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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Наш банк уже нерозривно асоціюється в 
українців з екологічністю і енергоефектив-
ністю. А ми з вами вже стали справжніми 
експертами в цій сфері, до яких все часті-
ше йдуть не тільки за фінансуванням, а й 
за порадами — як і з ким починати еко-
проект. Ми навіть вже маємо власний екс-
пертний рейтинг надійних підрядників 
для будівництва масштабних промислових 
об’єктів відновлюваної енергетики. Тож не 
дивно, адже на нашому рахунку наразі вже 
чверть всіх проектів ВДЕ, що реалізовані.

Та зміни — це завжди досить складний і 
тривалий процес. 

Але, в нашому випадку, результат — повністю нівелює ті складнощі, з якими ми стикалися в 
процесі формування нових «ми».

Наш «зелений» напрям — абсолютно нова і інноваційна модель в банківському секторі. 
Більш того, цей вектор — найбільш затребуваний в розрізі і світових реалій, і української 
спадщини. Оскільки саме українці в останні роки гостро відчувають на собі недоліки 
екстенсивного енергетики — для нас перехід від традиційної енергетики до «зеленої» є 
життєво необхідним. Без перебільшення, результати «зеленої» діяльності банку вражають: 
наш ЕКО-портфель загалом вже нараховує понад 450 проектів на суму 22 млрд грн! 
Відповідно, щорічна економія газу складає понад 800 млн м3.

І це не тільки бізнес. Скорочення викидів та захист довкілля — це головна умова для безпеч-
ного життя нинішнього та майбутніх поколінь.

Щорічно Всесвітня організація охорони здоров’я  складає список десяти глобальних загроз 
для життя людства, які воно продукує самостійно. Найбільш серйозною загрозою 2019 
року було саме забруднення повітря. І у виришення цієї проблеми наш внесок був справді 
значним — скорочення викидів СО2 склало понад 1,3 млн тонн. Щоб було зрозуміліше, 
ці показники еквівалентні вилученню з українських доріг викидів понад півмільйона 
автомобілів!

Крім того, істотну шкоду українській екології завдають старі підприємства, які дісталися 
нам у спадок від радянських часів. Тому популяризувати «зелені» кредити — не просто наша 
місія. Ми переконані, що альтернативна енергетика в сучасних реаліях безальтернативна!

Дійсно, якщо на початку нашого «зеленого» шляху була тільки нова для України ідея, то 
вже зовсім скоро всі ми зрозуміли, наскільки актуальною і важливою вона є саме для нашої 
країни. Тепер всі знають, що єдиний в Україні Екобанк — це Укргазбанк. І наша мета  донести 
—  усвідомлення того, що можна не тільки відмовитися від агресивних технологій і дорогого 
газу на користь «зеленої» електроенергії, але і почати на цьому заробляти, і саме ця

ADDRESS OF THE CHAIRPERSON OF THE MANAGEMENT BOARD

Ukrainians already inextricably associate 
our bank with environmental friendliness 
and energy efficiency. And we have already 
become real experts in this area and 
increasingly often receive requests not only 
for funding, but also for advice – how and 
with whom to start environmental projects. 
We even already have our own expert rating 
of reliable contractors for the construction of 
large renewable energy industrial facilities. 
And it is no surprise since we already have a 
quarter of all implemented RES projects on 
our account.

However, change is always a quite complicated 
and long process.

But, in our case, the result completely offsets the difficulties we have faced in the process of 
forming the new ‘us’.

Our ‘green’ area is a fundamentally new and innovative model in the banking sector. Moreover, this 
vector is in the greatest demand in view of both the global realities and the Ukrainian heritage. 
Since it is Ukrainians who have strongly felt the consequences of extensive energetics in recent 
years, the transition from traditional energy to ‘green’ energy is critically important for us. Without 
exaggeration, the results of the bank’s ‘green’ activities are impressive: our ECO portfolio already 
includes over 450 projects worth UAH 22 billion! Accordingly, the annual gas saving is over  
800 million m3.

And it is not just business. Reduction of emissions and environmental protection is a key condition 
for the safe life of present and future generations.

Each year, the World Health Organization compiles a list of ten global threats to humanity that it 
generates on its own. Air pollution was the most serious threat in 2019. And our contribution to 
solving this concern was really significant – the CO2 emission reduction was over 1.3 million tons. 
To make it clearer, these figures are equivalent to removal of emissions of more than half a million 
cars from Ukrainian roads!

In addition, significant damage to the Ukrainian environment is caused by old enterprises inherited 
from the Soviet times. That is why promoting ‘green’ loans is not just our mission. We believe that 
renewable energy has no alternative in modern realities!

Indeed, while it was only a new idea for Ukraine at the beginning of our ‘green’ way, very soon we 
all understood its relevance and importance for our country in particular. Now everyone knows 
that Ukrgasbank is the only Ecobank in Ukraine. And our goal is to help to realize that it is possible 
not only to give up aggressive technologies and expensive gas in favour of ‘green’ energy, but 
also start making money on it, and it is this initiative that should be a powerful impetus for the 
development of the modern future, environmental safety and energy independence.
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ініціатива має стати потужним стимулом до розвитку сучасного майбутнього, екобезпеки 
та енергетичної незалежності. Від того, як швидко наше суспільство зможе перейти від 
звичного, але застарілого мислення до нових, хоча й нестандартних технологій розвитку, 
залежить реальна боротьба з негативними викликами. Все, що вже віджило своє і початок 
програвати з точки зору своєї ефективності, економічності і, найважливіше, безпеки, 
вимагає змін. І ми щодня працюємо над тим, щоб ці зміни відбулися якомога швидше.

ЯК ЧИТАТИ ЦЕЙ ЗВІТ?

Звіт за 2019 рік — це другий по порядку подібний звіт, що випускається Укргазбанком. 
Цей звіт зі сталого розвитку, або звіт з корпоративної та соціальної відповідальності — 
огляд наших результатів та досягнень в усіх сферах діяльності: корпоративне управління, 
відносини з клієнтами, робоче середовище, наші люди, захист довкілля та управління 
ланцюжком поставок та закупівель тощо.

Наш підхід до звітування зумовлений стратегічним зобов’язанням Банку щодо відпові-
дального управління наслідками своєї діяльності для соціального та екологічного 
середовища.

Ми надаємо читачам цей звіт для повного уявлення про наш підхід, відповідні заходи та 
результати нашої діяльності у розрізі сталого розвитку. Незалежно від того, до якої групи 
зацікавлених сторін Ви належите, щиро сподіваємось, що цей звіт буде корисним та цікавим.

Ми рекомендуємо всім нашим читачам розглянути цей Звіт повістю, щоб отримати повне 
уявлення про наш підхід до вищезазначених питань. Якщо Ви все-таки вирішите присвятити 
свій час певним частинам звіту, ми звертаємо вашу увагу на сфери та теми, які можуть мати 
найбільше значення для різних зацікавлені сторін.

Якщо Ви….

Представник бізнесу 
Читайте детальніше про бізнес модель 
банку та ознайомтесь з концепцією со-
ціальної відповідальності якою Банк ке-
рується в своїй діяльності

Клієнт банку 

• Наша бізнес модель —  стр. 35-59
• Екобанк з першого погляду —  стр. 8

Подивіться детальніше на широкий асор-
тимент продуктів і послуг, розроблених 
відповідно до сучасних потреб клієнтів. 
Ознайомтесь з результатами діяльності
банку та його внесок у розвиток «Зеле-
ного» фінансування• Наша бізнес модель —  стр. 36-59

• Концепція сталого розвитку —  стр. 21-34

The real struggle against the negative challenges depends on how quickly our society can transfer 
from the common but outdated thinking to new but non-standard development technologies. 
Everything outdated and inferior in terms of efficiency, economy and, most importantly, safety 
requires change. And we are working every day to make these changes happen as quickly as 
possible.

HOW TO READ THIS REPORT?

This report for 2019 is the second such report issued by Ukrgasbank. This sustainability report, 
or corporate and social responsibility report, is an overview of our results and achievements in 
all areas of activity: corporate governance, customer relations, work environment, our team, 
environmental protection and supply and procurement chain management, etc.

Our approach to reporting is based on the Bank’s strategic commitment for the responsible 
management of the social and environmental impact of its activities.

We provide this report to readers so they can form a complete idea of our approach, the relevant 
measures and the results of our activities in the context of sustainable development. No matter 
what stakeholder group you belong to, we sincerely hope that this report will be useful and 
interesting for you.

We recommend that all of our readers read this Report completely to gain a comprehensive idea of 
our approach to the above matters. If you opt to devote your time to certain parts of the Report, we 
draw your attention to the areas and topics that may be most important to various stakeholders.

If you are a...

Businessman

Read more about the bank’s business model 
and learn about the social responsibility 
concept that the Bank is guided by in its 
activities

•	 Our	business	model	–	pages	36–59

•	 Sustainable	development	concept	–	pages	
21–34

Bank customer

Find the details of a wide range of products 
and services designed to meet the current 
needs of customers. View the results of the 
bank’s activities and its contribution to the 
development of ‘Green’ funding

•	 Our	business	model	–	pages	35–59	

•	 Ecobank	at	a	glance	–	page	8
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Колега по банківському ринку 
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.

Співробітник Банку  

• Наші люди —  стр.61-65
• Основні досягнення року —  стр.5

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

• Концепція сталого розвитку — стр. 21-34
• Екобанк з першого погляду — стр .8 
• Партнери — стр. 66-70 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РОКУ

АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році продовжував розвиватись як провідний «еко-банк» 
України, зосереджуючи свою діяльність на фінансуванні проектів корпоративних клієнтів, 
підприємств малого та середнього бізнесу та приватних осіб, які пов’язані з технологіями 
енергоефективності, відновлювальної енергії, ефективності ресурсів, зменшення 
забруднення та інше.

До послуг клієнтів станом на 01.01.2020 у 154 населених пунктах України представлено 
250 діючих точок продажів. Станом на 01.01.2020  кількість клієнтів Банку становить 2 136 
тисяч, у тому числі: 2 067 тисяч — клієнти роздрібного бізнесу, 63 тисячі — клієнти малого 
та середнього бізнесу, 6 тисяч — корпоративні клієнти.
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Colleague in the banking market

Learn the social responsibility concept that 
the Bank is guided by in its activities. Also, get 
familiar with the main results of the bank in 
the reporting year. Additionally, pay attention 
to our partners.

•	 Sustainable	development	concept	–	pages	
21–34
•	 Ecobank	at	a	glance	–	page	8
•	 Partners	–	pages	66–70

Bank employee

Find out what rights and opportunities the 
Bank guarantees as a responsible employer, 
through what channels you can contact the 
Bank, what benefits are provided by the Trade 
Union. Also, get familiar with the main results 
of the bank in the reporting year.

•	 Our	team	–	page	61–65
•	 Major	achievements	of	the	year	–	page	5

MAJOR ACHIEVEMENTS OF THE YEAR

In 2019, JSB UKRGASBANK continued its development as a leading ‘eco-bank’ of Ukraine, focusing 
on funding the projects of its corporate clients, small and medium-sized enterprises and individuals 
related to energy efficiency, renewable energy, resource efficiency, pollution reduction, etc.

As of 1 January 2020, there were 250 operating sale points at customers’ disposal in  
154 settlements of Ukraine. As of 1 January 2020, the Bank had 2,136,000 clients, including: 
2,067,000 retail business clients, 63,000 small and medium-sized business clients, 6 thousand 
corporate clients.
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У 2019 році УКРГАЗБАНК як Екобанк №1 в Україні став першим офіційним учасником 
Принципів відповідального банкінгу, створених на основі інноваційного партнерства між 
банками з усього світу і міжнародної ініціативи ООН у сфері відповідального фінансування. 
Це потужна глобальна спільнота, яка об’єднує третину світового банківського капіталу, а це 
47 трлн доларів, та має підтримку 130 фінустанов із 45 країн світу.

У 2019 році УКРГАЗБАНК став першим серед українських банків партнером Private Financ-
ing Advisory Network (PFAN) — глобальної мережі, що забезпечує безкоштовну експертну 
та інвестиційну підтримку проектів «чистої» енергетики.

В 2019 році Банк активно продовжував розвивати власний мультиплатформовий мобільний 
додаток «ЕКО банк» (впроваджено Garmin Pay, Google Pay та  Apple Pay, кешбек, можливість 
оплати комунальних платежів тощо), кількість користувачів якого на кінець 2019 року 
перевищила 257 тисяч. 

Обсяг портфелю цінних паперів станом на 01.01.2020 р. склав 30 269 млн. грн. У другому 
кварталі 2019 року Банк вийшов на міжнародні ринки капіталу в частині придбання 
державних боргових цінних паперів США (US treasury bonds), частка яких у портфелі 
цінних паперів Банку на кінець 2019 року склала 27%, або 8 067 млн. грн.

Протягом 2019 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування. Портфель 
цих операцій станом на 01.01.2020 року склав 9,8 млрд. грн. , в тому числі акредитиви 
відкриті 1,9 млрд. грн. , акредитиви отримані 1,1 млрд. грн. , гарантії надані 2,8 млрд. грн. , 
гарантії отримані 2,8 млрд. грн. , інструменти за власними зобов’язаннями 1,1 млрд. грн.

За підсумками 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 1 299 млн. 
грн. , що перевищує результат за 2018 рік на більш ніж 65%. На результат вплинули такі 
фактори: операційний прибуток 4 361 млн. грн. (в тому чисті процентні доходи після 
витрат за кредитними збитками склали 2 010 млн. грн. , непроцентні доходи 2 156 млн. грн.), 
непроцентні витрати 2 603 млн. грн з урахуванням витрат на очікувані кредитні збитки за 
іншими активами та інші резерви 131 млн. грн.

In 2019, the Bank actively continued developing its own multi-platform mobile application ‘ECO 
Bank’ (with Garmin Pay, Google Pay and Apple Pay, cashback, possibility to pay utility bills, etc. 
implemented), the number of users of which exceeded 257,000 at the end of 2019.

As of 1 January 2020, the securities portfolio amounted to UAH 30,269 million. In the second quarter of 
2019, the Bank entered the international capital markets by purchasing US treasury bonds, the share 
of which in the Bank’s securities portfolio amounted to 27 %, or UAH 8,067 million, at the end of 2019.

During 2019, the Bank actively developed trade financing operations. As of 1 January 2020, the 
portfolio of these operations amounted to UAH 9.8 billion, including UAH 1.9 billion of opened 
letters of credit, UAH 1.1 billion of received letters of credit, UAH 2.8 billion of guarantees provided, 
UAH 2.8 billion of guarantees received, UAH 1.1 billion of instruments under own liabilities.

As a result, in 2019, the Bank was listed among the top-3 trade finance banks in Eastern Europe 
according to Global Trade Review for the second year in a row. According to the results of 2019, 
JSB UKRGASBANK earned UAH 1.299 billion, exceeding the result for 2018 by more than 65 %. The 
result was due to the following factors: operating profit of UAH 4.361 billion (including net interest 
income excluding credit losses of UAH 2.010 billion, non-interest income of UAH 2.156 billion), 
non-interest expenses of UAH 2.603 billion, including expenses on expected credit losses on other 
assets and other provisions of UAH 131 million.

In 2019, UKRGASBANK, as Ecobank No. 1 in Ukraine, became the first official participant in the 
Principles for Responsible Banking developed on the basis of an innovative partnership between 
banks from around the world and the UN international initiative for responsible financing. It is a 
powerful global community that brings together a third of the world’s banking capital worth USD 
47 trillion and is supported by 130 financial institutions from 45 countries of the world.

The Bank’s contribution to the development of ‘green’ energy and promotion of sustainable 
development ideas have been recognized worldwide. UKRGASBANK became the first Ukrainian 
bank to win the nomination of Best Bank for Sustainable Funding in Central and Eastern Europe in 
2019 in the Euromoney Award for Excellence 2019 rating.

In 2019, UKRGASBANK became the first Ukrainian bank to be a partner of the Private Financing 
Advisory Network (PFAN), a global network providing free expert and investment support for 
‘clean’ energy projects.
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УКРГАЗБАНК та Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, що сприяє 
залученню інвестицій та забезпечує умови ведення інноваційного бізнесу, розпочали 
співпрацю для реалізації спільних проектів в енергозбереженні, енергоефективності, 
«зеленій» енергетиці, захисті довкілля та розбудові необхідної інфраструктури у цих 
сферах.

Також став партнером соціально-екологічного проекту «Київ квітучий».  Метою співпраці є 
озеленення столиці, формування еко-культури у киян та, загалом, створення комфортного 
життєвого простору у сучасному мегаполісі.

Станом на 01.01.2020:

* З урахуванням неамортизованих премій/дисконтів, нарахованих доходів та резервів під 
зменшення корисності кредитів

кредитний портфель клієнтів, млрд. грн. , в т.ч*.: 38,8

- кредитний портфель корпоративного бізнесу

- кредитний портфель МСБ

- кредитний портфель роздрібного бізнесу

кошти клієнтів з урахуванням депозитних (ощадних) сертифікатів, 
млрд. грн. , в т.ч.: 103,6

- портфель коштів корпоративних клієнтів

- портфель коштів клієнтів МСБ

- портфель коштів роздрібних клієнтів

31

5

2,8

70,8

8,3

24,5

UKRGASBANK and the State Innovative and Financial and Credit Institution, which promotes 
investment and provides conditions for innovative business, started cooperation to implement 
joint projects in energy conservation, energy efficiency, ‘green’ energy, environmental protection 
and development of the necessary infrastructure in these areas.

It also became a partner of the ‘Kyiv Kvituchyi’ socio-environmental project. The purpose of 
cooperation is to plant greenery in the capital, form eco-culture among Kyiv residents, and 
generally create a comfortable living space in the modern metropolis.

As of 1 January 2020:

client loan portfolio, UAH billion, including*: 38.8

- corporate business loan portfolio 31

- SME loan portfolio 5

- retail business loan portfolio 2.8

client funds, including deposit (saving) certificates, UAH billion, including: 103.6

- corporate client funds portfolio 70.8

- SME client funds portfolio 8.3

- retail client funds portfolio 24.5

* Including unamortised premiums/discounts, accrued income and provisions for impairment of 
loans
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НАШІ ЦІННОСТІ

ЕКОБАНК З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

Наша місія та стратегія

НАША МІСІЯ

Підтримка концепції сталого розвитку та сприяння екологічної відповідальності населення 
та бізнесу шляхом надання доступного фінансування екологічних проектів.

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.

ECOBANK AT A GLANCE
Our mission and strategy

OUR MISSION

Support of the sustainable development concept and promotion of environmental responsibility 
of the population and business through the provision of affordable funding for environmental 
projects.

OUR VALUES

Professionalism

This principle is based on a professional approach to meeting customer needs, for which purpose 
the Bank focuses on the development of its staff, promotes their professional growth and 
improvement.

Reliability

Over the years, the Bank has confirmed its status of a reliable partner and continues to build the 
image of the Bank that performs its obligations and cares about its reputation.

Responsibility

This principle applies to representatives of the Bank (employees, shareholders) and its partners and 
involves mutual responsibility of representatives of the Bank to each other and their responsibility 
to customers, partners and society.
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ECOBANK AT A GLANCE
Our mission and strategy

Fairness

The principle of fairness is the key principle in the definition and application of risk management 
procedures and the determinant principle in its relations with clients, employees, shareholders 
and partners.

Information transparency

The Bank ensures the openness of complete and reliable information about its activities in 
accordance with legal requirements and corporate culture principles.

Respect

The principle of respect is the basis of the Bank’s relations with its clients, shareholders, partners 
and interaction of employees of the Bank.

Cooperation and interaction

Through cooperation and interaction, the Bank seeks to deepen relations with its clients and 
partners to achieve better results.

Good faith

The principle of good faith governs the relations of employees, management and shareholders of 
the Bank, as well as the cooperation with clients and partners.

After stabilization of the bank’s activities in 2015, the management had to choose the further 
direction of the bank’s development. Only a few sectors had the potential for sustainable 
development and funding opportunities in the stagnating economy, one of which was the 
renewable energy and energy conservation sector. Thus, it was decided to create a business 
model of a green bank that is completely new for Ukraine.
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ECOBANK AT A GLANCE
Our mission and strategy

Focus on ‘Green Funding’ 
To become the leading Green Bank in Ukraine and meet a third of the funding needs of the energy 
efficiency sector

Objectives of the State as a shareholder

To increase the value of banks, return on 
investment and to reduce the state’s share in 
the banking sector through privatization of 
state-owned banks

Potential for development  
of renewable energy

Ukraine has the largest potential for 
renewable energy among the countries 
of South East Europe. According to the 
objective set at the national level, the share of 
renewable energy in the total consumption 
must be 11% 2 by 2020, and 25% 3 by 2030. 
According to the IFC, Ukraine’s potential in 
the area of funding environmental projects 
is USD 73 billion (2016-2030).

Increasing Ukrgasbank’s investment  
attractiveness

In order to prepare the bank for privatization, 
the bank must increase its investment 
attractiveness through reducing the 
concentration of state-owned enterprises in 
its portfolio and increasing the share of the 
private sector through green funding, small 
and medium-sized businesses and IT.

Need to reduce energy intensity  
of Ukraine’s economy

Ukraine’s economy is the fifth economy 
in the world in terms of energy intensity. 
Ukraine’s energy efficiency must be 9% by 
the nationally determined contribution 
under the Paris Agreement by 2020. 
The investment required to achieve this 
objective is estimated at EUR 35 billion 2, 
which gives rise to a huge market potential.
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ECOBANK AT A GLANCE
Our mission and strategy

The Bank has set strategic development goals in its activities for 2018–2021:

Become the leading eco-bank in Ukraine and provide funding for energy efficiency 
projects up to 30 % of demand

Rank among Top 5 SME banks in Ukraine

Get prepared for privatization pursuant to the Memorandum of Understanding for 
support of privatization (sale) of the Bank

KEY FORECASTS

MACRO

VAT 
average increase for 2019–2021: 3.6 %

CPI 
average for 2019–2021: 6 %

UAH/USD  
forecast rate for 2019–2021: 6 %

BANKING SECTOR

Client deposits 
CAGR 01.2018–01.2022:  13 %

Client loans 
CAGR 01.2018–01.2022:  19 %

Return 
on capital for 2021: 18 %



12

ECOBANK AT A GLANCE
Our values

BANK’S OBJECTIVES

GROWTH

Client deposits
CAGR 01.2018–01.2022: 
8 %

Client loans
CAGR 01.2018–01.2022: 
16 %

PROFITABILITY

Net income for 2021:
UAH 2 billion
UAH 628 million (in 2017)

Return on capital for 2021:
22 %
12 % (in 2017)

EFFICIENCY

CIR for 2021: 
47 %
58 % (in 2017)

CAR for 2021: 
3.5 %
3.0 % (in 2017)
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ECOBANK AT A GLANCE
Our values

In their activities, JSB UKRGASBANK (hereinafter – the Bank) and its employees are guided by 
uniform common values, principles, standards and norms of conduct articulated in the Code of 
Conduct (Ethics) of JSB UKRGASBANK, approved by the resolution of the Supervisory Board of JSB 
UKRGASBANK (Minutes No. 08 dated 9 April 2019) (hereinafter – the Code).

The Code was developed in pursuance of the requirements of Resolution of the National Bank 
of Ukraine No. 64 dated 11 June 2018 ‘On Approval of the Regulation on Organization of Risk 
Management System in Ukrainian Banks and Banking Groups’, and to determine the standards 
of the Bank’s activities and conduct of its executives/employees aimed at profitability increase, 
financial stability and efficiency of the Bank’s activities.

The document contains the universally binding rules of conduct that apply to all executives/
employees of the Bank in the performance of their official duties and off duty if their activities are 
related to the Bank’s activities, regardless of their position (including members of the Board of the 
Bank and the Supervisory Board), performed official duties, type of activity and location of the 
structural unit of the Bank.

The Code contains the following information:

mandatory rules of conduct for executives and other employees of the bank, as well as 
liability for violation of those rules;

regulations prohibiting illegal activities; 

the policy on the risk management culture; 

regulations on prevention of infringement of consumer rights;

operating procedures for executives and other employees of the bank to prevent 
damage to the bank’s property;

regulations prohibiting the use of official position by the bank’s executives and other 
employees in order to obtain unfair personal benefits or provide such benefits to third 
parties;

regulations on prevention of corrupt practices and bribery;
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ECOBANK AT A GLANCE
Our values

guarantees of equality in relations between the bank and its clients, employees, 
suppliers and competitors;

restrictions on giving and receiving gifts;

principles of processing, storage and disclosure of confidential and insider information. 

According to the Program of Risk Management Training and Advanced Training of Employees 
of JSB UKRGASBANK, in order to promote adaptation and improve the efficiency of employees, 
trainings are conducted on the values, principles, standards and norms of the Bank to new and 
existing employees in accordance with the Schedule of Compliance Risk Management Training 
and Advanced Training of Employees of JSB UKRGASBANK for the current calendar year.

An introductory briefing on corporate values, principles, standards and common norms of conduct 
is conducted to new employees on the first working day of such employees and executives before 
they start performing their official duties.

Employees of the HR Department assign an onboarding distance learning course that introduces 
new employees to the main accomplishments and history of the Bank, mission, purpose, strategy 
of the Bank, structure of the Bank, corporate culture, corporate rules of conduct, etc. There can also 
be classroom training on the above issues as the groups are formed.
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ECOBANK AT A GLANCE
Our values

All new employees sign the Commitment to Read and Comply with the Code in Their Professional 
Activities with their personal electronic signatures in the electronic document management system.

No trainings on the Bank’s values, principles, standards and norms were conducted for business 
partners in the period from 1 January 2019 to 1 January 2020 inclusive. The Code of Conduct 
(Ethics) of JSB UKRGASBANK and the Bank’s corporate values are posted on the official website  
of JSB UKRGASBANK.

ECOBANK AT A GLANCE

History

Establishment of CJSC Joint-Stock Commercial Bank ‘Hadzhybeibank’;

Change of name to ‘UKRGASBANK’ and obtaining a license from the National 
Bank of Ukraine for the right to conduct transactions with currency assets;

Joining the Association of Ukrainian Banks;

UKRGASBANK hit the TOP 20 banks of Ukraine;

The bank was approved as a pilot bank in the IFC Corporate Governance in the 
Banking Sector of Ukraine project;

81.58 % of UKRGASBANK shares were owned by the State;

Introduction of a special payment card for schoolchildren – Friendy Card;

94.94 % of UKRGASBANK shares were owned by the State;

UKRGASBANK signed an agreement with IFC to unleash Ukraine’s ‘green’ 
economic potential;
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ECOBANK AT A GLANCE

History

Adoption of the Bank’s own Environmental and Social Responsibility Policy. 
UKRGASBANK joined the Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC).

The bank strengthened its position on the market as the leading Eco-Bank in the 
country. Further development of the sustainable development concept.

ECOBANK AT A GLANCE

Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The principles of corporate governance are defined in the Corporate Governance Code of JSB 
UKRGASBANK.

According to the above Code, the Bank’s corporate governance is based on the following principles:

Ensuring the protection of the rights and legitimate interests of shareholders and 
equal treatment of all shareholders, regardless of the number of shares they hold and 
other factors;
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ECOBANK AT A GLANCE

Corporate Governance

Rational and clear division of powers between the Supervisory Board and the Board, as 
well as implementation of an appropriate accountability and control system, creation 
of the necessary conditions for timely information exchange and effective interaction 
between them;

Respect for the rights and taking into account of the legitimate interests of stakeholders 
(employees, creditors, government agencies and local government bodies, etc.) and 
active cooperation with them to create prosperity, jobs, and to ensure the financial 
stability of the Bank;

Determination of objectives and main areas of the Bank’s activity by the General Meeting;

Carrying out of strategic management of the Bank’s activities and provision of effective 
control over the activities of the Board by the Supervisory Board;

Carrying out of well-balanced, diligent and effective management of current activities 
by the Board;

Timely disclosure of complete and reliable information about the Bank, including its 
financial condition, economic indicators, significant events, ownership and management 
structure in order to ensure the ability to make informed decisions by information users;

Effective control of the financial and economic activities of the Bank in order to protect 
the rights and legitimate interests of shareholders and clients of the Bank.

These principles shape the Corporate Governance Policies. The Bank undertakes to consistently 
adhere to the principles set forth in this Code and to make every effort to comply with them in its 
routine activities.

The Bank has developed and implemented the Anti-corruption Behaviour Programme, which 
includes a list of norms and actions of the Bank’s employees in case of corruption component in 
the performance of their professional activities.

There is a special e-mail in the bank’s system to which a complaint, suspicion or fact of 
corrupt practice can be sent. During 2019, no reports on corrupt practices were received at  
anti_corruption@ukrgasbank.com.
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BANK GOVERNANCE BODIES

General Meeting of Shareholders.

Board.

BANK SUPERVISORY BODIES

Internal Audit Commission.

Supervisory Board.

SUPERVISORY BOARD COMMITTEES

Audit Committee;

Risk Management Committee;

Remuneration, Appointments and Corporate Governance Committee;

Committee on Investment Attraction and Implementation of the Development Strategy of JSB 
UKRGASBANK;

Committee on the Competition for Sale of Claims of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY  
JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK under Credit Agreements and Deeds of Undertaking;

Committee on Attracting Funding by JSB UKRGASBANK on the International Capital Market 
through the Mechanism of Issuing ‘Green’ Bonds;

Committee of the Supervisory Board on Development of Information Technology of JSB 
UKRGASBANK.

SUPERVISORY BOARD COMMITTEES

Shrenik Dhirajlal Davda – Chairman of the Supervisory Board, independent member;

Artem Valentynovych Shevalov, representative of the State of Ukraine as a shareholder, Deputy 
Chairman of the Supervisory Board of JSB UKRGASBANK;

Yuriy Igorovich Heletyi, representative of the State of Ukraine as a shareholder;

Teimur Mamedovych Bahirov, independent member;

Slavomir Roman Konias, independent member;

Oksana Yulianivna Volchko, independent member;

Yurii Oleksandrovych Blashchuk, independent member.
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ECOBANK AT A GLANCE

Corporate Governance

The Supervisory Board consists of 7 members: 5  independent members and 2 representative of 
the State of Ukraine as a shareholder.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD BY CITIZENSHIP

The Supervisory Board consists of 5 citizens of Ukraine, 1 citizen of Poland and 1 citizen of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD BY GENDER

The gender composition of the 7 members of the Supervisory Board is as follows: 1 woman and 6 men.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD BY AGE

The Supervisory Board has the following composition by age groups according to the classification of 
the World Health Organization: 2 members of young age, 4 members of middle age and 1 member of 
elderly age.

Composition of the Board by age

No. Age range Number % Male Female

1 25 to 44 2 29 1 1

2 44 to 60 4 57 4

3 60 to 75 1 14 1

COMPOSITION OF THE MANAGEMENT BOARD

Kyrylo Yevhenovych Shevchenko – Chairman of the Board

Andrii Mykolaiovych Kravets – First Deputy Chairman of the Board

Oleksandr Vitaliiovych Dubrovin – First Deputy Chairman of the Board

Tamara Yuriivna Savoshchenko – Deputy Chairman of the Board

Nataliia Yevhenivna Vasylets – Deputy Chairman of the Board

Yevhen Volodymyrovych Metsher – Deputy Chairman of the Board

Oleksandr Stepanovych Ihnatenko – Deputy Chairman of the Board

Oleksii Mykolaiovych Berezhnyi – Member of the Board
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All members of the Board are citizens of Ukraine.

ECOBANK AT A GLANCE

Ownership structure

In the period from 1 January 2019 to 31 December 2019, the authorized capital of JSB UKRGASBANK 
amounted to UAH 13,837,000,000 and was divided into 13,836,522,922 ordinary registered shares 
and 477,078 preferred registered shares with a nominal value of UAH 1 each.

In the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 inclusive, the shareholders of JSB 
UKRGASBANK were 1,529 legal entities and individuals, including: The State of Ukraine represented 
by the Ministry of Finance of Ukraine, which owned a stake in the authorized capital of 94.9409 %, 
157 legal entities and 1,371 individuals, each of which owned a stake of less than 1 %.

518,439,305 ordinary registered shares, which represent 3.7468 % of the authorized capital, are 
accounted for on the balance sheet of JSB UKRGASBANK (own securities) acquired in accordance 
with court decisions as repayment of borrowers’ debts on loans.

The State 
of Ukraine – 95 %

Other legal entities and 
individuals – 1 %

Own securities – 4 %
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ECOBANK AT A GLANCE

Market place

2nd by the amount 
of funds 

of legal entities

1st by the amount 
of ‘Green Funding’

4th in terms 
of funds 

of individuals

4th in terms 
of loans 

to legal entities

4th by the amount 
of assets

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

We believe that the sustainable development concept has made the transition from the common 
desire to a commercially viable solution in recent years.

Today, sustainable financing is not on the sidelines any more, but increasingly often has a key 
importance to the business of a financial institution. We help our clients to be competitive in the 
changing financial markets environment against the background of climate change. We seek to 
assist our clients in their positioning with successful commercial solutions in the future, in which 
sustainability is the basis for all industries and is integrated in all markets.

Moreover, we, as a financial institution, try to push our customers to minimize the negative impact 
on the environment and the social sphere.

In 2018, Ukrgasbank developed its own Environmental Policy, which expressed our belief in the 
importance of a healthy environment and our commitment to using our people, capital and ideas 
to solve critical environmental problems (in 2019, we released the updated policy). We continued 
developing our commitment to the environment in the selected strategic areas, namely:

We treat environmental and social risk management with the same care and disci-
pline as any other business risk, and conduct a robust process of analysis of environ-
mental and social risks of our clients and potential clients when making decisions on 
granting funding to our clients.

Minimization of our operational impact on the environment and social sphere is a 
necessary condition for a sound environmental policy and a necessary element of 
our core business.

Target clients of Ukrgasbank are renewable energy enterprises/projects. Today, the 
loan portfolio of such clients has grown rapidly, and we are purposefully striving to 
increase funding for renewable energy and energy efficient solutions projects.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals, are a general call for 
action to put end to poverty, protect the planet and ensure peace and prosperity for all people in 
the world.

These 17 Goals represent the development of the success of the Millennium Development 
Goals; and, among other priorities, they also cover new areas such as climate change, economic 
inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice. Goals are interrelated, i.e. the 
key to success in one of them is addressing the issues generally related to the other.

SDGs work in a spirit of partnership and pragmatism, and are aimed at making the right choices 
in order to sustainably improve the quality of life for future generations. They contain clear 
benchmarks and targets that should be implemented by all countries in accordance with their 
own priorities and the global environmental problems in general. SDGs are an inclusive agenda. 
They eliminate the root causes of poverty and unite us to bring about positive change for people 
and the planet.

On the way to sustainable development, Ukrgasbank makes its fair share of contribution to achieve 
the Sustainable Development Goals in partnership with local communities, business partners 
and state authorities. Achieving these Goals is an important task in various areas of the Bank’s 
activity. This report illustrates the projects and activities through which Ukrgasbank contributes to 
achieving the UN Sustainable Development Goals.

With our sustainable development strategy and concept, we seek to contribute to achieving the 
UN global development goals. Based on the specifics of the Bank’s operation, we have identified  
7 sustainable development goals that are most important to us.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

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, бізнес-
партнерами 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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AND WELL-BEING



2322 23

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

Cфера діяльності Визначення Цілі сталого розвитку

Корпоративне 
управління

Впровадження практик,  що 
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WATER
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SUSTAINABLE 
CITIES AND  
COMMUNITIES

Sphere of activity Definitions Sustainable Development Goals

Corporate governance Implementation of practices ensuring 
fairness and transparency in relations 
with stakeholders, prevention of 
corruption, bribery and money 
laundering

Internal environmental  
measures

Reduction of internal consumption 
of resources and carbon dioxide 
emissions. Definition of target 
indicators and methods to achieve 
them.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Sustainable Development Goals

Economic development Support to the development 
of Ukraine's economy through 
supporting the development of 
strategic areas of the economy and 
the SME sector

Sustainable finance 
concept

The Bank has successfully 
implemented the Environmental 
Management System (EMS) based 
on three components: 'Green' 
funding, reduction of the negative 
impact of the bank's activities, and 
assessment and monitoring of 
environmental and social risks of 
borrowers.

Risk management An integrated approach to risk 
analysis has been introduced, 
which includes environmental and 
social risk assessment

Personnel developmen 
Working conditions and 
employer’s values

The bank seeks to create 
comfortable working conditions, 
including: gender equality, clear 
and understandable hierarchy, 
and transparent communication 
between personnel. Staff training 
is a mandatory element of the 
Bank’s development. Ukrgasbank 
actively uses various methods 
of both distance and classroom 
training in the bank’s activities as 
well as assessment and monitoring 
of environmental and social risks of 
borrowers.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Цілі сталого розвитку

Економічний 
розвиток

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

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

12

98

Управління 
ризиками

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

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. 

8

8

INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Оцінка та моніторинг екологічних та соціальних 
ризиків

8 13 12

Основним документом що відображає всі аспекти системи управління впливом на навко-
лишнє середовище є  розроблена та затверджена Політика екологічної та соціальної від-
повідальності, 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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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Оцінка та моніторинг екологічних та соціальних 
ризиків

8 13 12

Основним документом що відображає всі аспекти системи управління впливом на навко-
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фінансуються Банком.
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сфері охорони навколишнього середовища щодо реалізації проектів, що розроблені 
Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
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підприємстві; . 

PS2 Організація та умови праці;

PS3 Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;

PS4 Здоров’я та безпека населення;

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Bank policy: Assessment and monitoring of environmental and social risks

The main document reflecting all aspects of the environmental impact management system 
is the developed and approved Environmental and Social Responsibility Policy, which 
includes the following components:

I Assessment and monitoring of environmental and social risks

Since 2017, it has implemented the system for assessing environmental and social risks of projects 
funded by the Bank.

Since 2018, the Bank has developed and implemented its own environmental and social 
responsibility policies.

The Bank is guided in its activities by sustainable development principles and performance 
standards of the International Finance Corporation (PS IFC). First of all, the Bank’s customers 
are checked whether they are restricted persons according to the list of exceptions to funding  
(https://www.ukrgasbank.com/ecosoc_risk/)

The projects funded by the Bank are developed and implemented in accordance with the best 
Ukrainian and global practices. To help our clients and their projects to achieve this, we are guided 
by eight performance standards on environmental and social sustainability developed by the 
International Finance Corporation.

DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH

RESPONSIBLE 
CONSUMPTION

CLIMATE  
ACTION

PS1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts;

PS2 Labour and Working Conditions;

PS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention;

PS4 Community Health, Safety and Security;



26

PS5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement;

PS6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources;

PS7 Indigenous Peoples;

PS8 Cultural Heritage.
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PS5 Придбання землі та вимушене переселення;

PS6 Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природ-
ними ресурсами;

PS7 Корінні народи – меншини;

PS8 Культурна спадщина.

Performance Standards
Community

Cultural
Heritage

ResourceLaborRisk
Management

Indigenous
People

BiodiversityLand
Resettlement

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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Також, при виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях 
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Renewable energy and energy efficiency projects, as well as other projects, are assessed by the 
significance criterion in accordance with the requirements of the Bank on environmental and 
social policy and efficiency.

Project size, location and potential environmental and social implications are taken into account. 
If the socio-environmental assessment reveals that the lending project does not meet or will not 
fully meet the requirements, the Bank develops an Action Plan on environmental and social work to 
achieve the appropriate standard of activity within the specified period and agrees it with the client.

Also, in the event of significant legislative deviations in the social aspects and environmental 
issues, conditions precedent are established for lending, only after elimination of which the Bank 
will provide lending to the facility.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Bank policy: Assessment and monitoring of environmental and social risks

Classification of the loan portfolio by the level of environmental and social risk, % of the 
loan portfolio of legal entities
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Оцінка та моніторинг екологічних та соціальних 
ризиків
Класифікація кредитного портфелю за рівнем екологічного та соціального ризику, 
% від кредитного портфелю юр.осіб

Всім проаналізованим позичальникам визначається рівень ризику відповідно до еколо-
гічної та соціальної категоризації ризиків: A (високий), B (середній) та C (низький).  Рівень 
ризику відображає потенційний вплив, пов’язаний з проектом, та визначає природу еко-
логічної та соціальної оцінки, розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін.

Проекти категорії A: проекти, які мають потенційно значний екологічний та соціальний 
вплив, вимагають детального процесу оцінки.
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Проекти категорії В: проекти, які мають екологічні та соціальні впливи, які можна оцінити 
та якими можна керувати.

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

Production

Electric power

Real estate

Construction

Agriculture and food industry

Trade

Transport

Municipality

Service sector

Other activities

not classified

All analysed borrowers are assigned a risk level in accordance with the environmental and social 
categorization of risks: A (high), B (medium) and C (low). The risk level reflects the potential 
impact associated with the project, and determines the nature of the environmental and social 
assessment, information disclosure and stakeholder engagement.

Category A projects: projects with potentially significant environmental and social impacts that 
require detailed assessment.

Category B projects: projects with environmental and social impacts that may be assessed and 
managed.

Category C projects: projects with minor or positive environmental or social impacts.
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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 кон-
сультації 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 Гро-
мадськості (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

STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN

The purpose of the Stakeholder Engagement Plan (hereinafter – the SEP) is to identify and describe 
the requirements for consultations and information disclosure, to identify key stakeholder groups, 
to provide strategies and tools for information exchange and consultations for each stakeholder 
group, and to describe resources and persons in charge of the implementation of SEP and details 
of reporting and documentation on consultations and the disclosure of information related to the 
Bank’s activities.

The SEP has been developed taking into account that all stakeholders are identified, and the 
development and implementation of new projects are accompanied with consultations. Also, the 
SEP complies with the IFC’s Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies 
Doing Business in Emerging Markets.

Legislative requirements and standards for consulting:

Ukraine is a party to the Aarhus Convention on Access to Information and Public 
Participation (UNECE) 2. Purpose of the Convention is to increase public involvement 
in the environmental decision-making process by public authorities and other actors 
of environmental decision-making. Therefore, people have the right to receive 
information on environmental issues relevant to the project. The national legislation 
also provides for public participation in the decision-making process.
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97

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 2019 році не було зареєстровані нові скарги щодо соціально-екологічних 
питань, Банк працює над вдосконаленням схеми розгляду звернень та вирішення 
наявних проблем.

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Фінансування Еко-проектів

13

We strive to be transparent and responsible for all our actions. Our work covers a 
wide range of industries at different stages of development. Therefore, we assess and 
monitor our projects according to strict criteria to ensure compliance with Ukrainian 
laws and best practices in the use of resources.

We assess and establish appropriate risk indicators at the beginning of the project 
and apply a monitoring system throughout the project funding period to ensure 
compliance with all relevant resource conservation requirements and best practices.

Currently, we are on the way of improvement of the monitoring, reporting and 
verification system in accordance with international practices.

The purpose of the Bank is to promote implementation of environmental and 
other initiatives of private companies in Ukraine, which have a positive impact on 
sustainable development and improvement of local living conditions. To achieve 
sustainable development, the Bank sets high standards for its business and clients.

To ensure control of the possible or existing impact on the socio-ecological 
environment of the project site, the Bank introduced the Mechanism for Filing and 
Handling Complaints of Environmental and Social Nature in 2018.

Individuals, NGOs and local communities which can be, directly or indirectly, 
negatively affected by the projects funded by the Bank may express their concerns 
to the following email address of the Bank: grievances@ukrgasbank.com.

The Complaint Handling Scheme is an instrument for finding alternative ways of 
resolving disputes between the stakeholders and clients of the Bank.

In 2019, no new complaints on social and environmental issues were registered, 
and the Bank is working to improve the scheme for consideration of appeals and 
addressing existing problems.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Bank policy: Funding of Eco-projects
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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 2019 році не було зареєстровані нові скарги щодо соціально-екологічних 
питань, Банк працює над вдосконаленням схеми розгляду звернень та вирішення 
наявних проблем.

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Фінансування Еко-проектів
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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

11,5%

22,7%

Частка проектів відновлювальної енергетики в загальному кредитному портфелі Банку 
складає 22,7%

Частка проектів з енергоефективності та екології в загальному кредитному портфелі 
Банку складає 11,5%

Загальний кредитний портфель Банку 
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Environmental and social responsibility policy:

II Funding of ‘Green projects’

JSB UKRGASBANK has chosen the strategy of provision of banking services to clients who implement 
projects on efficient use of resources and reduction of harmful impact on the environment, i.e. 
the Eco-banking strategy to increase private and public investment in such projects and areas of 
funding:

Solar power plants (SPPs)

Wind power plants (WPPs)

Hydro power plants (HPPs)

Biofuel thermal power plants

Heat generation

Transport

Energy efficient measures and equipment, etc.

The share of renewable energy projects in the total loan portfolio of the Bank makes 22.7 %

The share of energy efficiency and environmental projects in the total loan portfolio of the Bank 
makes 11.5 %

Total loan portfolio of the Bank
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Динаміка розвитку портфелю Еко-кредитів наступна:

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Фінансування Еко-проектів

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 2020 року, з початку реалізації еко-банкінгу у травні 2016, 
загальний рівень скорочень викидів парникових газів, за рахунок реалізації еко-
проектів АБ «УКРГАЗБАНК» перевищує 1 333 тис тонн (в тому числі 1 025 тис 
тонн або 76,9% – за проектами відновлювальної енергетики та 308 тис тонн або 
23,1% – за проектами енергоефективної та екологічної модернізації).

За 2019 рік, рівень скорочення парникових газів, за рахунок реалізації еко-
проектів АБ «Укргазбанк» становить 277 тис тонн (в тому числі 255 тис тонн 
або 92% - за проектами відновлювальної енергетики та 22 тис тонн або 8% - за 
проектами енергоефективної та екологічної модернізації).
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Bank policy: Funding of Eco-projects

The dynamics of Eco-loans portfolio development is as follows:

Following the implementation of the ‘green’ projects funded or refinanced by JSB UKRGASBANK,  
a significant level of reduction of greenhouse gas emissions was achieved in Ukraine, primarily 
CO2, including:

As of 1 January 2020, since the launch of eco-banking in May 2016, the total level 
of the GHG emission reduction due to the implementation of eco-projects of JSB 
UKRGASBANK exceeds 1,333 thousand tons (including 1,025 thousand tons or 
76.9 % on renewable energy projects, and 308 thousand tons or 23.1 % on energy 
efficiency and environmentally friendly modernization projects).

In 2019, the level of the GHG emission reduction due to the implementation of  
eco-projects of JSB Ukrgasbank is 277 thousand tons (including 255 thousand tons 
or 92 % on renewable energy projects, and 22 thousand tons or 8 % on energy 
efficiency and environmentally friendly modernization projects).
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Кількість парникових газів, зекономлених від впровадження еко-проектів

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Внутрішні проекти банку

Політика екологічної та соціальної відповідальності:

III Внутрішні проекти банк

1333

1025

308

A — За 2019 рік
B —Накопичувально, станом на 01.01.2020
С —Накопичувально, станом на 01.01.2019

A B C

ВДЕ
Енергоефективність
Разом

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.

Загальна кількість електроенергії спожитої за 2019 рік по регіонам складає 5 987 379 кВт*год, 
в перерахунку на одного співробітника – 1 523 кВт год. За 2018 рік: 6 079 680 кВт*год, в 
перерахунку на одного співробітника – 1 624 кВт год. Економія на одного співробітника 
склала 7%. Загальна економія склала 92 301 кВт*год (1,5%).
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The amount of greenhouse gases saved due to implementation of eco-projects

In 2019

Cumulative, as of 1 January 2020 

Cumulative, as of 1 January 2019

RES

Energy efficiency

Total

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Bank policy: Funding of Eco-projects

Environmental and social responsibility policy:

III Bank’s internal projects

The Bank contributes to the protection of the environment by minimizing the negative 
consequences and increasing the positive impact in its work. Environmental protection takes 
place not only through implementation of the Bank’s investment projects, but also through the 
rational consumption of resources in the Bank itself.

The total amount of electricity consumed in 2019 is 5,987,379 kWh by region, and 1,523 kWh per 
employee. In 2018: 6,079,680 kWh, and 1,624 kWh per employee. The savings per employee 
made 7 %. The total savings amounted to 92,301 kWh (1.5 %).

DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH

RESPONSIBLE 
CONSUMPTION
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Загальна кількість води спожитої за 2019 рік по регіонам складає 29 503 м3, в перерахунку 
на одного співробітника — 7,5 м3, за 2018 рік — 30 692 м3, в перерахунку на одного спів-
робітника — 8 м3. Економія на одного співробітника склала 9%. Загальна економія склала 
1 179 м3 (4%).

Загальний обсяг споживання палива Банком з викопного палива за звітній період складає 
543 017 літрів.

Кількість парникових газів утворених внаслідок діяльності Банку в еквіваленті СО2 складає 
9 730 тон за рік.

Заходи щодо впровадження заощадливих рішень для мінімізації використання ресурсів у 
наслідок внутрішньої діяльності Банку:

Проведення заходів щодо мінімізації закупівель паперу.

Проведення заходів щодо організації роздільного збору твердих побутових 
відходів.

Впровадження моніторингу обліку споживання води, визначення можливостей 
зменшення обсягів споживання.

Організація вимірів електроспоживання у Головному офісі Банку з метою виз-
начення обсягів споживання електроенергії (комп’ютери, світло, побутові при-
лади). Проведення роздільного вимірювання різних споживачів (комп’ютери, 
світло, побутові прилади). 

Організація енергоаудиту в приміщенні Головного офісу банку.

Впровадження заходів щодо автоматичного вимкнення офісної техніки в неро-
бочі години.

Впровадження заходів щодо використання паперу, виготовленого після пере-
робки (бумага А4).

Впровадження програм з підвищення рівня екологічної обізнаності працівників 
банку.

Проведення корпоративних еко-заходів.

The total amount of water consumed in 2019 is 29,503 m3 by region, which makes 7.5 m3 per 
employee, in 2018 – 30,692 m3, which makes 8 m3 per employee. The savings per employee 
made 9 %. The total savings amounted to 1,179 m3 (4 %).

The Bank’s total fossil fuel consumption in the reporting period is 543,017 litres.

The amount of greenhouse gases generated as a result of the Bank’s activity is 9,730 tons per year 
in CO2 equivalent.

Measures to implement resource-efficient solutions to minimize the use of resources as a result of 
the Bank’s internal activities:

Carrying out of measures to minimize paper purchase.

Carrying out of actions to arrange separate collection of solid household waste.

Introduction of monitoring of water consumption accounting, identification of 
opportunities to reduce consumption.

Arrangement of measurement of electricity consumption at the Bank’s Head Office 
in order to determine the electricity consumption amount (computers, lights, 
household appliances). Separate measurement of different consumers (computers, 
lights, household appliances).

Organization of energy audit in the premises of the Bank’s Head Office.

Implementation of measures for automatic switching off of office equipment during 
off hours.

Implementation of measures for the use of recycled paper (A4 paper).

Implementation of programs to raise the level of environmental awareness among 
bank employees.

Carrying out of corporate eco-events.
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Goals for 2020:

Reduction of electricity consumption by 3 % (per employee)

Reduction of water consumption by 3 % (per employee)

Reduction of fossil fuel consumption by 3 % (per employee)

34

Цілі на 2020 рік:

Зменшення споживання електроенергії на 3% ( з розрахунку на одного співро-
бітника)

Зменшення споживання води на 3% ( з розрахунку на одного співробітника)

Зменшення споживання викопного палива на 3% ( з розрахунку на одного спів-
робітника    

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

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)).

В майбутньому ми також плануємо розкривати у публічній звітності відомостей про 
управління відповідальністю в ланцюжку поставок, про механізми, що забезпечують 
належну взаємодію з контрагентами та врегулювання закупівельних процедур.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Supply chain

Understanding the indirect impact of the Bank’s activities on local communities and the 
environment and the ability to offset those impacts have become an integral part of the Bank’s 
corporate activities, and the Bank assesses all potential impacts, including supply chain impacts.

Sustainable procurement and supply are the key to success of a sustainable business. The UN 
Global Compact provides for responsibility for forming the procurement and supply chain as one 
of the most important business practices determining the leadership in sustainable development. 
According to the UN Global Compact, a sustainable supply chain includes responsible interaction 
with suppliers, as well as management of the environmental, social and economic impacts of 
business decisions throughout the life cycle of goods and services.

An important task for the Bank is to form policies, mechanisms and procedures for interaction 
with suppliers and contractors, which would ensure compliance of its business partners with the 
standards of responsible business practice, to form requirements in the field of industrial and 
environmental safety, labour protection, business ethics.

That is why in 2018 the Bank developed and started introducing social and environmental 
requirements for suppliers, which would allow the Bank to track and procure goods and services 
only from sustainable companies, which should also bolster the Bank’s reputation. For example, in 
the period from 1 January 2019 to 1 January 2020, requirements were set for suppliers of printing 
paper (A4 paper from recycled raw materials (210x297 mm)).

In the future, we also plan to disclose information on supply chain responsibly management, 
mechanisms to ensure proper interaction with contractors and regulation of procurement 
procedures in our public reporting.
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Факти:

Загальна кількість постачальників станом на 01.01.2020 року становить — 1605.
Кількість нових постачальників за період 01.01.2019 по 01.01.2020 — 53.

Загальні грошові витрати на всі закупівлі за звітній період становить 735,2 тис. грн.
На потреби регіональних підрозділів (дирекції та відділення) за період з 01.01.2019 по 
01.01.2020 витрачено 35,79% бюджету закупівель.

8

Починаючи з 2015 року Укргазбанк розвиває абсолютно нову для України бізнес-модель 
«Зеленого» банку.

УКРГАЗБАНК — провідний «еко-банк» України, який піклується про довкілля, фінансуючи 
проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. На сьогодні Банк є без-
заперечним 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: починаючи від встановлення 
енергозберігаючих лампочок до величезних проектів модернізації устаткування. І третій 
напрям — захист довкілля.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ

Facts:

As of 1 January 2020, the total number of suppliers is 1,605.

The number of new suppliers in the period from 1 January 2019 to 1 January 2020 is 53.

The total expenses for all procurements in the reporting period amounted to UAH 735.2 thousand.

35.79 % of the procurement budget was spent for the needs of regional units (directorates and 
departments) in the period from 1 January 2019 to 1 January 2020.

OUR BUSINESS MODEL

Since 2015, Ukrgasbank has been developing the business model of the Green Bank, which is 
absolutely new for Ukraine.

UKRGASBANK is Ukraine’s leading ‘eco-bank’ that takes care of the environment by funding energy 
efficiency and renewable energy projects. Today, the Bank is the undisputed leader in ‘green’ 
funding.

UKRGASBANK, like all banks of the Green Bank Network, works in three areas.

The first one is funding of renewable energy – solar and hydro power, wind energy, etc. The second 
one is funding of energy saving technologies: from installation of energy saving light bulbs to 
large equipment modernization projects. And the third direction is the environmental protection.
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Кількість парникових газів, зекономлених від впровадження еко-проектів

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Політика банку: Внутрішні проекти банку

Політика екологічної та соціальної відповідальності:

III Внутрішні проекти банк
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A — За 2019 рік
B —Накопичувально, станом на 01.01.2020
С —Накопичувально, станом на 01.01.2019
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ВДЕ
Енергоефективність
Разом

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.

Загальна кількість електроенергії спожитої за 2019 рік по регіонам складає 5 987 379 кВт*год, 
в перерахунку на одного співробітника – 1 523 кВт год. За 2018 рік: 6 079 680 кВт*год, в 
перерахунку на одного співробітника – 1 624 кВт год. Економія на одного співробітника 
склала 7%. Загальна економія склала 92 301 кВт*год (1,5%).

DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH
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Провідний «еко-банк» України, зосереджує свою діяльність на фінансуванні проектів 
корпоративних клієнтів, підприємств малого та середнього бізнесу та приватних осіб, 
які пов’язані з технологіями енергоефективності, відновлювальної енергії, ефективності 
ресурсів, зменшення забруднення та інше.

Наша бізнес-модель спрямована на розвиток рушійної сили української економіки, а 
саме: сектору відновлюваної енергетики та енергоефективності а також на підтримку 
малого та середнього бізнесу. Завдяки фокусу саме на ці категорії клієнтів ми прагнемо 
мати позитивний вплив на економіку України.   Як результат 16% всіх «Зелених» проектів в 
Україні профінансовані Укргазбанком.

На сьогоднішній день банк обрав для себе ключові сфери економіки для фінансування (% 
в кредитному портфелі):
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Ми не займаємося спекулятивними напрямками бізнесу. Ми суворі щодо дотримання всіх 
існуючих законів і щодо запобігання відмиванню грошей, фінансових злочинів і сумнівних 
бізнес-практики.

Ми не підтримуємо практику і заходи, які є шкідливими для навколишнього середовища 
і суспільства, і ми відмовляємося від співпраці с клієнтами, які не дотримуються норм і 
правил. Ми критично оцінюємо і постійно прагнемо до поліпшення нашої власної внут-
рішньої системи управління впливом на  навколишнє середовища. Ми інвестуємо в енер-
гоефективних та екологічно чисті технологій , щоб надихати і заохочувати інших робити те 
ж саме.

The leading ‘eco-bank’ of Ukraine focuses on funding projects of its corporate clients, small and 
medium-sized enterprises and individuals related to energy efficiency, renewable energy, resource 
efficiency, pollution reduction technologies, etc.

Our business model is aimed at developing the driving force of the Ukrainian economy, namely: 
the renewable energy and energy efficiency sector and support to small and medium-sized 
enterprises. Due to the focus on these categories of clients, we seek to produce a positive impact 
on the economy of Ukraine. As a result, 16 % of all ‘Green’ projects in Ukraine are funded by 
Ukrgasbank.

Today, the bank has chosen the following key economy areas to provide funding (% in the loan 
portfolio):

We do not engage in speculative business. We strictly comply with all existing laws both on 
preventing money laundering, financial crimes and questionable business practices.

We do not support practices and activities that harm the environment and society, and we 
refuse to work with customers who do not observe rules and regulations. We critically assess and 
constantly seek to improve our own internal environmental management system. We invest in 
energy efficient and environmentally friendly technologies to inspire and encourage others to do 
the same.

Electric power 
Gas transportation 

Trade

Agriculture and 
food industry

Production

Municipality

Real estate

Other
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for SMEs

The Bank provides a full range of banking services for small and medium-sized business clients, 
including settlement and cash services, acceptance of deposits and credit transactions.

The Bank provides the following types of banking products to clients of the micro, small and 
medium business segment:

Settlement and cash service:

Tariff plan ‘Social’.

Remote service:

Tariff plan ‘Basic’;

Tariff plan ‘Not-for-profit’.

Deposit products:

Deposit ‘General Deposit Agreement’;

Deposit ‘Classic’;

Deposit ‘Overnight for SMEs’;

Deposit ‘Long-Term Prospect’;

Deposit ‘Education’.

Credit products

The Bank provides a wide range of credit products to fund both investment and current needs of 
customers, including:

Lending for investment needs (acquisition/repair/reconstruction by financial organizations 
and government agencies), in particular with: the German-Ukrainian Fund, the European 
Investment Bank, NEFCO, the Ministry of Agrarian Policy, the Government of the Republic of 
Belarus, the Energy Efficiency Fund, the State Agency for Energy Efficiency and other partners.
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Сільське господарство
та харчове промисловство

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ

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.

Банком надаються для клієнтів сегменту мікро, малого та середнього бізнесу такі види 
банківських продуктів:

Розрахунково-касове обслуговування:

Тарифний план «Соціальний».

Тарифний план «Неприбутковий».

Дистанційне обслуговування:

Тарифний план «Базовий»;

Депозит «Класичний»;

Депозитні продукти:

Депозит «Генеральний депозитний договір»;

Депозит «Довгострокова перспектива»;

Депозит «Овернайт для МСБ»;

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 партнера-
ми.
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НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ

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.

Банком надаються для клієнтів сегменту мікро, малого та середнього бізнесу такі види 
банківських продуктів:

Розрахунково-касове обслуговування:

Тарифний план «Соціальний».

Тарифний план «Неприбутковий».

Дистанційне обслуговування:

Тарифний план «Базовий»;

Депозит «Класичний»;

Депозитні продукти:

Депозит «Генеральний депозитний договір»;

Депозит «Довгострокова перспектива»;

Депозит «Овернайт для МСБ»;

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 партнера-
ми.
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Для клієнтів та проектів, які відповідають критеріям ЕКО-банкінгу, Банк пропонує 
покращені умови банківських продуктів. Зокрема це стосується проектів на здійснення 
заходів з енергоефективності та енергомодернізації зменшення негативного впливу на 
довкілля, проектів відновлюваної енергетики.

Протягом 2019 року в Банку продовжувалась позитивна динаміка залучення на роз-
рахунково-касове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних 
коштів, що було досягнуто завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, 
а також впровадженню проектів 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 2019 року наступних заходів:

впровадження сервісу обробки платежів засобами дистанційної системи в режимі 24/7;  

вдосконалення умов проведення ресурсних операцій (автоматизація розміщення 
депозитів);

впровадження акцій для окремих груп клієнтів;  

вдосконалення системи дистанційного обслуговування. 

В 2019 році Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів малого та середнього 
бізнесу для кращого задоволенні їхніх потреб, зокрема були впроваджені такі нові кредитні 
продукти:

Мікрокредит (бланковий кредит на поточні потреби для клієнтів підсегменту 
мікро бізнесу);

Бланковий ліміт на поповнення оборотних коштів (для клієнтів підсегменту 
малого бізнесу);

ЕКО-кредит для енергосервісних компаній;

Акційні умови «ЕКО транспорт» за кредитною програмою малого та Тарифний план 
«Розрахунковий»;

Лізингові операції;

Oсновних засобів, надання кредитів для впровадження нових напрямків діяльності, 
рефінансування понесених витрат на інвестиційні цілі);

Кредитування на поповнення оборотних коштів;

Кредити у формі овердрафту; 

Гарантійні операції.

The Bank offers better conditions of banking products for the clients and projects meeting the  
ECO-banking criteria. In particular, this applies to projects for the implementation of energy 
efficiency measures and energy modernization to reduce the negative impact on the environment, 
and renewable energy projects.

During 2019, the Bank continued the positive dynamics of attracting clients for settlement and 
cash service and depositing temporarily surplus funds, which was possible due the unification 
of the product line and tariff plans, as well as the implementation of operational automation 
projects for more efficient customer service. The Bank continued to improve services, develop and 
automate processes to meet customer needs, in particular, through the implementation of the 
following measures during 2019:

 introduction of a payment processing service by means of a 24/7 remote system;

 improvement of conditions for carrying out resource transactions (automation of deposit 
placement);

 implementation of promotion campaigns for certain groups of clients;

 improvement of the remote service system.

In 2019, the Bank expanded a number of credit products for small and medium-sized business 
clients to better meet their needs; in particular, the following new credit products were introduced:

Microcredit (blank loan for current needs to clients in the micro business segment);

Blank limit on working capital replenishment (for clients in the small business 
subsegment);

ECO-loan for energy service companies;

 Promotional ‘ECO Transport’ conditions under the loan program for small business and the 
‘Settlement’ Tariff Plan;

 Fixed assets, granting loans for launch of new activities, refinancing of costs spent on investment 
purposes);

 Leasing operations;

 Lending for replenishment of working capital;

 Loans in the form of overdraft;

 Guarantee transactions
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The Bank offers small and medium-sized business clients both its own loan products and loans 
under partnership programs with international ones.

 Medium-sized business: ‘Vehicles for SME Clients’;

 Promotional ‘ECO Agricultural Machinery’ conditions under the ‘Agricultural Machinery for SME 
Clients’ credit program for small and medium-sized enterprises;

 Funding of energy audit.

The Bank distinguishes the following subsegments of small and medium-sized enterprises:

Medium-sized business clients:

 include legal entities with the revenue amount in the last reporting year of less than the 
equivalent of UAH 300 million and the amount of Bank’s funding to the client of less than the 
equivalent of UAH 150 million;

 include legal entities with the revenue amount in the last reporting year of more than or equal 
to the equivalent of UAH 100 million and/or the amount of Bank’s funding to the client of more 
than or equal to the equivalent of UAH 30 million;

 include utility companies and organizations;

 include leasing companies (other than leasing companies, which belong to the ‘corporate 
business’ segment according to the relevant criteria).

Small business clients:

 include legal entities with the revenue amount in the last reporting year of less than the 
equivalent of UAH 100 million and the amount of Bank’s funding to the client of less than the 
equivalent of UAH 30 million;

 include individual entrepreneurs or self-employed persons with the revenue amount in the last 
reporting year of more than or equal to the equivalent of UAH 5 million and/or the amount of 
Bank’s funding to the client of more than or equal to the equivalent of UAH 2.5 million;

 include public foundations and unions, political parties, religious, public and charitable 
organizations, associations, condominiums, housing cooperatives.

Micro business clients:

 include individual entrepreneurs or self-employed persons with the revenue amount in the last 
reporting year of less than the equivalent of UAH 5 million and the amount of Bank’s funding to 
the client of less than the equivalent of UAH 2.5 million.
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Банк пропонує клієнтам малого та середнього бізнесу як власні кредитні продукти так і 
кредити в рамках партнерських програм з міжнародними.

Cереднього бізнесу «Транспортні засоби для клієнтів МСБ»;

Фінансування енергоаудиту.

Акційні умови «ЕКО Сільськогосподарська техніка» за кредитною програмою малого 
та середнього бізнесу «Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ»;

Банк виділяє наступні підсегменти малого та середнього бізнесу:

Клієнти середнього бізнесу:

відносяться до юридичних осіб з обсягом виручки за останній звітний рік  менше 
еквіваленту 300 млн. грн. та з обсягом фінансування клієнта Банком менше еквіваленту 
150 млн. грн.; 

відносяться до комунальних підприємств та організацій; 

відносяться до юридичних осіб з обсягом виручки за останній звітний рік більше або 
дорівнює еквіваленту 100 млн. грн. та/або з обсягом фінансування клієнта Банком 
більше або дорівнює еквіваленту 30 млн. грн.; 

відносяться до лізингових компаній (крім лізингових компаній, які за відповідними 
критеріями відносяться до сегменту «корпоративний бізнес»).

Клієнти малого бізнесу: 

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 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.;

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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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

According to the corporate business strategy for 2020, the target client (a legal entity individually 
and/or a legal entity within the business group) of corporate business is determined by a set of 
assessment of its key financial and economic characteristics, potential attitudes and commitment 
to banking products and services.

The main (generalized) parameters of the target Client are characterized by:

 Sales revenue equal to or exceeding UAH 300 million per year (according to the actual value of 
this indicator and performance characteristics on an individual basis, the Client is segmented 
into a medium-sized/large corporate client);

 Form of ownership – (a) private, with an open and clear structure, and (b) state-owned;

 In the event of a private form of ownership, additional criteria must be met – the forecast 
amount of net non-interest income from service must be over UAH 5,000 per month; experience 
of the client’s beneficiary in the industry over 3 years, positive business reputation, no conflict 
between the client’s beneficiaries, and no criminal records.

The key target groups of Clients, on the attraction of which the corporate business is focused in 
2020, include:

  multinational companies with the decision-making centre in Ukraine and a significant share of 
foreign economic activity (driver – equity investment of IFC);

 agricultural companies with a land bank from 10 thousand to 80 thousand hectares with 
diversified activities (driver – planned reform and launch of the land market in Ukraine and 
export orientation of agricultural producers);

  local budgets (including individual territorial communities) – regional and city budgets, as well 
as budgets of united territorial communities;

 energy companies – electric power suppliers and producers, operators of power distribution 
systems (driver – introduction of a new land market, implementation of the ECO-banking 
concept, international support for projects with a positive environmental impact).
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Кількість парникових газів, зекономлених від впровадження еко-проектів
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Політика банку: Внутрішні проекти банку

Політика екологічної та соціальної відповідальності:

III Внутрішні проекти банк
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ВДЕ
Енергоефективність
Разом

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.

Загальна кількість електроенергії спожитої за 2019 рік по регіонам складає 5 987 379 кВт*год, 
в перерахунку на одного співробітника – 1 523 кВт год. За 2018 рік: 6 079 680 кВт*год, в 
перерахунку на одного співробітника – 1 624 кВт год. Економія на одного співробітника 
склала 7%. Загальна економія склала 92 301 кВт*год (1,5%).

DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH
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НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Фінансування проектів альтернативної 
енергетики з використання акредитивної 
форми розрахунків і з залученням ЕКА;
Роздрібна торгівля;
FMCG;
Харчова промисловість;
С/г сектор;
Локальне машинобудування і обробка;
Оптова та роздрібна торгівля ПММ

Енергетика (дистрибуція, виробництво);
Металургія;
Оптова торгівля газом, видобуток газу;
Оптова та роздрібна торгівля паливно-ма-
стильними матеріалами;
Фармацевтичне виробництво;
Транспорт і транспортна інфраструктура;
Деревообробна промисловість;
Девелопмент комерційної нерухомості

Основними продуктами та послугами, щонада-
вались клієнтам корпоративного бізнесу
у 2019 році є: 

Основними банківськими продуктами
та послугами є: 

Розрахунково-касові продукти за якими здійснюється 
комплексне обслуговування корпоративних клієнтів з 
розрахунково-касового обслуговування їх господарських 
операцій в національній та іноземних валютах. 

Банк застосовує широкий перелік електронних каналів надання послуг з розрахунково-
касового обслуговування (Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, СМС-Банкінг, центр 
фінансового контролю).

Пріоритетні галузі для 
транзакційного бізнесу,
в т.ч. пасивні операції

Пріоритетні галузі 
для кредитування

відкриття, обслуговування та ведення поточних 
рахунків; 
проведення та обробки платежів в національній та 
іноземній валюті;
випуску та обслуговування корпоративних платіж-
них карток міжнародних та національних платіж-
них систем; 

касових операцій з готівкою в т.ч. інкасацією; 

відкриття та обслуговування ESCROW-рахунків.

послуг з валюто обмінних операцій в т.ч. через 
канал прямого ділінгу (новий продукт) та на умовах 
«форвард» (новий продукт); 

OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

AThe main products and services provided to 
corporate business clients in 2019 include:

Settlement and cash products, under which corporate 
clients are provided with comprehensive settlement 
and cash services for their business transactions in 
national and foreign currencies.

The main banking products  
and services include:

opening, servicing and maintaining current 
accounts;
conducting and processing payments in national 
and foreign currency;
issuing and maintaining corporate payment cards 
of international and national payment systems;

cash transactions, including cash collection;

currency exchange services, including through 
the direct dealing channel (a new product) and on 
the ‘forward’ terms (a new product);

opening and maintaining ESCROW accounts.

The Bank uses a wide range of electronic channels for provision of settlement and cash services 
(Client-Bank, Internet Banking, SMS Banking, financial control centre).

Priority areas for lending

• Funding of renewable energy projects using 
the letter of credit form of payment and with 
the engagement of ECAs;

• Retail trade;
• FMCG;
• Food industry;
• Agriculture sector;
• Local mechanic engineering and processing;
• Wholesale and retail trade in fuel and lubricants;

Priority areas for transaction 
business, including passive 
transactions

•	 Energy (distribution, production);
•	 Metallurgy industry;
•	 Wholesale trade in gas, gas production;
•	 Wholesale and retail trade in fuel and 

lubricants;
•	 Pharmaceutical production;
•	 Transport and transport infrastructure;
•	 Woodworking industry;
•	 Commercial real estate development.
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для кредитування
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них карток міжнародних та національних платіж-
них систем; 
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послуг з валюто обмінних операцій в т.ч. через 
канал прямого ділінгу (новий продукт) та на умовах 
«форвард» (новий продукт); 
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Також Банком в своїй діяльності реалізується підхід з цільової адаптації тарифних планів під 
потреби клієнтів корпоративного бізнесу, що включає наступні тарифні плани:

«Базовий» – тарифний план для обслуговування державних, неприбуткових 
підприємств/установ/організацій; підприємств/установ/організацій палив-
но-енергетичного комплексу з істотною участю держави в статутному капіталі, 
газопостачальних підприємств тощо.

«Генеральний депозит» – це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необмежену 
кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, процентна став-
ка, інше) в рамках одного Генерального депозитного договору, що дає можливість клієнту 
здійснювати планування власних фінансових потоків, розміщення траншів депозиту на під-
ставі заяв на розміщення траншу, що є невід’ємними частинами Генерального депозитного 
договору. 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

«Основний корпоративний» – основний тарифний план для корпоративних 
клієнтів;

«ЕКО» – орієнтований на надання Банківських послуг при обслуговуванні 
корпоративних клієнтів, основним видом економічної діяльності яких є «Ви-
робництво електроенергії», та мають  ліцензію на право ведення господарсь-
кої діяльності з виробництва електроенергії на об’єктах електроенергетики з 
використанням альтернативних джерел енергії, виданої згідно з постановою 
НКРЕКП. 

Банком для клієнтів корпоративного Банкінгу реалізовано наступний пе-
релік депозитних продуктів:

рамковий підхід у встановленні договір-
них відносин з клієнтом;

диференційованість цінового параметру 
відповідно до строку розміщення ко-
штів (в т.ч. розміщення залишку коштів на 
«овернайт» умовах);

сегментацію продуктів з  врахуванням 
специфіки грошових потоків окремих 
груп клієнтів.

Депозитні продукти Банку дозволяють задо-
вольнити потреби корпоративних клієнтів 
пов’язані з строковим розміщення тимчасово 
вільних коштів, залишків на поточних рахунках. 
Такі продукти реалізують: 
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

The Bank also implements an approach for targeted adaptation of tariff plans to the needs of 
corporate business clients, which includes the following tariff plans:

‘Basic corporate’ – the basic tariff plan for corporate clients;

‘Basic’, a tariff plan to service state-owned, non-profit enterprises/
institutions/organizations; enterprises/institutions/organizations of the 
fuel and energy complex with significant shareholding of the state in the 
authorized capital, gas supply enterprises, etc.

‘ECO’, which is focused on the provision of banking services for corporate 
clients, whose main economic activity is ‘Electric power generation’, and 
which have a license for business activities for production of electric 
power at electricity facilities using renewable energy sources issued in 
accordance with the resolution of the National Commission for State 
Regulation of Energy and Public Utilities.

The Bank’s deposit products allow to meet 
the needs of corporate clients related to the 
fixed-term depositing of temporarily surplus 
funds, balances on current accounts. Such 
products implement:

a framework approach in establishing 
contractual relations with the client;

differentiation of the price parameter 
in accordance with the term of 
depositing funds (including depositing 
a balance of funds on the ‘overnight’ 
terms);

product segmentation subject to the 
specifics of cash flows of individual 
client groups.

The Bank has implemented the following list of deposit products for corporate 
banking clients:

‘General deposit’, which is a flexible deposit that allows clients to place an unlimited number of 
fixed-term deposits (tranches) with different conditions (amount, term, interest rate, etc.) under 
the single General Deposit Agreement, which allows clients to plan their own financial flows, 
placement of deposit tranches on the basis of applications for placement of a tranche, which are 
the integral parts of the General Deposit Agreement.
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»

OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

‘Corporate Overnight’ deposit

It is a deposit intended for clients of the corporate business segment that have 
funds on their current account with the Bank at the end of the operation day.

Main advantages of the deposit:

Client’s funds are in constant circulation.

Getting extra income.

Prompt depositing of funds (placement of each tranche of the 
deposit does not require the execution of a supplementary 
agreement with the Bank).

‘Standard’ deposit

A classic deposit without the right to replenish/withdraw funds, with payment 
of interest on a monthly basis or at the end of the agreement term. The deposit 
is intended for customers that have a clearly determined amount of temporarily 
surplus funds and whose priority is obtaining the maximum possible return.

Main advantages of the deposit:

High profitability.

Capitalization of interest: accrual of interest on the interest will 
increase the client’s income each month.

Ability to independently determine the interest payment scheme 
(monthly or upon expiration of the contract).

‘Standard’ deposit

A deposit for temporarily surplus funds of local budgets.

Main advantages of the deposit:

Getting income.

Possibility to reduce the amount of the deposit without 
terminating the contract and losing interest.

Possibility to replenish the deposit.

Possibility of early withdrawal of the deposit without the 
application of a reduced interest rate.
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

Депозит «Стандарт»
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Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі 
сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Де-
позит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму 
тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є 
отримання максимально можливої доходності. 

Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів міс-
цевих бюджетів.

Депозит, розрахований на клієнтів сегменту корпоративно-
го бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в 
Банку на кінець операційного дня.

Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.

Висока доходність. 

Отримання доходу.

Можливість зменшення суми вкладу без розірван-
ня договору та втрати процентів.

Можливість поповнення вкладу.

Можливість дострокового зняття вкладу без засто-
сування зниженої процентної ставки.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Основні переваги депозиту:

Отримання додаткового доходу.

Оперативність розміщення грошових коштів на депозит 
(розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укла-
дення з Банком додаткової угоди).

Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить 
примножувати дохід клієнта кожного місяця.
Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків 
(щомісячно або в кінці строку договору). . 

Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит «Стандарт»

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

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

інвестиційні продукти, а саме: 

Продуктовий ряд включає: 

Фінансування інвестиційний Еко-проектів» орієнтоване на проектне фінансування 
(інвестиційних проектів в рамках співпраці з IFC у напрямках: впровадження енергое-
фективних 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 відновлю-
вальних джерел енергії: сонця (СЕС), вітру (ВЕС), гідроенергії (ГЕС), геотермальної (ТЕС/
ТЕЦ), відновлювального біоплива (ТЕЦ/котельні), енергії біогазу); 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Депозит «ОСВІТА» – для державних 
та комунальних вищих навчальних закладів, 
їх відокремлених структурних підрозділів, 
державних та комунальних професійно–тех-
нічних навчальних закладів, їх відокремлених 
структурних підрозділів. 

Депозит «Золотий стандарт» – депозит в Банківському золоті з правом поповнення. 

«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 впли-
ву на навколишне середовищя за рахунок скорочення витрат на паливо та опосередковано 
викидів в атмосферу; 

OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

Deposit ‘Gold Standard’ is a deposit in bank gold with the right of replenishment.

The Bank’s loan products are focused on meeting the needs of corporate clients in obtaining credit funds 
on a targeted, repayable, paid, term and secured basis for lending for their current activities and investment 
purposes.

The product range includes:

investment products, namely:

• Funding of investment Eco-projects, focused on project funding (investment projects in 
cooperation with IFC in the following areas: introduction of energy efficient technologies, 
use of renewable energy sources, more efficient use of natural resources (resource efficiency), 
reduction of harmful emissions into the environment, including the technologies aimed at 
creating and using renewable energy sources: solar (SPP), wind (WPP), hydro power (HPP), 
geothermal (TPP/CHPP), renewable biofuel (CHPP/boiler houses), biogas energy)

• ‘Lending for the purchase of vehicles, agricultural machinery and equipment’

• ‘Loan for the purchase of vehicles, agricultural machinery and equipment manufactured in the 
Republic of Belarus’

• ‘Financial leasing’ aimed at updating assets with a reduction of environmental impact through 
reducing fuel costs and, indirectly, emissions into the atmosphere

Deposit ‘EDUCATION’ is intended for state 
and municipal higher education institutions, 
their standalone structural units, state and 
municipal vocational schools, their standalone 
structural units.

Deposit ‘Quick Flow’ is a deposit for corporate 
clients that have the opportunity to deposit 
funds with the Bank for a short period of time. 
This deposit allows clients to receive income 
from the prompt and flexible management 
of working capital without terminating the 
agreement and losing interest, with the 
possibility of replenishing the deposit.
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продукти на поповнення оборотного капіталу, а саме: 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

«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 за-
ходи, щодо перегляду умов кредитування, в тому числі вимагати дострокового повернення 
кредитних коштів та захисту капіталу Банку.

Операції з кредитування корпоративних 
клієнтів здійснюються з застосуванням стан-
дартизованих 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 біль-
ше 2 років, Банк орієнтується на застосуван-
ня плаваючих процентних ставок. 

Також рекомендованими умовами кредитних 
продуктів передбачено щомісячне погашен-
ня кредитів з застосуванням рівномірного 
графіку погашення основного боргу за про-
ектом. 

OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

working capital replenishment products, namely:

• ‘Working capital lending’,
• ‘Deposit-secured loan for corporate clients’,
• ‘Overdraft for corporate clients’,
• ‘Tranche credit line’,
• ‘Avalization of promissory notes to fund working capital of agricultural enterprises’.

When loans are granted to corporate clients, credit agreements are structured in accordance with 
the draft and additional lending conditions are set, which limit the increase of the debtor’s credit 
risk in the future and give the Bank the right to take measures to revise loan conditions, including 
demanding early repayment and protection of the Bank’s capital.

Lending operations to corporate clients 
are carried out using standardized terms 
and conditions of the Bank’s products 
and using the recommended effective 
interest rates set by the Bank’s Assets and 
Liabilities Management Committee. The 
Bank does not set interest rates that are 
less than the break-even rate for lending 
transactions. The Bank prefers floating 
interest rates for projects with a term of 
over 2 years.

Also, the recommended terms of credit 
products provide for monthly repayment 
of loans using an even repayment 
schedule of the principal amount under 
the project.
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for corporate clients

Individual schedules are used for clients with seasonal/cyclical activity; there is a practice of 
contracts without a defined repayment 
schedule for loans secured by cash.

Also, if objectively required by the project 
itself, for a number of banking products, a 
grace period for repayment of the principal 
amount (from 3 to 15 months) is set, during 
which only interest is paid on the credit 
transaction. Interest is paid by borrowers on 
a monthly basis.

The Bank exercises a comprehensive service 
approach – a credit product for lending 
transaction under the General Loan Agreement (multi-product), which allows to simplify customer 
access to the full range of credit products (of any form or nature) within the total credit limit after 
a one-time conclusion of the master agreement.

The Bank also offers specialized credit products to certain groups of clients – ‘Lending to 
municipalities’ for local self-government authorities.
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Банком реалізується підхід комплексного обслуговування – кредитний продукт з прове-
дення кредитних операцій в рамках Генерального кредитного договору (мультипродукто-
вого), який дозволяє після одноразового укладання основного договору спрости доступ 
клієнта до всього спектру кредитних продуктів (будь-якої форми, характру) в рамках за-
гального ліміту кредитування

Строковий депозит фізичних осіб з випла-
тою процентів в кінці строку або щомісячно, 
з можливістю розміщення від 32 днів до 730 
днів, без можливості дострокового розірван-
ня, з автоматичним продовженням строку.

Строкові депозити фізичних осіб з мож-
ливістю розміщення від 32 днів до 730 днів, 
без можливості дострокового розірвання, з 
автоматичним продовженням строку.

Строковий депозит фізичних осіб на строк 7 
календарних днів з можливістю автопролон-
гації, без дострокового розірвання.

Також Банк пропонує профільні кредитні продукти окремим групам клієнтів – органам міс-
цевого самоврядування «Кредитування муніципалітетів».

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для корпоративних клієнтів

Також по ряду Банківських продук-
тів, у випадку якщо таке об’єктивно 
вимагається самим проектом, вста-
новлюється пільговий період пога-
шення основного боргу (від 3-х до 15 
місяців), протягом якого сплачуються 
тільки проценти за кредитною опе-
рацією. Проценти підлягають сплати 
позичальниками на щомісячній основі.

Індивідуальні графіки застосовуються для клієнтів з сезонним/циклічним характером 
діяльності, для кредитів забезпечених грошовим покриттям існує практика договорів без 
визначеного графіку погашення. 

 ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ

«ЕКО-депозит»

«Прибуткова 7-ка» «Драйвовий рік»

«Строковий з продовженням», 
«Класичний з продовженням».

Строковий депозит на строк 367 днів без 
автоматичної пролонгації строку та до-
строкового розірвання, з можливістю по-
повнення. При поповнені протягом місяця, 
на наступний місяць розміщення встанов-
люється підвищена процентна ставка. 

DEPOSIT PRODUCTS

‘ECO-deposit’

A fixed-term deposit of individuals with interest 
paid at the end of the term or on a monthly 
basis, with the possibility of placement from 
32 days to 730 days, without the possibility of 
early termination, 3 automatic extensions.

‘Fixed-term with extension’, ‘Classic with 
extension’.

Fixed-term deposit of individuals with the 
possibility of placement from 32 days to 
730 days, without the possibility of early 
termination, 3 automatic extensions.

‘Drive Year’

A fixed-term deposit for a period of 367 
days without automatic extension and 
early termination, with the possibility 
of replenishment. When the deposit is 
replenished within a month, an increased 
interest rate is set for the next month.

‘Profitable 7’

A fixed-term deposit of individuals for a 
period of 7 calendar days with the possibility 
of automatic extension, without early 
termination.
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for retail clients

‘Profitable Steps’

A fixed-term deposit for a period of 31 days 
with the possibility of automatic extension up 
to 5 times. That is, the maximum term of the 
deposit under this program is 186 days.

‘A deposit with the issuance of a saving 
(deposit) certificate to the bearer’

A fixed-term deposit, which is certified by a 
bearer saving (deposit) certificate. Repayment 
(refund at the end of the term) is made to the 
certificate holder.

‘PRO ZAPAS +’

The product provides for opening of an 
account for accumulation of savings with an 
increased interest rate, with the possibility of 
round-the-clock access to the accumulated 
funds. The agreements provide for fixing of the 
interest rate every 3 or 12 months.

‘A deposit with the issuance of a registered  
saving (deposit) certificate’

A fixed-term deposit, which is certified by a 
registered saving (deposit) certificate.

SETTLEMENT AND CASH SERVICE PRODUCTS

TP ‘Private’ TP ‘Economy’ TP ‘Forex’

A current account used for  
settlement and cash trans-  
actions. 

A current account for pay-
ment of deposit and accrued 
interest, for payment/receipt 
of money transfers. 

A current account for margin 
trading transactions.

An account to ensure imple-
mentation of a state youth 
lending project. 

Individual clients who are 
employees of enterprises that  
have an agreement for payment 
card services (salary projects). 

Clients are individuals who 
open a card account for their 
own needs.

TP ‘Youth’, ‘Youth 2’ ‘DRIVE Packages for Employees 
of Organizations/Institutions’ 

‘DRIVE Packages for Bank’s 
Clients’
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НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для роздрібних клієнтів

ПРОДУКТИ РОЗДРІБНОГО ОВЕРДРАФТНОГО
КРЕДИТУВАННЯ 

ПРОДУКТИ ЗАСТАВНОГО РОЗДРІБНОГО
КРЕДИТУВАННЯ

Універсальна картка 
«Домовичок» 

 Універсальна депозитно-
кредитна картка «Еко-кредитка»

Авто в кредит 
все включено
(нові автомобілі)

Авто в кредит
ECO Car

Житло в кредит
(вторинний ринок)

«Житло в кредит
(вторинний ринок) 

Авто в кредит
(що знаходиться
в заставі в банку)

(що знаходиться
в заставі в банку)

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

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

Строковий кредит для придбання автомобілів, які реалі-
зують позичальники АБ «УКРГАЗБАНК» або їх майнові 
поручителі, та які є забезпеченням по діючим непогаше-
ним кредитам фізичних осіб або суб’єктів господарюван-
ня

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

Строковий іпотечний кредит під заставу нерухомості на 
придбання житлової нерухомості (квартир, будинків, до-
моволодінь тощо) на вторинному ринку (в т.ч. разом із 
земельними ділянками), яку реалізують позичальники АБ 
«УКРГАЗБАНК» або їх майнові поручителі, та яка є забез-
печенням по діючим непогашеним кредитам фізичних або 
юридичних осіб
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for retail clients

RETAIL OVERDRAFT LENDING PRODUCTS

MORTGAGE RETAIL LENDING PRODUCTS

Universal card 
‘Domovychok’

Car on credit, all inclusive
(new cars)

ECO Car on credit

Car on credit
(pledged to the bank)

Housing on credit
(secondary market)

Housing on credit  
(secondary market)
(pledged to the bank)

Universal deposit and 
credit card

‘Eco credit card’

A fixed-term loan for purchase of new passenger (not more than 
8 passenger seats) cars (which will be used for personal and 
family purposes).

A fixed-term loan for purchase of cars that will be used for 
personal and family purposes and which are driven by an electric 
motor/motors.

A fixed-term loan for purchase of cars which are sold by borrowers 
of JSB UKRGASBANK or their property surety providers, and 
which are collateral for existing outstanding loans of individuals 
or economic operators.

A fixed-term mortgage loan secured by real estate for purchase 
of residential real estate on the secondary market.

A fixed-term mortgage loan secured by real estate for purchase of 
residential real estates (apartments, houses, estates, etc.) on the 
secondary market (including land), which are sold by borrowers 
of JSB UKRGASBANK or their property surety providers, and 
which are collateral for current outstanding loans to individuals 
or legal entities.
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Строковий кредит на придбання та встановлення сонячної 
енергетичної станції та/або на придбання та встановлення 
теплових насосів та відповідного додаткового обладнання 
до них.

Строковий іпотечний кредит під заставу вже існуючої не-
рухомості: -на придбання житлової нерухомості на пер-
винному ринку; на інші споживчі цілі (на будь-які споживчі 
цілі).

Стратегією управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» визначено наступний перелік сут-
тєвих ризиків:

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Продукти та послуги для роздрібних клієнтів

№ 
п/п Вид ризику Визначення

1 Кредитний 
ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недо-
отримання запланованих доходів унаслідок невиконання борж-
ником/контрагентом взятих на себе зобов’язань відповідно до 
умов договору

2 Ризик 
ліквідності

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недо-
отримання доходімв унаслідок неспроможності Банку забезпе-
чувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх 
зобов’язань в належні строки

3 Процентний 
ризик 

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недо-
отримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятли-
вих змін процентних ставок. . Процентний ризик впливає як на 
прибутковість Банку, так і на економічну вартість його

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

Строковий іпотечний кредит на придбання житлової не-
рухомості (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’єк-
тах будівництва (будинки)

Житло в кредит 
(первинний ринок)

«Кредит під заставу 
нерухомості»

«ЕКО ЕНЕРГІЯ» «Кредит під депозит». Строковий кредит на споживчі цілі 
під заставу майнових прав на кошти розміщені на депо-
зитному рахунку Позичальника призначеному для обліку 
строкових вкладів (депозитів) в АБ «УКРГАЗБАНК» у на-
ціональній валюті або іноземній валюті.
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OUR BUSINESS MODEL

Products and services for retail clients

OUR BUSINESS MODEL

Risk Management System

The risk management strategy of JSB UKRGASBANK identifies the following list of significant risks:

No. Risk type Definitions

1 Credit risk
Probability of losses or additional losses, or non-receipt of 
planned income due to non-performance of the obligations 
under the agreement by the debtor/counterparty

2 Liquidity risk
Probability of losses or additional losses, or loss of income 
because of the Bank's inability to finance the growth of assets 
and/or performance of its obligations in a timely manner

3 Interest rate risk
Probability of losses or additional losses or loss of planned 
income because of adverse changes in interest rates. The interest 
rate risk affects both the Bank's profitability and the economic 
value of its

Housing on credit 
(primary market)

‘Loan secured by  
real estate’

‘ECOENERGY’

A fixed-term mortgage loan for purchase of residential real estate 
(apartments) on the primary market (including for payment of a 
security payment/instalment under the Preliminary Agreement 
for Purchase and Sale of the Apartment between the Developer/
owner of property rights to the apartment and the Borrower) 
from developers and in projects (houses) accredited by the bank.

A fixed-term mortgage loan secured by existing real estate: 
- for purchase of residential real estate on the primary market;  
for other consumer purposes (for any consumer PURPOSES).

A fixed-term loan for purchase and installation of a solar power 
plant and/or for purchase and installation of heat pumps and 
related accessories.

‘Deposit-secured loan’. A fixed-term loan for consumer purposes 
secured by property rights to funds deposited on the Borrower’s 
deposit account intended for accounting of fixed-term deposits 
with JSB UKRGASBANK in national currency or foreign currency.

8
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№ 
п/п Вид ризику Визначення

3 Процентний 
ризик

активів, зобов’язань та позабалансових інструментів. Банк здій-
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книгах на консолідованій основі

4 Ринковий 
ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недо-
отримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів інозем-
них валют, вартості фінансових інструментів тощо

5 Операцій-
ний ризик

ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або не-
доотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або 
помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або не-
навмисних 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.

6 Комплаєнс-
ризик

імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів або втрати репутації вна-
слідок невиконання банком вимог законодавства, норматив-
но-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 недоот-
римання доходів унаслідок виникнення небезпеки для здоров’я 
та безпеки людей, негативного впливу на місцеві спільноти, куль-
турну та археологічну спадщину

8 Екологічний 
ризик

ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоот-
римання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також ство-
рення небезпеки для біорізноманіття

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
OUR BUSINESS MODEL

Risk Management System

No. Risk type Definitions

3 Interest rate risk
Assets, liabilities and off-balance sheet instruments. The Bank 
manages the interest rate risk in the business and bank books 
on a consolidated basis

4 Market risk
Probability of losses or additional losses or non-receipt of profit 
as a result of unfavourable changes in foreign exchange rates, 
financial instrument value, etc.

5 Operational risk

Probability of losses or additional losses or loss of planned 
income because of deficiencies or errors in the organization of 
internal processes, intentional or unintentional actions of bank 
employees or other persons, failures in the bank's information 
systems or because of external factors.
The operational risk includes the legal risk, i.e. the probability of 
losses or additional losses, or non-receipt of planned income due 
to non-performance of the terms and conditions of agreements 
by the parties because of their non-compliance with the law. The 
operational risk excludes the reputational risk and strategic risk.

6 Compliance risk

Probability of occurrence of losses/sanctions or additional expenses, 
or failure to receive planned revenues, or loss of reputation as a 
result of the Bank’s failure to comply with the laws, regulations, 
market standards, rules of fair practice, corporate ethics, occurrence 
of conflict of interest, as well as internal documents of the Bank

7 Social risk
Probability of loss, additional loss, or loss of income because of 
danger to human health and safety, negative impact on local 
communities, cultural and archaeological heritage

8
Environmental 
risk

Probability of occurrence of losses or additional expenses, or 
failure to receive revenues as a result of environment pollution, 
as well as danger to biodiversity
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НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

пом’якшення всіх суттєвих 
ризиків Банку з метою 
визначення Банком вели-
чини капіталу, необхідного 
для покриття всіх суттєвих 
ризиків, притаманних його 
діяльності (внутрішнього ка-
піталу)

забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів щодо управ-
ління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та інфор-
маційних систем щодо управління ризиками Банку;

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

уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує 
функції контролю;

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

Система управління ризиками відповідає таким принципам:

Ефективність

Структурованість

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

Своєчасність

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;
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OUR BUSINESS MODEL

Risk Management System

The Bank’s risk management system is built taking into account its size, business model, scale of 
activity, types and complexity of operations, and provides:

• identification;

• measurement (assessment);

• monitoring;

• reporting;

• control;

• mitigation of all significant risks of 
the Bank in order to determine the 
amount of capital needed by the 
Bank to cover all significant risks 
inherent in its activities (internal 
capital)

The risk management system complies with the following principles:

Efficiency

ensuring an objective assessment of the scale of the Bank’s risks and the completeness of risk 
management measures with the optimal use of financial resources, personnel and information 
systems to manage the risks of the Bank;

Timeliness

ensuring timely (at an early stage) identification, measurement, monitoring, control, reporting and 
mitigation of all types of risks at all organizational levels;

Structuredness

clear allocation of risk management functions, responsibilities and powers between all structural 
units and employees of the Bank, and their responsibilities in accordance with such allocation;

Separation of responsibilities (separation of the control function 
from the Bank’s operations)

avoiding a situation in which the same person carries out the Bank’s operations and performs 
control functions;
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свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання департаментом 
ризик-менеджменту своїх функцій; 

запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає оприлюдненню, особами, у яких не-
має повноважень на її отримання;

оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.

Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк розглядає ризик кон-
центрації у наступних розрізах: 

за найбільшими боржниками/вкладниками та їх гру-
пами;

за бізнес-лініями та продуктами;
за видами економічної діяльності (галузями еко-
номіки) та географічними регіонами, контрагентами 
осіб, чиї фінансові результати залежать від одного 
виду діяльності чи основного продукту; 

за класами боржників/контрагентів, що визначають-
ся у відповідності до нормативно-правового акту 
Національного Банку України щодо оцінки кредит-
ного ризику;

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

за видами валют.

Незалежність

Конфіденційність

Прозорість 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

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

Пропорційність 

охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних рівнях та у всіх його підрозді-
лах, оцінка взаємного впливу ризиків; 

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

Усебічність та комплексність 
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свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання департаментом 
ризик-менеджменту своїх функцій; 

запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає оприлюдненню, особами, у яких не-
має повноважень на її отримання;

оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.

Банк під час оцінки всіх видів ризиків враховує ризик концентрації. Банк розглядає ризик кон-
центрації у наступних розрізах: 

за найбільшими боржниками/вкладниками та їх гру-
пами;

за бізнес-лініями та продуктами;
за видами економічної діяльності (галузями еко-
номіки) та географічними регіонами, контрагентами 
осіб, чиї фінансові результати залежать від одного 
виду діяльності чи основного продукту; 

за класами боржників/контрагентів, що визначають-
ся у відповідності до нормативно-правового акту 
Національного Банку України щодо оцінки кредит-
ного ризику;

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

за видами валют.

Незалежність

Конфіденційність

Прозорість 
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OUR BUSINESS MODEL

Risk Management System

Comprehensiveness and complexity

coverage of all types of the Bank’s activities at all organizational levels and in all its units, assessment 
of mutual impact of risks;

Proportionality

correspondence of the risk management system to the Bank’s business model, its systemic 
importance, as well as the level of complexity of transactions performed by the Bank;

Independence

freedom from circumstances threatening the impartial performance by the risk management 
department of its functions;

Confidentiality

prevention of disclosure of information that is not subject to disclosure to persons who do not 
have the authority to receive it;

Transparency

disclosure of information on the risk management system and risk profile by the Bank.

When assessing all types of risks, the Bank takes into account the 
concentration risk. The Bank considers the concentration risk in the 
following terms:

• by the largest debtors/depositors and their groups;

• by business lines and products;

• by types of economic activity (industries) and geographical 
regions, counterparties of persons whose financial results 
depend on the only type of activity or core product;

• by classes of debtors/counterparties determined in accordance with 
regulation on credit risk assessment of the National Bank of Ukraine;

• by types of security of obligations of debtors and counterparties;

• by types of currencies.
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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.

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 капіталіза-
ції 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.

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його 
розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності опе-
рацій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 
звітування, контроль,  пом’якшення  всіх суттєвих ризиків Банку з ме-
тою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття 
всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності.

Структура управління ризиками:

Наглядова рада

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в банківсь-
кій книгах. 
Інформація щодо управління ризиками оприлюднюється у складі річної та проміжної звіт-
ності Банку.
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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 капіталіза-
ції 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.

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його 
розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності опе-
рацій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 
звітування, контроль,  пом’якшення  всіх суттєвих ризиків Банку з ме-
тою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття 
всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності.

Структура управління ризиками:

Наглядова рада

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в банківсь-
кій книгах. 
Інформація щодо управління ризиками оприлюднюється у складі річної та проміжної звіт-
ності Банку.

OUR BUSINESS MODEL

Risk Management System

The Bank assesses risks by financial instruments contained both in the trading and banking books.
Information on risk management is published in the annual and interim statements of the Bank.

The Bank’s risk management system is built taking into account its size, business 
model, scale of activity, type and complexity of transactions and provides 
identification, measurement (assessment), monitoring, reporting, control, 
mitigation of all significant risks of the Bank to determine the capital needed by 
the Bank to cover all significant risks inherent in its activities.

The risk management system is based on the allocation of responsibilities 
between the Bank’s units using the model of three lines of protection:

first LINE – at the level of business  
and support units of the Bank;

second LINE – at the level of risk management units, which include  
the Department of Risk Management and Management of Social and 
Environmental Risks, and the Compliance Department;

third LINE – at the level of the Internal Audit Department to verify and assess 
the effectiveness of the risk management system.

Risk management structure:

Supervisory Board

The Supervisory Board determines and approves the Risk Management Strategy, Risk Appetite 
Declaration, Credit Policy, risk policies for particular risk types, Business Continuity Plan, Crisis 
Funding Plan, Strategy and Operational plan for management of non-performing assets and 
Repossessed Assets, identifies sources of capitalization and other financing of the Bank, reviews the 
reports on the risk profile of the Bank, reviews the results of stress testing, approves appointment 
and dismissal of the CRO, determines the cases of application of the veto right by CRO, ensures the 
functioning and control over the effectiveness of the risk management system.
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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.

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 капіталіза-
ції 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.

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його 
розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності опе-
рацій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 
звітування, контроль,  пом’якшення  всіх суттєвих ризиків Банку з ме-
тою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття 
всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності.

Структура управління ризиками:

Наглядова рада

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

Банк оцінює ризики за фінансовими інструментами, що містяться як в торговій, так і в банківсь-
кій книгах. 
Інформація щодо управління ризиками оприлюднюється у складі річної та проміжної звіт-
ності Банку.
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Колегіальні органи Правління

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому 
підрозділи з управління ризиками 

Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 
ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборго-
ваністю 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 ліквід-
ності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Прав-
лінням.

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 
ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням.

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформацій-
ним ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Прав-
лінням

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. 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради

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 актуаль-
ному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стра-
тегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Бан-
ку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам 
Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів.

Правління 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
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Колегіальні органи Правління

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому 
підрозділи з управління ризиками 

Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 
ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборго-
ваністю 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 ліквід-
ності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Прав-
лінням.

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 
ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням.

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформацій-
ним ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Прав-
лінням

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. 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради

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 актуаль-
ному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стра-
тегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Бан-
ку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам 
Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів.

Правління 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
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Колегіальні органи Правління

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому 
підрозділи з управління ризиками 

Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 
ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборго-
ваністю 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 ліквід-
ності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Прав-
лінням.

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 
ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням.

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформацій-
ним ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Прав-
лінням

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. 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради

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 актуаль-
ному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стра-
тегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Бан-
ку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам 
Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів.

Правління 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk management structure:

Board

The Board is responsible for the overall approach to risk management and for implementation of 
the risk management strategies and principles approved by the Supervisory Board. The Board of 
the Bank delegates powers for operational risk management to collegial bodies of the Bank and 
sets limits on the powers of such collegial bodies.

Risk Management Committee of the Supervisory Board

The Risk Management Committee of the Supervisory Board ensures the presence and up-to-date 
status of internal regulations governing the risk management process and the credit policy of the 
Bank, regularly monitors and analyses the current risk profile of the Bank, monitors compliance 
with risk appetite indicators determined in the risk appetite declaration.

Collegial bodies of the Board

The Credit Council, the Credit Committee, the Committee for Methodological Support of Risk 
Management of Retail, Small and Micro Business, the Troubled Debt Management Commission, 
the Commission for Monitoring of Client Credit Transactions, and the Credit Committees of 
Directorates manage credit risk within their powers delegated by the Board.

The Assets and Liabilities Management Committee manages liquidity risk, interest rate risk and 
market risk within its powers delegated by the Board.

The Operational Risk Management Committee manages operational risk within its powers 
delegated by the Board.

The Information Security Management Committee manages information risk as a component of 
operational risk within its powers delegated by the Board.

CRO (Chief Risk Officer) and his subordinate risk management 
units

CRO and subordinated risk management units ensure timely identification, measurement, 
monitoring, control, reporting on significant risks, prepare and submit risk reports to the 
Supervisory Board, the Risk Management Committee of the Supervisory Board, the Board, collegial 
bodies of the Board, develop and maintain risk assessment methods, tools and models up-to-date, 
provide coordination of work on risk management with other structural units of the Bank, calculate
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Колегіальні органи Правління

CRO (Chief Risk Officer) та підпорядковані йому 
підрозділи з управління ризиками 

Кредитна рада, кредитний комітет, комітет з методологічного забезпечення управління 
ризиками роздрібного, малого та мікробізнесу, комісія по роботі з проблемною заборго-
ваністю 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 ліквід-
ності, процентним ризиком та ринковим ризиком в межах повноважень делегованих Прав-
лінням.

Комітет з питань управління операційними ризиками здійснює управління операційним 
ризиком  в межах повноважень делегованих Правлінням.

Комітет з питань управління інформаційною безпекою здійснює управління інформацій-
ним ризиком як складовою операційного ризику в межах повноважень делегованих Прав-
лінням

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. 

Комітет з управління ризиками Наглядової ради

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 актуаль-
ному стані методики, інструменти та моделі оцінки ризиків, забезпечують координацію

Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками і за впровадження стра-
тегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Бан-
ку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам 
Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів.

Правління 

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
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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 ризи-
ками в АБ «УКРГАЗБАНК»:

Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, 
з урахуванням пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених для си-
стемно 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 рей-
тингу за міжнародною шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому 
числі з урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та регуляторного середовища.

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

роботи з питань управління ризиками з іншими 
структурними підрозділами Банку, обчислюють 
профіль ризику Банку,  забезпечують моніто-
ринг та попередження порушень показників ри-
зик-апетиту та лімітів ризику, контролюють на-
ближення показників ризиків до затверджених 
граничних показників ризику та лімітів ризику 
та ініціюють вжиття заходів для попередження 
їх порушень, здійснюють стрес-тестування, го-
тують висновки для ухвалення кредитних рішень 
як щодо нових кредитів, так і щодо зміни умов за 
діючими/існуючими кредитами, готують виснов-
ки щодо ризиків, які притаманні новим продук-
там до моменту їх впровадження для прийняття 
відповідних управлінських рішень.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk management structure:

the risk profile of the Bank, ensure monitoring and 
prevention of violations of risk appetite indicators 
and risk limits, control the approach of risk indicators 
to the approved risk limits, and initiate measures 
to prevent their violations, carry out stress testing, 
prepare opinions for credit decisions both on new 
loans and on changes in the terms and conditions of 
current/existing loans, prepare opinions regarding 
the risks inherent in new products before their 
implementation to make appropriate management 
decisions.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

The Bank determines (declares) the total risk appetite by setting aggregate risk limits and risk 
appetite for individual risks by setting risk limits for significant risks, which are defined by the 
current Risk Management Strategy of JSB UKRGASBANK:

The RAS is developed in accordance with the assumptions provided for in the Bank’s Budget, 
taking into account the prudential requirements of the National Bank of Ukraine (including those 
set for systemically important banks) and the covenants of the Bank to comply with agreements 
with international financial institutions.

The aggregate risk appetite includes the requirements to maintain the target credit rating 
according to the international scale, compliance with capital ratios and capital buffers, including 
the expected changes in prudential requirements and regulatory environment.

54 55

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 ризи-
ками в АБ «УКРГАЗБАНК»:

Декларація розробляється відповідно до припущень, що закладені в основу Бюджету Банку, 
з урахуванням пруденційних вимог Національного банку України (у т.ч. встановлених для си-
стемно 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 рей-
тингу за міжнародною шкалою, дотримання нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому 
числі з урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та регуляторного середовища.

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

роботи з питань управління ризиками з іншими 
структурними підрозділами Банку, обчислюють 
профіль ризику Банку,  забезпечують моніто-
ринг та попередження порушень показників ри-
зик-апетиту та лімітів ризику, контролюють на-
ближення показників ризиків до затверджених 
граничних показників ризику та лімітів ризику 
та ініціюють вжиття заходів для попередження 
їх порушень, здійснюють стрес-тестування, го-
тують висновки для ухвалення кредитних рішень 
як щодо нових кредитів, так і щодо зміни умов за 
діючими/існуючими кредитами, готують виснов-
ки щодо ризиків, які притаманні новим продук-
там до моменту їх впровадження для прийняття 
відповідних управлінських рішень.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

• Credit risk; 
• Liquidity risk; 
• Interest rate risk; 
• Market risks; 
• Operation risks; 
• Compliance risk; 
• Environmental risk; 
• Social risk.
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включає мінмальні значення коефіцієнту 
покриття ліквідністю (LCR) в усіх валютах 
та окремо в іноземних валютах, коефі-
цієнту чистого стабільного фінансування 
(NSFR), обмеження показників концентра-
ції у зобов’язаннях.

включає показники чутливості чистого про-
центного доходу та економічної вартості 
капіталу до паралельного/непаралельного 
зсуву кривих доходності в основних валю-
тах

встановлений як максимальні значення 
позицій, чутливих до ринкового ризику, та 
показник вартості під ризиком, що розра-
ховується за параметричною моделлю на 
основі t-розподілу Стьюдента із 7 ступеня-
ми свободи з довірчим інтервалом 99% на 
горизонті 10 торгових днів.

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.

включає систему показників контролю 
якості кредитного портфеля (частки непра-
цюючих активів та стягнутого майна), вар-
тості кредитного ризику, обмеження ризику 
концентрації за найбільшими позичальни-
ками, галузями тощо.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

Ризик-апетит
щодо кредитного ризику

Ризик-апетит
щодо ризику ліквідності 

Ризик-апетит 
щодо процентного ризику

Ризик-апетит
щодо операційного ризику 

Ризик-апетит
щодо ринкових ризиків 

OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk management structure:

Liquidity risk appetite

includes minimum values of liquidity coverage 
ratio (LCR) in all currencies and separately in 
foreign currencies, net stable financing ratio 
(NSFR), limitation of concentration in liabilities.

Operational risk
appetite

Market risks appetite

is set both as the maximum values of positions 
sensitive to market risk, and as the value at risk 
calculated using a parametric model based on 
the Student’s t-distribution with 7 degrees of 
freedom with a confidence interval of 99 % on 
the horizon of 10 trading days.

Credit risk appetite

includes a system of indicators to control 
the quality of the loan portfolio (the share of  
non-performing and repossessed assets), 
the value of credit risk, limits on the risk 
of concentration of the largest borrowers, 
industries, etc.

Interest rate risk appetite

includes indicators of sensitivity of net interest 
income and economic value of capital to 
parallel/non-parallel shift of profitability 
curves in the main currencies

is set as the maximum amount of direct losses from the realization of operational risk for the year. 
At the same time, regardless of the incident cost and the amount of potential damage, the Bank 
has established zero tolerance for operational risks associated with incidents of internal fraud, 
negligence, violation of the continuity of critical business processes.

In 2019, no breaches of risk limits were registered.
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Наглядовою радою затверджено Положення про порядок здій-
снення 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:

Не є пов’язаними з Банком особами:

Операції з пов’язаними особами

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

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 ауди-
ту, 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 афілійова-
них особах Банку

Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорід-
неними та афілійованими особами Банку,  директор департа-
менту внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих 
осіб

Контролери Банку

Особи, що відповідно до встановлених Національним банком України ознак характеру взає-
мовідносин та/або характеру операцій, визначені у якості пов’язаних з Банком осіб.

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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НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками
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OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk management structure:

Related party transactions

The Supervisory Board approved the Regulations on the Procedure for 
Transactions with Bank’s Related Parties.

A person is related to the Bank from the moment of arising of the 
grounds to recognize such person as related to the Bank.

Bank’s related parties include:

• Bank controllers

• Persons owning a significant shareholding in the Bank and 
persons through whom those persons exercise indirect ownership 
of a significant shareholding in the Bank

• Executives of the Bank, Director of the Internal Audit Department, 
Chairman and members of the collegial bodies of the Supervisory 
Board and the Board of the Bank

• Related and affiliated persons of the Bank, including members of 
the banking group

• Persons who have a significant shareholding in related and 
affiliated persons of the Bank

• Executives of legal entities and executives of the banks that are 
related and affiliated persons of the Bank, Director of the Internal 
Audit Department, heads and members of committees of these 
persons

Persons who are recognized as persons related to the Bank in accordance with the characteristics of the 
nature of the relations and/or the nature of transactions established by the National Bank of Ukraine.

The following persons are not the Bank’s related persons:

on the basis of affiliation:

• the State of Ukraine (represented by the relevant state authority and/or entities operating only 
on the basis of being state-owned property);

• territorial community (represented by the relevant local self-government authority);

• an international financial institution with which the Government of Ukraine has concluded 
a cooperation agreement and for which privileges and immunities have been granted in 
accordance with the laws of Ukraine;
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OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk 

The Bank determines the list of Bank’s related persons which is approved by the Board on a 
monthly basis.

The Bank ensures that information about the Bank’s related persons is updated on the basis of 
changes in information about a person identified as the Bank’s related person, identification of 
new Bank’s related persons, etc. The Bank must take measures to ensure that the transactions with 
the related parties comply with the requirements of the law upon occurrence of signs of relation of 
an individual or legal entity with the Bank.

The Bank has the right to refuse to carry out transactions with persons in respect of whom it is 
difficult or impossible to determine the existence or absence of relation with the Bank. The Bank 
ensures that changes are made in the list of the Bank’s related persons on the basis of changes in 
information about a person identified as the Bank’s related person, identification of new Bank’s 
related persons, etc.

The Bank must inform such person thereof in writing no later than the next business day after 
recognition of the person as a Bank’s related person and entry of the information in the list of 
Bank’s related persons.

Transactions requiring determination whether the counterparty is a Bank’s 
related person

Transactions giving rise to financial claims against Bank’s related persons, i.e.:

• placement of deposits and funds in other banks in the course of settlements;
• granting loans, including under discounted bills;
• factoring transactions, financial leasing,
• purchase of debt securities;
• purchase of shares and other securities with non-fixed income;
• other transactions giving rise to receivables;

Provision by the Bank of financial liabilities to Bank’s related persons, i.e.:

• provision/issuance of guarantees, sureties, letters of credit, guarantee of bills of exchange and 
bills of acceptance by the Bank;

• provision of lending commitments by the Bank.

Agreements with Bank’s related persons may not provide for terms and conditions that are not 
current market terms and conditions. The Bank carries out active transactions with Bank’s related 
persons on terms that do not differ from the terms of active transactions with other persons. The 
lending eligibility criteria set out in the Credit Policy may not be adapted to the requirements and 
needs of Bank’s related persons.

Agreements concluded by the Bank with Bank’s related persons on terms and conditions that are 
not current market terms and conditions are deemed invalid from the moment of their conclusion.
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Банк зобов’язаний вживати заходів для відповідності 
операцій з пов’язаними особами вимогам законодав-
ства України з моменту виникнення ознак пов’яза-
ності фізичної або юридичної особи із Банком. Банк 
має право відмовитися від здійснення операцій з осо-
бами, 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 випад-
ках та в порядку передбачених законодавством Украї-
ни.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

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 прид-
бані.
Продаж пов’язаній з Банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку Банк от-
римав би від продажу такого майна іншій особі.

Нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими Банком пов’язаним із Бан-
ком особам, які є меншими, ніж звичайні.

Нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими Банком від пов’язаних із 
Банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.

Правління приймає рішення щодо укладення Банком 
угод з пов’язаними з Банком особами в порядку перед-
баченому законодавством України, та в межах повно-
важень (лімітів максимального розміру кредитного 
ризику на одну пов’язану з Банком особу), встановле-
них рішенням Наглядової ради Банку.

Правління може делегувати свої повноваження з 
прийняття рішення щодо укладення Банком угод з

OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk 

Transactions giving rise to financial claims against Bank’s related persons, i.e.:

• Acceptance of less security than required from other clients.

• Purchase of low-quality or overpriced property from a Bank’s related person.

• Investment in securities of a Bank’s related person that the Bank would not have made to 
another entity.

• Payment for goods and services of a Bank’s related person at prices higher than usual, or in 
circumstances where the same goods and services of another person would not have been 
purchased at all.

• Sale of property to Bank’s related person at a price lower than the price the Bank would have 
received from the sale of such property to another person.

• Accrual of interest and commission fees on services provided by the Bank to Bank’s related 
persons that are less than usual.

• Accrual of interest on deposits of Bank’s related persons with the Bank that is higher than 
usual.

The Bank must take measures to ensure that transactions with 
related parties comply with the requirements of the laws of 
Ukraine upon occurrence of signs of relation of an individual 
or legal entity with the Bank. The Bank has the right to refuse 
to carry out transactions with persons in respect of whom it is 
difficult or impossible to determine the existence or absence 
of relation with the Bank.

The Supervisory Board decides on conclusion of agreements 
with the Bank’s related persons by the Bank in the cases and 
in the manner prescribed by the laws of Ukraine.

The Board makes decisions on conclusion of agreements with 
the Bank’s related persons by the Bank in accordance with the 
laws of Ukraine and within the powers (maximum credit risk 
limits per Bank’s related person) established by the resolution 
of the Bank’s Supervisory Board.

The Board may delegate its authority to make decisions on 
conclusion of agreements with Bank’s related persons by the 
Bank to the Bank’s collegial bodies and employees.
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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-я-
ких 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 Бан-
ком 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 кре-
дитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами (Н9) та законодавчих обме-
жень щодо операцій з пов’язаними з Банком особами.

Відповідальність у забезпеченні прийнятного робочого середовища для своїх працівників 
є одним з напрямків розвитку Банку.
Загальна кількість працівників всієї мережі банку складає 4 319, з яких 1 290  чоловіків та  3 
029 жінок.

НАША БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Система управління ризиками

НАШІ ЛЮДИ
Навчання персоналу

Банк всебічно підтримує сімейні цінності, а тому у 2019 році 286 жінок та 1 чоловік вийшли 
у декрет, а 101 жінка та 1 чоловік повернулися до роботи після закінчення декрету.

5 8

У разі, якщо угода з пов’язаною з Банком особою призводить до перевищення встановле-
ного 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).

пов’язаними з Банком особами колегіальним органам Банку та працівникам Банку.
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OUR BUSINESS MODEL

Risk Management Systemk 

If the agreement with the Bank’s related person exceeds the maximum credit risk limit set by the 
Bank’s Supervisory Board per one Bank’s related person, the decision on the conclusion of such 
agreement is made by the decision of the Bank’s Supervisory Board, provided that it will not result 
in violation of the standard of the maximum amount of credit risk for the transactions with Bank’s 
related persons (H9).

Members of the Supervisory Board, the Board, collegial bodies of the Board and employees of the 
Bank, whom the authority to carry out active transactions with Bank’s related persons has been 
delegated, may not be engaged in approval of loans to persons related to them.

The Bank is prohibited from granting loans to any person for this person to discharge any liability 
to the Bank’s related persons, to purchase assets from a Bank’s related person, except for products 
manufactured by that person, and the securities placed or signed by a Bank’s related person.

The Bank is prohibited from conducting indirect loan transactions with Bank’s related persons, 
including depositing funds with another bank, for that bank to lend such funds to a Bank’s related 
person.

During 2019, the Bank strictly observed the standard of maximum credit risk for Bank’s related 
party transactions (H9) and legal restrictions on the related party transactions.

OUR TEAM 

Staff training 

Responsibility for providing an acceptable working environment for its employees is one of the 
areas of the Bank’s development.

The total number of employees in the entire bank network is 4,319, of which 1,290 are men and 
3,029 are women.

The bank fully supports family values, so 286 women and 1 man went on maternity leaves, and 101 
women and 1 man returned to work from maternity leaves in 2019.
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OUR TEAM 

Staff training 

Age composition of the personnel of JSB 
Ukrgasbank as of 1 January 2020 (Head Office 

of the Bank and Regional Directorates)

Age range Number % Male Female

under 24 160 4 41 119

25 to 34 1127 26 294 833

35 to 49 2224 52 644 1580

50 to 54 385 9 128 257

over 60 134 3 73 61

4319 100 1290 3029

We try to pay women fairly for their work, and respect the rights of our female employees to 
decent salary and working conditions.

Percentage of actually accrued salaries of 
women to men by category, namely:

Position
Total staff Men Women Salary

Number Number Number (k)

2.1. Top management: 
Supervisory Board, 
Chairman of the Board, 
Deputy Chairmen of the Board, 
members of the Board, 
Chief Accountant

15 11 4 1
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Назва посад

Всього пра-
цівників Чоловіки Жінки Заробітна 

плата

Кількість Кількість Кількість (k)

2.2.Заступники головного бух-
галтера, директори/заступники 
директорів  департаментів 

77 50 27 1,05

2.3. Начальники/заступники на-
чальників управліннь 364 155 209 1,24

НАШІ ЛЮДИ
Навчання персоналу

Ми піклуємось про здобуття та утримання талантів. У 2019 році до команди Банку приєд-
налось 929 працівника, з яких - 636 жінки

До вищих позицій (начальники управлінь та їх заступники, директори департаментів та їх 
заступники, директори дирекцій, начальники відділень) було переведено 81 працівника, з 
них 41 – чоловіків та 40 - жінок.

Та багато інших спеціалізованих програм що охоплювали 
різну кількість працівників.

Щодо застосування працівниками Банку механізму кон-
фіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку/
порушення в діяльності (whistleblowing policy mechanism) 
– 86% співробітників в 2019 році пройшли навчання

Щодо подарунків та представницьких витрат - 86% спів-
робітників в 2019 році пройшли навчання

Щодо запобігання конфліктам інтересів – 40% співробіт-
ників в 2019 році пройшли навчання

Що таке комплаєнс? – 76% співробітників в 2019 році 
пройшли навчання

У 2019  році Банк прийняв на стажування 59 студентів.   

Дистанційне навчання: Було проведено 77 заходів та охоплено більшу 
частину співробітників банку. Наприклад такі важливі курси як: 

OUR TEAM 

Staff training 

Position

Total staff Men Women Salary

Number Number Number (k)

2.2.3 Deputy Chief Accountants, 
Directors/Deputy Directors of 
Departments

77 50 27 1.05

2.3. Heads/deputy heads of 
offices 364 155 209 1.24

We care about acquiring and retaining talents. In 2019, 929 employees joined the Bank’s team, 
including 636 women

81 employees were promoted to higher positions (heads of departments and their deputies, 
directors of departments and their deputies, directors of directorates, heads of departments), 
including 41 men and 40 women.

In 2019, the Bank accepted 59 students for internships.

Distance learning: 77 events were held and most of the bank’s employees were 
engaged. For example, such important courses as:

• Application of the whistleblowing policy mechanism by the 
Bank employees – 86 % of employees were trained in 2019

• Regarding gifts and entertainment expenses – 86 % of 
employees were trained in 2019

• What is compliance? – 76 % of employees were trained in 2019

• Regarding prevention of conflicts of interest – 40 % of 
employees were trained in 2019

• And many other specialized programs covering various 
numbers of employees.
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OUR TEAM 

Staff training 

In addition, 19 classroom trainings were held on the following subjects in 2019:

Subject Number 
of employees

I Effective sales of banking products 22

II Improvement of skills of selling banking products 77

Activation of sales for cashiers 304

Feedback 6

Corporate and quality standards in bank branches 4

Sales: practical course for account managers (IFC) 394

Typology of the style of conduct of subordinates by the DISC method 11

Branch management Part I 214

Department management Part II 85

Branch management full course 29

Successful Contact Centre 28

How to become a sales star 46

Total 1220

In addition, the bank employees actively participate in various external activities aimed at gaining 
new knowledge and experience. In 2019, over 2,000 employees took part in 143 various events 
and obtained new valuable knowledge.

The largest landing of Ukrgasbank employees was present at the following 
events:

Conference: Optimization 
of Business Processes in the Bank

Conference on the subject: 
Retail Business Strategies 2020

Conference Bank Cards: 
Practice and Transformation

Conference on the subject: Strategies 2020: 
SMEs, Retail and Transaction Business

Strategy for SMEs and Corporate Business 
2020 Conference

Advanced training of employees: Standards of 
Customer Service in the Bank Branch, Service 
Quality Management Process in the Branch
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НАШІ ЛЮДИ
Первинна професійна спілка працівників

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 ме-
дичними аптечками  тощо

Культурно-масова робота (проведення урочистих заходів, свята, Новорічні подарун-
ки 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, оздо-
ровлення, 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)

Вивчення іноземної мови (тестування членів Профспілки та оплата послуг за нав-
чання членів Профсілки)

Протягом 2019 року Комітетом Профспілки проводились необхідні дії, направлені на ви-
конання основних завдань Профспілки, визначених Статутом

Підвищення рівня професійної кваліфікації (проведення тренінгів, курсів підви-
щення кваліфікації, навчання тощо)

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

Протягом 2019 року Комітетом Профспілки проводились необхідні дії, направлені на ви-
конання основних завдань Профспілки, визначених Статутом

Підвищення рівня професійної кваліфікації (проведення тренінгів, курсів підви-
щення кваліфікації, навчання тощо)

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

Primary trade union

During 2019, the Trade Union Committee carried out the necessary actions aimed at performing 
the main tasks of the Trade Union defined by the Charter.

Main areas of activity of the Trade Union of Employees of JSB Ukrgasbank

Sports and recreation, spa and resort vouchers for trade union members and their 
children, medical insurance, annual professional examination with mandatory ONCO 
control, vaccination, provision of sanitary and hygienic, disinfectants and first aid kits, etc.

Cultural-mass work (celebrations, holidays, New Year’s gifts and gifts for 1 September to 
children, trade union members, bouquets, tickets to concerts, conferences, excursions, 
tourist events, etc.)

Financial assistance to trade union members for treatment, childbirth, rehabilitation, 
for family reasons, for an anniversary, for demonstration of professional qualities, 
performance of important and particularly important tasks, as well as financial assistance 
for holidays (New Year, Banker’s Day, Bank Day, 8 March, professional holidays)

Eco cafe (provision of hot food with partial discount at the expense of the trade union)

Learning foreign languages (testing of trade union members and payment for training 
services for them)

Professional development (trainings, advance training courses, education, etc.)

Acquiring of specialized bank cards – membership cards under the Social Trade Union 
Card program, bank cards for teenage children of trade union members in order to 
promote financial literacy
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ОХОРОНА ПРАЦІ
Система управління охороною праці є складовою частиною загальної системи керування 
банком. 

проходження працівниками первинних медичних оглядів;
проведенням інструктажів з охорони праці;

призначенням Наказами відповідальних працівників за охо-
рону праці в Дирекціях;

призначенням Наказами відповідальних працівників за 
справний технічний стан і безпечну експлуатацію електро-
господарства, газового господарства, водопостачання та 
водовідведення, ліфтів, безпечну експлуатацію будівель та 
споруд.
всі відповідальні  працівники  проходять навчання з охорони 
праці та навчання нормативно – правових  актів з охорони 
праці - наприклад: Правила безпеки систем газопостачан-
ня, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, Прави-
ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
та інших, необхідних для виконання відповідальними своїх 
обов‘язків.
проведення перевірок стану охорони праці в обласних ди-
рекціях та їх відділеннях, складання звітів та приписів за під-
сумками 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 
в Банку. Згідно Реєстру чинних актів внутрішнього регулювання АБ «УКРГАЗБАНК», за-
реєстровано біля 45 нормативних актів з охорони праці, всі вони внесені до ПЗ «Ліга-За-
кон» але  потребують перегляду і оновлення. 

Забезпечення Банком безпечними умовами 
роботи працівників створюється:

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

В рамках поширення екологічних знань та навиків - розповсюдження еко засобів та 
еко рослинної продукції
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Первинна професійна спілка працівників
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OUR TEAM 

Primary trade union

Creation of own telephone network (based on Life mobile operator)

Within the framework of propagation of ecological knowledge and skills – distribution of 
eco goods and eco plant products

LABOUR SAFETY

The occupational health and safety management system is an integral part of the overall 
management system of the bank.

The Bank creates safe working conditions for its employees 
through:

• undergoing initial medical examinations by employees;

• conducting occupational health and safety briefings;

• appointment of employees responsible for occupational health 
and safety in the Directorates by Orders;

• appointment of employees responsible for the proper technical condition 
and safe operation of electricity, gas, water supply and sewerage, 
elevators, safe operation of buildings and structures by Orders.

• all responsible employees undergo training on occupational health 
and safety and training on laws and regulations on occupational 
health and safety, e.g.: Rules of safety of gas supply systems, Rules of 
construction and safe operation of elevators, Rules of safe operation of 
electrical installations of consumers, and other rules necessary for the 
performance by responsible employees of their duties.

• conducting inspections of the status of occupational health and 
safety in regional directorates and their departments, preparing 
reports and instructions on the results of inspections;

• accident investigation;

• organization of attestation of workplaces regarding their compliance with occupational 
health and safety requirements;

• purchase of literature and operational logs on occupational health and safety;

• development of regulations on occupational health and safety (regulations, instructions);

• all responsible persons are guided by occupational health and safety instructions approved 
by the Bank in their work. According to the Register of effective acts of internal regulation of 
JSB UKRGASBANK, about 45 regulations on occupational health and safety are registered, all 
of them are included in the Liga Zakon software but need to be revised and updated.
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При перегляді нормативних актів буде враховане проведення дистанційного навчання 
з питань охорони праці і вступного інструктажу за допомогою спеціалізованої системи 
(WEB TUTOR ).

Працівники Банку мають можливість конфіденційно повідомити про неприйнятну поведін-
ку/порушення  за допомогою механізму конфіденційного повідомлення (whistleblowing 
policy mechanism).

Всі інциденти операційного ризику, і з охорони праці також, надходять на  електрону по-
шту управлінню операційними ризиками, а також на електрону пошту і мобільний зв‘язок 
начальника відділу охорони праці, для оцінки ризику та розслідування інциденту.

Співробітництво з міжнародними фінансовими установами та організаціями,  а також 
участь Банку у міжнародних програмах є одним з важливих напрямів діяльності АБ «УКР-
ГАЗБАНК». 

В 2019 р. Банк продовжив активно  встановлювати та розвивати відносини з міжнародни-
ми установами та фінансовими організаціями. Новими міжнародними партнерами Банку 
стали:

Private Financing Advisory Network 

У травні 2019 р. УКРГАЗБАНК став першим серед українських банків партнером Private 
Financing Advisory Network (PFAN) – глобальної мережі, яка забезпечує безкоштовну екс-
пертну підтримку проектів «зеленої» енергетики, зокрема надає допомогу у підготовці 
документації для залучення фінансування у проекти. Партнерство з PFAN – це можливість 
подолати інвестиційні бар’єри між світовими інвесторами та українськими підприємцями 
та залучити інвестиції у перспективні зелені проекти. 

ОХОРОНА ПРАЦІ

ПАРТНЕРИ
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In the course of revision of regulations, distance learning on occupational health and safety and 
introductory briefing with the help of a specialized system (WEBTUTOR) will be taken into account.

Bank employees have the opportunity to confidentially report unacceptable conduct/violation 
through the whistleblowing policy mechanism.

All operational risk incidents, as well as occupational health and safety ones, are reported to the 
e-mail address of the Operational Risk Department, as well as to the e-mail and mobile phone 
of the head of the Occupational Health and Safety Department for risk assessment and incident 
investigation.

PARTNERS

Cooperation with international financial institutions and organizations, as well as the Bank’s 
participation in international programs, is one of the important activities of JSB UKRGASBANK.

In 2019, the Bank continued to actively establish and develop relations with international 
institutions and financial organizations. The new international partners of the Bank are:

In May 2019, UKRGASBANK became the first Ukrainian bank to become a partner of the Private 
Financing Advisory Network (PFAN), a global network providing free expert support to green 
energy projects, including assistance in preparing documentation to attract funding for projects. 
The partnership with PFAN is an opportunity to overcome investment barriers between global 
investors and Ukrainian entrepreneurs, and to attract investment in promising green projects.
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ПАРТНЕРИ

У липні 2019 р. Банк розпочав співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвит-
ку (ЄБРР), приєднавшись до «Програми сприяння розвитку торгівлі» (TFP) як банк-емітент 
та підтверджуючий банк. Програма спрямована на фінансування експортно-орієнтова-
них компаній, підтримку економічного розвитку країни та створення нових робочих міс-
ць. Завдяки програмі, українські компанії отримали розширений доступ до торгівельних 
фінансових інструментів і спектру відповідних продуктів. Програма сприятиме кращій ін-
теграції Банку в регіональну та світову економіку завдяки розвитку міцних торгових зв’яз-
ків і відносин між компаніями і банками в регіоні операцій ЄБРР і за його межами. Цього ж 
року лінію торговельного фінансування було збільшено до 80 млн. доларів США.

В жовтні 2019 р. Банк першим серед українських банків приєднався до Принципів від-
повідальної 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 «еко-банком» 
в Україні. Програма ООН з навколишнього середовища – це міжнародне партнерство між 
ООН та фінансовим сектором, метою якого є підтримка сталого розвитку у фінансовому 
секторі. 

Внесок Банку у розвиток «зеленої» енергетики та популяризацію ідей сталого розвитку 
було визнано на світовому рівні. УКРГАЗБАНК став першим українським банком, який 
здобув перемогу у номінації «Кращий банк зі сталого фінансування у Центральній та Схід-
ній Європі у 2019 році» у рейтингу Euromoney «Award for excellence 2019».

Європейський банк
реконструкції та розвитку 

Фінансова ініціатива ООН
з навколишнього середовища 

Рейтинг Euromoney
«Award for excellence»
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European Bank for Reconstruction 
and Development

In July 2019, the Bank started cooperation with the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) by joining the Trade Facilitation Program (TFP) as an issuing bank and 
confirming bank. The program aims at financing export-oriented companies, support to the 
country’s economic development and creating new jobs. Thanks to the program, Ukrainian 
companies have gained expanded access to trading financial instruments and a range of relevant 
products. The program will facilitate the Bank’s better integration into the regional and global 
economy through the development of strong trade links and relations between companies and 
banks in the region of operation of EBRD and beyond. The trade financing facility was increased to 
USD 80 million the same year.

UN Financial Environment Initiative

In October 2019, the Bank became the first Ukrainian bank to join the Principles for Responsible 
Banking and a member of the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP 
FI). The Principles for Responsible Banking define the role and responsibility of the banking sector 
in shaping the sustainable future and bringing the banking sector in line with the UN Sustainable 
Development Goals and the Paris Climate Agreement of 2015. Joining the Principles and their 
application in the Bank’s activities is in line with the Bank’s strategic goals to become the leading 
‘eco-bank’ in Ukraine. The United Nations Environment Programme is an international partnership 
between the United Nations and the financial sector that aims at supporting sustainable 
development in the financial sector.

Euromoney Award for Excellence

The Bank’s contribution to the development of ‘green’ energy and promotion of sustainable 
development ideas have been recognized worldwide. UKRGASBANK became the first Ukrainian 
bank to win the nomination of Best Bank for Sustainable Funding in Central and Eastern Europe in 
2019 in the Euromoney Award for Excellence 2019 rating.
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ПАРТНЕРИ

Міжнародна
фінансова корпорація  (МФК)

Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ)

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) є одним з ключових партнерів Банку, співпрацю 
з якою розпочато ще в 2016 р.
Одним з ключових напрямів, з якого розпочалось співробітництво, став трирічний проект 
побудови еко-банку. В 2019 р. завершився останній етап проекту. Завдяки йому, Банк став 
лідером з фінансування енергоефективних проектів та проектів відновлюваної енергетики 
в Україні.

В 2017 р. Банк підписав стратегічний тристоронній меморандум з МФК та Міністерством 
фінансів України, головною метою якого є підтримка в підготовці приватизації АБ «УКР-
ГАЗБАНК». В 2019 р. сторони розпочали підготовку та структурування відповідної угоди, 
а в листопаді 2019 р. рада директорів МФК схвалила рішення про надання АБ «УКРГАЗ-
БАНК» кредиту з опцією конвертації в капітал.

В 2017 р. Банк приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP) як 
банк-емітент. GTFP надає Банку доступ до 1 300 банків з понад 100 країн світу та дозволяє 
суттєво полегшити вихід українських підприємств на міжнародні ринки. В 2019 р. ліміт опе-
рацій за програмою досяг 70 млн. доларів США.

В березні 2019 р. МФК та Фонд енергоефективності обрали АБ «УКРГАЗБАНК» фінансо-
вим партнером у пілотному проекті «Перші ластівки», який спрямований на впровадження 
енергоефективних заходів для ОСББ

Іншим важливим напрямом міжнародного співробітництва Банку в 2019 р. була співпраця 
з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). У 2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до 
спільного Проекту України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рів-
нем капіталізації». Проект спрямований на розвиток малих та середніх підприємств через 
спрощення цим підприємствам доступу до довгострокових кредитних ресурсів для фінан-
сування виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. 

АБ «УКРГАЗБАНК» також продовжив співпрацю з ЄІБ за Проектом гарантійного механіз-
му, угоду про який було підписано восени 2017 р. Гарантійний механізм спрямований на 
підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Його за-
стосування спрощує доступ до кредитів для МСП, забезпечуючи зниження вимог до заста-
ви за кредитами. 68

ПАРТНЕРИ

Міжнародна
фінансова корпорація  (МФК)

Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ)

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) є одним з ключових партнерів Банку, співпрацю 
з якою розпочато ще в 2016 р.
Одним з ключових напрямів, з якого розпочалось співробітництво, став трирічний проект 
побудови еко-банку. В 2019 р. завершився останній етап проекту. Завдяки йому, Банк став 
лідером з фінансування енергоефективних проектів та проектів відновлюваної енергетики 
в Україні.

В 2017 р. Банк підписав стратегічний тристоронній меморандум з МФК та Міністерством 
фінансів України, головною метою якого є підтримка в підготовці приватизації АБ «УКР-
ГАЗБАНК». В 2019 р. сторони розпочали підготовку та структурування відповідної угоди, 
а в листопаді 2019 р. рада директорів МФК схвалила рішення про надання АБ «УКРГАЗ-
БАНК» кредиту з опцією конвертації в капітал.

В 2017 р. Банк приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP) як 
банк-емітент. GTFP надає Банку доступ до 1 300 банків з понад 100 країн світу та дозволяє 
суттєво полегшити вихід українських підприємств на міжнародні ринки. В 2019 р. ліміт опе-
рацій за програмою досяг 70 млн. доларів США.

В березні 2019 р. МФК та Фонд енергоефективності обрали АБ «УКРГАЗБАНК» фінансо-
вим партнером у пілотному проекті «Перші ластівки», який спрямований на впровадження 
енергоефективних заходів для ОСББ

Іншим важливим напрямом міжнародного співробітництва Банку в 2019 р. була співпраця 
з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). У 2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до 
спільного Проекту України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рів-
нем капіталізації». Проект спрямований на розвиток малих та середніх підприємств через 
спрощення цим підприємствам доступу до довгострокових кредитних ресурсів для фінан-
сування виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. 

АБ «УКРГАЗБАНК» також продовжив співпрацю з ЄІБ за Проектом гарантійного механіз-
му, угоду про який було підписано восени 2017 р. Гарантійний механізм спрямований на 
підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Його за-
стосування спрощує доступ до кредитів для МСП, забезпечуючи зниження вимог до заста-
ви за кредитами. 

LABOUR SAFETY

International Finance Corporation (IFC)

The International Finance Corporation (IFC) is one of the key partners of the Bank, the cooperation 
with which began in 2016.

One of the key areas from which the cooperation began was a three-year project for building an 
eco-bank. The last stage of the project was completed in 2019. Due to it, the Bank has become a 
leader in funding energy efficient and renewable energy projects in Ukraine.

In 2017, the Bank signed a strategic tripartite memorandum with IFC and the Ministry of Finance 
of Ukraine, the main purpose of which was to support preparation of the privatization of JSB 
UKRGASBANK. In 2019, the parties began to prepare and structure the relevant agreement, and 
in November 2019, the Board of Directors of IFC approved a decision to provide JSB UKRGASBANK 
with a loan with the option of conversion into equity.

In 2017, the Bank joined the Global Trade Finance Program (GTFP) as an issuing bank. GTFP provides 
the Bank with access to 1,300 banks from more than 100 countries and significantly facilitates the 
entry of Ukrainian companies into the international markets. In 2019, the limit of operations under 
the program reached USD 70 million.

In March 2019, IFC and the Energy Efficiency Fund selected JSB UKRGASBANK as a financial partner 
in the First Swallows pilot project, which aims at implementing energy efficiency measures for 
condominiums.

European Investment Bank (EIB)

Another important area of the Bank’s international cooperation in 2019 was cooperation with the 
European Investment Bank (EIB). In 2017, JSB UKRGASBANK joined the joint Core Loan for SMEs 
and Mid-Cap Companies project of Ukraine and the EIB. The Project is aimed at development of 
SMEs through expansion of their access to long-term loan resources for financing production 
needs and business development projects.

JSB UKRGASBANK also continued cooperation with the EIB under the Draft Guarantee Mechanism, 
the agreement on which was signed in autumn 2017. The guarantee mechanism is aimed at 
supporting lending to Ukrainian SMEs. Its application expands SMEs’ access to loans by relaxing 
the collateral requirements.
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ПАРТНЕРИ

З 2019 р. Банк співпрацює з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) в 
рамках кредитної угоди. Метою угоди є підтримка проектів відновлюваної енергетики та 
енергоефективності в Україні. Відповідно до умов угоди, програма розрахована на 7 років 
і передбачає фінансування проектів МСП на суму 10 млн. євро.

З 2012 р. Банк тісно співпрацює із Німецько-українським фондом (НУФ), діяльність якого 
спрямована на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств України шляхом надання 
їм кредитів для інвестування в основний та обіговий капітал. 

Програма мікрокредитування - найбільша за обсягами програма НУФ для ММСП, яка 
спрямована на фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства та 
торгівлі.

Кредитування малих та середніх підприємств – програма, спрямована на фінансуван-
ня інвестиційних проектів малих та середніх підприємств у сфері сільського госпо-
дарства, готельно-ресторанного бізнесу та енергоефективності.

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

Кредитування мікро-, малих та середніх підприємств. Ця програма забезпечує 
пільгові умови кредитування підприємствам, які працюють в галузях, що розгляда-
ються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі для розвитку економіки (сільське 
господарство, харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ре-
сторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’я-
зані з енергоефективністю та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищення 
продуктивності праці та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних 
регіонах).

Північна екологічна  
фінансова корпорація (NEFCO)

Німецько-український фонд (НУФ)

Впродовж 2019 р. Банк співпрацював із Німецько-українським фондом
за 4 програмами:
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ються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі для розвитку економіки (сільське 
господарство, харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ре-
сторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’я-
зані з енергоефективністю та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищення 
продуктивності праці та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних 
регіонах).

Північна екологічна  
фінансова корпорація (NEFCO)

Німецько-український фонд (НУФ)

Впродовж 2019 р. Банк співпрацював із Німецько-українським фондом
за 4 програмами:

LABOUR SAFETY

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

Since 2019, the Bank has cooperated with the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) 
under a loan agreement. The purpose of the agreement is to support renewable energy and 
energy efficiency projects in Ukraine. Under the terms of the agreement, the program is designed 
for 7 years and provides for funding for SME projects worth EUR 10 million.

German-Ukrainian Fund (GUF)

Since 2012, the Bank closely cooperates with the German-Ukrainian Fund (GUF), which is aimed 
at supporting Ukrainian MSMEs by providing them with loans for investing in fixed and working 
capital.

During 2019, the Bank cooperated with the German-Ukrainian Fund on 4 
programs:

The Microcredit Program is the largest GUF program for MSMEs, which aims at financing 
production, services, agriculture and trade.

Lending to micro, small and medium enterprises. This program provides preferential 
lending terms to enterprises operating in industries considered by GUF as a priority and 
strategically important for economic development (agriculture, food industry, small hotel 
development, green tourism, restaurants and catering establishments, consumer goods 
industry, projects related to energy efficiency and energy saving, import substitution, 
increasing labour productivity and job creation in underdeveloped/depressed regions).

Lending to SMEs programme is aimed at financing investment projects of SMEs in the area 
of agriculture, HoReCa and energy efficiency.

Rural SMEs Business Development Programme is designed to expand lending of MSMEs in 
rural areas, that is, settlements with population of up to 100,000 inhabitants.
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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 Украї-
ни.

З 2018 р. Банк є членом Фінансового форуму МСП (SME Finance Forum), що об’єднує фінан-
сові 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 під-
приємств, зокрема доступ до кредитних ресурсів та світового досвіду у фінансуванні ма-
лих та середніх підприємств.

АБ «УКРГАЗБАНК» успішно співпрацює з Урядом Республіки Білорусь за Програмою 
пільгового фінансування для придбання товарів білоруського  виробництва, яка триває з 
2014 р. , коли між Банком та Урядом Республіки Білорусь був укладений Договір про умо-
ви надання кредитів для придбання в Україні товарів, вироблених в Республіці Білорусь. 
Наприкінці 2019 р. розпочато роботу щодо пільгових умов фінансового лізингу товарів, 
вироблених в Республіці Білорусь.

Коаліція лідерів у сфері тарифікації
викидів вуглецю (CPLC)

Фінансовий форум МСП
(SME Finance Forum)

Уряд Республіки Білорусь
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Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC)

Since 2018, UKRGASBANK is a member of the Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Due to 
the membership in the Coalition, the Bank has the opportunity to contribute to the development 
of ‘green’ financing, since the greenhouse gas emission pricing system is aimed at encouraging 
‘green’ investment in the private sector and is able to provide the necessary rate of development of 
renewable energy sources and increase of energy efficiency in Ukraine.

SME Finance Forum

Since 2018, the Bank is a member of the SME Finance Forum, which brings together financial 
institutions, technology companies and financial development institutions from around the world 
to encourage innovation and develop small and medium-sized enterprises. Participation in the 
Forum provides the Bank with new opportunities for SME lending, including access to lending 
resources and best global practices in SME financing.

Government of the Republic of Belarus

JSB UKRGASBANK successfully cooperates with the Government of the Republic of Belarus under 
the Program of preferential financing for the purchase of Belarusian goods, which has lasted since 
2014 when the Bank and the Government of the Republic of Belarus concluded the Agreement on 
loans for the purchase in Ukraine of goods produced in the Republic of Belarus. At the end of 2019, 
the work began on preferential terms for financial leasing of goods produced in the Republic of 
Belarus.
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Defining material topics in accordance with the GRI standard

GRI Standard Indicator  
number

Indicator name Page in the 
Report

References and comments

GRI 101: Foundation 2016

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102:
General  

Disclosures 
2016

Organization’s profile

102-1
Name of the 
organization

Public Joint-Stock Company 
Joint-Stock Bank 'UKRGASBANK'

102-2

Types of 
activities, brands, 
products and 
services

37, 40, 47

Products and services for SMEs

102-3 Location of the 
head office

16-22 Bohdana Khmelnytskoho 
Str., 01030 Kyiv

102-4
Territories 
(countries) of 
operation

5
Major achievements of the year

102-5
Type of ownership 
and legal form 20

Ownership structure

102-6 Markets served 21 Market place

102-7 Scale of the 
organisation 5 Major achievements of the year

102-8
Information on 
employees and 
other workers

60
Our team

102-9 Supply chain 34 Supply chain

102-10

Significant 
changes to the 
organisation and 
its supply chain

No significant changes 
occurred during the reporting 
period

102-11

Precautionary 
principle or 
approach 49,27

Risk management system social 
and environmental policy of the 
bank social and environmental 
responsibility of the bank

102-12 External 
initiatives 29 Green funding

102-13 Membership in 
associations 3, 61 Message from the Chairperson 

of the Management Board
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GRI 102:
General  

Disclosures 
2016

Strategy

102-14
Statement  
from senior 
decision-maker

3 Message from the Chairperson 
of the Management Board

102-15
Key impacts, 
risks and 
opportunities

8
Ecobank at a glance

Ethics and Integrity

102-16

Values, 
principles, 
standards 
and rules of 
behaviour

14

Ecobank at a glance: Our values

Governance

102-18
Corporate 
governance 
structure

16
Ecobank at a glance: Corporate 
Governance

Stakeholder engagement

102-40
List of 
stakeholder 
groups

28
Stakeholder Engagement Plan

102-41
Collective 
bargaining 
agreements

64
Primary trade union of the 
bank. Collective agreement 
covers all the company staff

102-42
Identifying 
and selecting 
stakeholders

28
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
PLAN

102-43
Approach to 
stakeholder 
engagement

21
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
PLAN

Reporting practice

102-46

Defining report 
content and 
material topic 
boundaries

71

DEFINING MATERIAL TOPICS IN 
ACCORDANCE WITH THE GRI 
STANDARD

102-47
List of material 
topics 71

DEFINING MATERIAL TOPICS IN 
ACCORDANCE WITH THE GRI 
STANDARD

102-48 Restatements of 
information

No restatements
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GRI 102:
General 

Disclosures 
2016

102-49

Changes in reporting 
(changes to the material 
topics and their 
boundaries)

There were no changes in the 
reporting period

102-50 Reporting period This report covers the data from  
1 January up to 31 December 2019

102-51 Date of the most recent 
report

1 May 2019

102-52 Reporting cycle Annual reporting

102-53 Contact point for ques-
tions regarding the report

CONTACTS

102-54

Claims of reporting in 
accordance with the GRI 
Standards

The report is prepared in 
accordance with the GRI 
Standard. Compliance level – 
'Basic version'

102-55
GRI content index DEFINING MATERIAL TOPICS IN 

ACCORDANCE WITH THE GRI 
STANDARD

102-56 External report assurance The report was not assured by 
an external company

SPECIAL DISCLOSURE INDICATORS

GRI 200 Economic Standards

Economic performance

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

GRI 201: 
Economic  

Performance  
2016

103-1 Defining material topics 
and their boundaries 16 Corporate Governance

103-2 The management 
approach and its limits 16 Corporate Governance

103-3 Evaluation of the 
management approach 16 Corporate Governance

201-1
Economic value 
generated and 
distributed

5
Major achievements of the year

201-4
Financial assistance 
received from 
government

Ukrgasbank did not receive any 
financial aid from the government 
in the reporting period

Indirect economic impact

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1 Defining material topics 
and their boundaries 16 Corporate Governance

103-2 The management 
approach and its limits 16 Corporate Governance
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GRI 103: 
Management 

Approach 2016

GRI 203: Indirect 
Economic 

Impacts 2016

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

16 Corporate Governance

203-2

Significant indirect 
economic impacts

5 
29 
21

Major achievements of the year 
'Green funding'  
Sustainable development concept

Procurement practices

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

GRI 204: 
Procurement 

Practices 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

25
Supply chain

103-2 The management 
approach and its limits 25 Supply chain

103-3 Evaluation of the 
management approach 25 Supply chain

204-1 Proportion of spending 
on local suppliers 25 Supply chain

Prevention of corruption

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

16
Corporate Governance

103-2 The management 
approach and its limits 16 Corporate Governance

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

6
Corporate Governance: 
CORPORATE GOVERNANCE 
PRINCIPLES

205-1
Operations assessed 
for risks related to 
corruption

10
Corporate governance:  
CORPORATE GOVERNANCE 
PRINCIPLES

205-2

Implementation of 
anti-corruption policies 
and procedures, staff 
training

61

Training

205-3
Confirmed incidents 
of corruption and 
actions taken

No corruption cases were 
recorded in 2019

GRI 300 Environmental Standards

Materials

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-1

Defining material 
topics and their 
boundaries

16 
21

Corporate Governance  
Sustainable development 
concept
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GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-2
The management 
approach and its 
limits

16 
21

Corporate Governance 
Sustainable development 
concept

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

16 
21

Corporate Governance 
Sustainable development 
concept

GRI 301:  
Materials 2016 301-2 Recycled input 

materials used
32 Internal Projects

Energy

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

21
Sustainable development 
concept

103-2 The management 
approach and its limits 21 Sustainable development  

concept

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

21
Sustainable development 
concept

GRI 302:  
Energy 2016 302-4 Reduction of energy 

consumption 32 Internal Projects

Water and waste water

GRI 303:  
Water and waste 

water 2018
303-1 Water consumption 32 Internal Projects

Emissions

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

21
Sustainable development 
concept

103-2 The management 
approach and its limits 21 Sustainable development 

concept

103-3 Evaluation of the 
management approach 21 Sustainable development 

concept

GRI 305:  
Emissions 2016 305-5 Reduction of GHG 

emissions
32 
29

Internal Projects  
Green funding/Eco-projects

Sewage water and waste

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

6
Sustainable development 
concept

GRI 306:  
Sewage and 
Waste 2016

306-2
Waste by type and 
disposal method 32

Internal Projects
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Compliance with environmental requirements

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

21
Sustainable development 
concept

103-2 The management 
approach and its limits 21 Sustainable development 

concept

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

21
Sustainable development 
concept

GRI 307: 
Environmental 

Compliance 
2016

307-1

Non-compliance with 
environmental laws 
and regulations

There are no facts of 
non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

GRI 400 Social Standards

Employment

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

60
Our team

103-2
The management 
approach and its 
limits

60
Our team

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

60
Our team

GRI 401:  
Employment 

2016
401-1

New employee 
hires and employee 
turnover

60
Our team

Labour/Management Relations

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

16
Corporate Governance

GRI 402:  
Labour/

Management 
Relations 2016

402-1

Minimum notice 
periods regarding 
operational changes

According to the applicable 
laws of Ukraine, such period is 
2 months.

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

65
Labour Safety



77

Defining material topics in accordance with the GRI standard

GRI 403: 
Occupational 

Health and 
Safety 2018

403-1
Occupational 
health and safety 
management system

65
Labour Safety

403-5

Employees training 
on occupational 
health and safety 65

Labour Safety

Training and Education

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

60
Our team

GRI 404: 
Training and 

Education 2016
404-2

Programs for 
upgrading employee 
skills and transition 
assistance programs

61

Staff training

Diversity and equal opportunities

GRI 103: 
Management 

Approach 2016

103-1
Defining material 
topics and their 
boundaries

16
Corporate Governance

103-2
The management 
approach and its 
limits

16
Corporate Governance

103-3
Evaluation of the 
management 
approach

16
Corporate Governance

GRI 405: 
Diversity 

and Equal 
Opportunity 

2016

405-1
Diversity of 
governance bodies 
and employees

16
Corporate Governance

405-2
Ratio of basic salary 
and remuneration of 
women to men

16
Corporate Governance

Prevention of discrimination

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

16
Corporate Governance

GRI 406:  
Non-

Discrimination 
2016

406-1

Incidents of 
discrimination and 
corrective actions 
taken

16

Corporate Governance



78

78

GRI 103: Управлін-
ський

підхід 2016 103-2

Управлінський підхід 
та його межі

16 Корпоративне управління 

GRI 408: 
Дитяча праця

2016 408-1

Підрозділи 
і постачальники, які 
мають суттєвий ризик 
використання дитячої 
праці

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

Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRIDefining material topics in accordance with the GRI standard

GRI 103: 
Management 

Approach 2016
103-2

The management 
approach and its 
limits

16
Corporate governance

GRI 408: 
Child Labour 

2016
408-1

Operations and 
suppliers at 
significant risk for 
incidents of child 
labour

Not applicable  
Child labour and compulsory 
labour are prohibited in 
accordance with the effective 
laws in Ukraine. The company 
does not operate in countries 
where there is a high risk 
of human rights violations, 
including the use of child 
labour.


