%

-10%

Івано-Франківська

77 081

69 187

-11%

-30%

1 263 258

1 236 730

-2%

-16%

Кіровоградська

124 905

131 280

5%

-2%

Львівська

206 673

278 963

26%

22%

39 761

50 711

22%

-10%

Одеська

305 218

352 497

13%

18%

Полтавська

157 222

113 603

-38%

-36%

Рівненська

246 394

257 196

4%

4%

Сумська

137 572

105 769

-30%

-5%

Східна

75 186

74 672

-1%

-10%

Тернопільська

61 399

65 698

7%

-15%

Харківська

170 164

177 117

4%

-4%

Херсонська

75 321

83 503

10%

4%

Хмельницька

112 206

109 891

-2%

-13%

Черкаська

301 334

350 333

14%

10%

Чернівецька

59 943

69 394

14%

14%

Чернігівська

59 974

54 009

-11%

45%

5 987 379

6 332 551

5,8%

-3%

Київська

Миколаївська

РАЗОМ
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Додаток 3- Споживання води

Обласні дирекції
Центральний офіс

2019 рік

2020 рік
кВт*год

Динаміка споживання, %
Загалом

У розрахунку на 1-го
співробітника

10 049

2 491

-75%

-78%

Вінницька

1 412

1 349

-4%

-8%

Волинська

158

287

82%

70%

Дніпропетровська

1 174

1 243

6%

-4%

Житомирська

413

472

14%

14%

Закарпатська

1 006

780

-22%

-13%

Запорізька

852

971

14%

-4%

Івано-Франківська

451

534

18%

-8%

3 882

4 478

15%

-1%

Кіровоградська

419

436

4%

-3%

Львівська

816

817

0%

-9%

Миколаївська

177

249

41%

-1%

Одеська

1 348

1 430

6%

9%

Полтавська

1 083

1 087

0%

-11%

Рівненська

1 258

1 179

-6%

-7%

Сумська

770

705

-8%

13%

Східна

423

518

23%

11%

Тернопільська

296

433

46%

16%

Харківська

992

979

-1%

-9%

Херсонська

414

426

3%

-3%

Хмельницька

791

791

0%

-11%

Черкаська

857

912

6%

0%

Чернівецька

117

274

134%

131%

Чернігівська

346

262

-24%

22%

29 503

23 103

-22%

-28%

Київська

РАЗОМ
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Додаток 4 – Еко-проекти в розрізі регіонів та цільовим
призначенням
Корпоративний бізнес
Вінницька ОД
Біогаз

49,6%

ГЕС

25,76%

СЕС

24,64%

Волинська ОД
Обладнання (енергозбереження)

94,91%

Транспорт

5,09%

Дніпропетровська ОД
Біогаз

7,33%

Біомаса

42,54%

Генерація (Теплова)

30,84%

СЕС

19,29%

Закарпатська ОД
СЕС

100,00%

Запорізька ОД
Екологія

20,29%

Комплексний проект з енергоефективності

20,36%

СЕС

59,35%

Івано-Франківська ОД
СЕС

100,00%

Київська ОД
Біогаз

2,39%

Біомаса

0,98%

Будівництво (енергозбереження)

18,37%

ВЕС

9,91%

ГЕС

7,12%

СЕС

61,23%
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Додаток 4 – Еко-проекти в розрізі регіонів та цільовим
призначенням
Корпоративний бізнес
Львівська ОД
СЕС

100,00%

Одеська ОД
Будівництво (енергозбереження)

41,86%

Комплексний проект з енергоефективності

58,14%

Рівненська ОД
Генерація (Теплова)

100,00%

Сумська ОД
Комплексний проект з енергоефективності

100,00%

Тернопільська ОД
Транспорт

100,00%

Черкаська ОД
Біомаса

95,74%

Генерація (Теплова)

4,26%
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Додаток 5- Кредитний портфель в розрізі категорії
екологічного та соціального ризику
31.12.2020
Всього

31.12.2019

49 713 787 220,19

100%

40 726 151 958,78

100%

Категорія А

5 249 912 168,93

11%

2 942 221 565,66

7%

Металургія

482 982 085,08

1%

428 836 792,58

1%

Видобування та торгівля
газом

4 080 560 151,93

8%

2 043 152 492,73

5%

Торгівля енергоносіями

339 777 050,47

1%

0,00

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

232 764 054,37

0%

0,00

0%

Хімічне виробництво

113 828 827,07

0%

470 232 280,35

1%

Категорія B

14 596 561 598,49

29%

7 953 934 124,20

20%

Металургія

2 190 230 315,47

4%

0,00

0%

Комерційна нерухомість

1 396 737 932,82

3%

126 225 222,72

0%

Транспорт

2 472 918 093,10

5%

695 488 616,74

2%

Торгівля

1 244 336 053,89

3%

96 814 321,25

0%

Виробництво

1 317 366 642,57

3%

1 397 710 748,06

3%

Будівництво

465 799 844,88

1%

1 372 738 411,26

3%

Електроенергетика

2 890 330 907,22

6%

2 099 273 495,80

5%

Сільське господарство та
харчова промисловість

2 497 472 991,50

5%

1 426 924 736,02

4%

121 368 817,05

0%

0,00

0%

Категорія C

19 142 710 085,09

39%

16 006 574 738,78

39%

Електроенергетика

10 527 838 759,00

21%

5 309 957 719,59

13%

3 330 962 147,05

7%

4 903 726 489,63

12%

146 578 637,59

0%

0,00

0%

Комерційна нерухомість

1 009 341 573,92

2%

71 518 465,20

0%

Муніципалітет

1 931 144 752,54

4%

2 373 373 028,11

6%

235 116 423,81

0%

12 593 907,94

0%

605 998 249,20

1%

1 000 524 041,98

2%

63 308 600,93

0%

0,00

0%

Сфера обслуговування

Торгівля та
транспортування газу
Виробництво

Сфера обслуговування
Торгівля
Торгівля енергоносіями
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Додаток 5- Кредитний портфель в розрізі категорії
екологічного та соціального ризику
31.12.2020
Транспорт

31.12.2019

247 637 062,22

0%

96 229 657,93

0%

1 002 928 640,79

2%

0,00

0%

Будівництво

9 542 045,04

0%

184 455 779,37

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

32 313 193,00

0%

0,00

0%

10 724 603 367,68

22%

13 823 421 530,14

34%

249 573 651,52

1%

363 132 512,25

1%

6 353 560,42

0%

8 681 370,03

0%

874 158 068,00

2%

661 992 909,64

2%

102 191 276,33

0%

1 191 996 829,74

3%

1 711 707 684,13

3%

1 556 148 558,76

4%

78 622 592,83

0%

866 324 185,91

2%

956 560 377,66

2%

82 803 098,50

0%

Сільське господарство та
харчова промисловість

2 459 035 795,00

5%

1 905 144 874,95

5%

Сфера обслуговування

1 102 738 934,00

2%

1 009 114 100,73

2%

28 689 084,00

0%

596 903 818,79

1%

1 523 135 794,00

3%

3 040 383 201,00

7%

Торгівля енергоносіями

590 326 105,99

1%

0,00

0%

Транспорт

598 710 869,00

1%

37 527 634,66

0%

інше

442 799 574,80

1%

34 779 184,12

0%

Будівництво доріг

Без класифікації
Будівництво
Торгівля та
транспортування газу
Виробництво
Електроенергетика
Комерційна нерухомість
Металургія
Муніципалітет

Телекомунікації
(електрозв›язок)
Торгівля

105

