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БАНК У ФАКТАХ
УКРГАЗБАНК сьогодні:
Має понад 26-річний досвід роботи на фінансовому ринку
Належить бенефіціарному власнику — державі в особі Міністерства фінансів України
(94, 9409% статутного капіталу).
Входить до групи банків із державною часткою за класифікацією Національного банку
України.
Входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави
Представлений 250 точками продажів, що розміщені у всіх областях України
Входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів
Перебуває в десятці емітентів за кількістю активних платіжних карток (за даними
Національного банку України)
Єдиний уповноважений банк із надання фінансових гарантій зі сплати митних
платежів на користь Державної фіскальної служби України
Представлений професійною командою з 4319 працівників
Платіжна організація системи грошових переказів Welsend
Активний учасник фондового ринку України
Постійний учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Уповноважений банк Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики
України з виплати пенсій та грошової допомоги
Член міжнародних платіжних систем MasterCard International Inc. , Visa International
Service Association та НСМЕП
Перший український учасник Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю
(CPLC)
Єдиний представник від України в SME Finance Forum
У трійці лідерів у номінації «Найкращі банки у Східній Європі з торговельного
фінансування у 2018 році» за версією найавторитетнішого фінансового видання з
торгівлі – Global Trade Review.
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1.ВІЗИТІВКА
1.1. Склад Наглядової ради

1

Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової
ради.
Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови Наглядової ради, представник
акціонера - Держави Україна.

3

Гелетій Юрій Ігорович – член Наглядової ради, представник акціонера - Держави
Україна.

4

Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради.

5

Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.

6

Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.

7

Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.

1.2. Склад Правління

Голова Правління
Шевченко Кирило Євгенович
1972 р.н.
Освіта: Харківський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
26 років
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1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

Перший заступник Голови Правління
Кравець Андрій Миколайович
1963 р.н.
Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, Вища школа
комерції (м. Тулуза, Франція), Київський національний економічний
університет

Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
20 років

Перший заступник Голови Правління
Дубровін Олександр Віталійович
1981 р.н.
Освіта: Кременчуцький державний політехнічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
16 років

Заступник Голови Правління
Василець Наталія Євгенівна
1974 р.н.
Освіта: Київський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
28 років

6

1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

Заступник Голови Правління
Мецгер Євген Володимирович
1977 р.н.
Освіта: Криворізький технічний університет, Київський
національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
18 років

Заступник Голови Правління
Ігнатенко Олександр Степанович
1977 р.н.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
9 років

Заступник Голови Правління
Савощенко Тамара Юріївна
1967 р.н.
Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С.
Коротченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
26 років
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1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

Директор департаменту фiнансового монiторингу
Бережний Олексій Миколайович
1959 р.н.
Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
21 рік

1.3. Керівники – не члени Правління
Головний бухгалтер
Хрустальова Наталія Геннадіївна
1970 р.н.
Освіта: Київський національний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
26 років

1.4. Стратегія діяльності на 2020 рік
Стратегічна діяльність на 2020 рік передбачає подальше становлення Банку як
інвестиційно привабливої фінансової установи за рахунок реалізації ініціатив, які
дозволять Банку вийти на новий рівень конкурентоспроможності. Нарощування масштабу
бізнесу, підвищення прибутковості та ефективності - ключове завдання для Банку. При
цьому, Банк спрямовуватиме свою діяльність на покращення гнучкості, швидкості та
клієнтоорієнтованості, впроваджуючи нові технології та виховуючи людей нової формації.
Це створить додаткову вартість банку та сприятиме його подальшій приватизації.
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1.ВІЗИТІВКА
1.4. Стратегія діяльності на 2020 рік
Основні напрями розвитку:

1

Корпоративний Банк№1:

Банк буде використовувати свою перевагу лідера на ринку з обслуговування корпоративних
клієнтів;

2

Інвестиційний банкінг:

Буде змінена модель інвестиційного банкінгу з розширенням переліку послуг для клієнтів
банку;

3

Digital Банк №1:

Впровадження найсучасніших клієнтоорієнтованих digital інструментів, що дозволять
стати лідером на ринку e-commerce;

4

Роздрібний та мікро бізнес:

Діяльність Банку буде спрямована на споживче кредитування та видачу кредитних карт;

5

Синергія ключових бізнес-напрямів:

Активізація кросс-продажів банківських продуктів та збільшення дохідності на клієнта;

6

Розвиток мережі продажів, оптимізація Head Office та апаратів
дирекцій:

Банк планує покращувати якість обслуговування та розширювати мережу продажів, як один
з основних каналів дистрибуції для збільшення клієнтської бази та здійснити оптимізацію
апаратів Головної установи та Дирекцій;
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1.ВІЗИТІВКА
1.4. Стратегія діяльності на 2020 рік

7

Agile Approach:

Імплементація гнучкої системи управління процесами та взаємодії підрозділів з метою
підвищення ефективності;

8

Розвиток Green Banking:

Банк планує надалі розвивати напрямок Green Banking після стабілізації на фінансовому
ринку та врегулювання проблемних питань на ринку електроенергії;

9

Входження IFC в капітал Банку:

Банк здійснюватиме всі необхідні заходи для фіналізації кредитної угоди з Міжнародною
Фінансовою Корпорацією з подальшою конвертацією кредиту в капітал банку;

10

Акціонування Банку співробітниками:

З метою підвищення корпоративної культури та залученості працівників до результатів
діяльності Банку, планується реалізувати можливість акціонування Банку його співробітниками.
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1.ВІЗИТІВКА
1.5. Реалізація екобанкінгу в 2019 році
УКРГАЗБАНК нині є драйвером екобанкінгу в Україні. Пріоритетний напрям роботи
– фінансування проєктів, що пов’язані з ефективним використанням енергоресурсів та
зменшенням негативного впливу на довкілля (стратегія «Green banking»).
Внаслідок реалізації стратегії «Green banking», станом на 01.01.2020 Банк профінансував
проєкти загальним обсягом на 15,26 млрд у гривневому еквіваленті. Приріст кредитного
портфелю екопроєктів у 2019 році склав 0,96 млрд у гривневому еквіваленті (+6,74%)

Корпоративний бізнес

Розподільний бізнес

Малий та середній бізнес

Разом

Станом на 01 січня 2020 року частка клієнтів у кредитному екопортфелі становить:
корпоративний бізнес - 77, 7% або 11,87 млрд в грн еквіваленті;
малий та середній бізнес - 20, 9% або 3,19 млрд грн в еквіваленті;
роздрібний бізнес – 1, 4% або 0,21 млрд грн в еквіваленті
У 2019 році суттєво збільшилася концентрація у проєктах корпоративного бізнесу (+2
відсоткових пункти), значно зменшилася частка проєктів малого та середнього бізнесу
(-1,9 відсоткових пункти) та незначним чином знизилася частка проєктів роздрібного
бізнесу (-0,1 відсотковий пункт).
11

1.ВІЗИТІВКА
1.5. Реалізація екобанкінгу в 2019 році
Реалізація всіх профінансованих Банком екопроєктів станом на 01 січня 2019 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 1 333 тисяч тонн щорічно. Запланована економія природнього газу від реалізації цих проєктів складає 803 млн м3 щорічно.
Найбільшу частку у кредитному екопортфелі складають проєкти з відновлювальних
джерел енергії – 66,7%, а саме:
сонячні електростанції (зокрема дахові та приватні) – 51, 6% від всіх екопроєктів;
електростанції на біопаливі (біогаз, біомаса) – 4, 7% від всіх екопроєктів;
вітрові електростанції – 8, 5% від всіх екопроєктів;
малі гідроелектростанції – 1, 9% від всіх екопроєктів.
Доля проєктів з енергоефективності та екологічних проєктів складає 33,3%.
Реалізація всіх профінансованих Банком екопроєктів з відновлювальних джерел енергії
станом на 31 грудня 2018 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 1 025 тисяч тонн щорічно. Запланована економія природнього газу від реалізації цих проєктів складає 661 млн
м3 щорічно.

Сонячні електростанції:
51,6%
Енергоефективність:
33,3%
Вітрові електростанції:
33,3%
Електростанції на біопаливі:
4,7%
Малі гідроелектростанції:
4,7%
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1.ВІЗИТІВКА
1.5. Реалізація екобанкінгу в 2019 році

У 2019 році було продовжено активне впровадження системи екологічного менеджменту
всередині Банку. За рахунок реалізації енергоефективних заходів УКРГАЗБАНКОМ у 2019
році досягнуто зменшення споживання води на 1 179 м3 та електроенергії майже на 35 тис.
кВт*год.
У 2019 році Банк продовжив активне впровадження процедури відкритої акредитації
ЕРС-контракторів, що будують промислові об’єкти відновлювальної енергетики. Фахівці
технічного офісу Банку здійснюють детальний експертний аналіз діяльності кожного ЕРСконтрактора, зокрема й аналізується досвід роботи, ділова репутація, наявність дозвільної
документації, наявність технічного персоналу та відповідного технічного обладнання,
фінансовий стан тощо.
У 2019 році 15 компаній подали заявки на отримання відкритої акредитації ЕРСконтракторів до УКРГАЗБАНКУ, з яких 11 ЕРС-контракторів було акредитовано та внесено
до публічного реєстру на сайті Банку.
Коаліція лідерів з тарифікації викидів вуглецю (CPLC), до якої у 2018 році долучився
УКРГАЗБАНК, опублікувала щорічний звіт «Carbon Pricing Report 2018-19». У ньому
експерти вперше відзначили діяльність УКРГАЗБАНКУ разом із такими світовими лідерами,
як World Bank, EBRD, IFC, Ecosphere + (Великобританія) та Garanti Bank (Туреччина).
CPLC відзначило роботу УКРГАЗБАНКУ у запровадженні зменшення кредитних ставок в
залежності від ефективності зниження викидів СО2 при використанні кредитних коштів,
а також включення до щорічного звіту Банку інформації про управління екологічними та
соціальними ризиками.
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Ліцензії та дозволи
Вид
діяльності

1

Номер ліцензії
(дозволу)

2

Дата
видачі

3

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію
4

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
5

залучення
у вклади
(депозити) коштів
та банківських
металів від
необмеженого
кола юридичних
і фізичних осіб

Банківська
Ліцензія
№ 123

06.10.2011

НБУ

безстрокова

відкриття та
ведення поточних
(кореспондентських)
рахунків клієнтів,
у тому числі у
банківських металах,
та рахунків умовного
зберігання (ескроу)

Банківська
Ліцензія
№ 123

06.10.2011

НБУ

безстрокова

розміщення
залучених у вклади
(депозити), у тому
числі на поточні
рахунки, коштів та
банківських металів
від свого імені, на
власних умовах та на
власний ризик

Банківська
Ліцензія
№ 123

06.10.2011

НБУ

безстрокова

неторговельні
операції з валютними
цінностями

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

операції з готівковою
іноземною валютою
та чеками (купівля,
продаж, обмін
,прийняття та інкасо),
що здійснюються в
касах і пунктах обміну
іноземної валюти
банків

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

операції з готівковою
іноземною
валютою (купівля,
продаж, обмін),
що здійснюються
в пунктах обміну
іноземної валюти, які
працюють на підставі
укладених банками
агентських договорів
з юридичними
особами-резидентами

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

ведення рахунків
клієнтів (резидентів
і нерезидентів) в
іноземній валюті та
клієнтів-нерезидентів
у грошовій одиниці
України

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

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

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

ведення
кореспондентських
рахунків банків
(нерезидентів) у
грошовій одиниці
України

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

відкриття
кореспондентських
рахунків в
уповноважених
банках України в
іноземній валюті та
здійснення операції
за ними

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

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

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

залучення та
розміщення іноземної
валюти на валютному
ринку України

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

залучення та
розміщення
іноземної валюти на
міжнародних ринках

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

торгівля іноземною
валютою на
валютному ринку
України [за винятком
операцій з готівковою
іноземною валютою
та чеками (купівля,
продаж, обмін), що
здійснюється в касах
і пунктах обміну
іноземної валюти
банків і агентів]

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

торгівля іноземною
валютою на
міжнародних ринках

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

залучення та
розміщення
банківських металів
на валютному ринку
України

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

залучення та
розміщення
банківських металів
на міжнародних
ринках

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

торгівля банківськими
металами на
валютному ринку
України

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
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1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

торгівля банківськими
металами на
міжнародних ринках

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

валютні операції на
валютному ринку
України, які належать
до фінансових послуг
згідно зі статтею
4 Закону України
«Про фінансові
послуги та державне
регулювання ринків
фінансових послуг»
та не зазначені в
абзацах другому –
сімнадцятому розділу
другого Положення
про порядок надання
банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення
валютних операцій,
затвердженого
постановою
правління
національного банку
України від 15.08.2011
№ 281

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

НБУ

безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
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1.6. Ліцензії та дозволи
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

валютні операції на
міжнародних ринках,
які належать до
фінансових послуг
згідно зі статтею
4 Закону України
«про фінансові
послуги та державне
регулювання ринків
фінансових послуг»
та не зазначені в
абзацах другому –
сімнадцятому розділу
другого Положення
про порядок надання
банкам і філіям
іноземних банків
генеральних ліцензій
на здійснення
валютних операцій,
затвердженого
постановою
Правління
Національного банку
України від 15.08.2011
№ 281

Генеральна
ліцензія на
здійснення
валютних
операцій
№ 123 та
додаток до
неї

06.10.2011

Професійна
діяльність на
фондовому ринку
– депозитарна
діяльність.
Депозитарна
діяльність
депозитарної
установи

Ліцензія АЕ
№ 263236

28.08.2013

Вид
діяльності

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію
НБУ

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)
безстрокова,
повернута
до НБУ
08.02.2019

З 12.10.2013
року на
необмежений
строк
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1.6. Ліцензії та дозволи
Вид
діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)

Професійна
діяльність на ринку
цінних паперів.
Діяльність з
управління іпотечним
покриттям

Ліцензія
АД
№ 034432

18.06.2012

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 18.06.2012
року на
необмежений
строк

Професійна
діяльність на
фондовому ринку
– депозитарна
діяльність. Діяльність
із зберігання активів
інститутів спільного
інвестування

Ліцензія
АЕ
№ 263237

28.08.2013 Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 12.10.2013
на
необмежений
строк

Професійна
діяльність на
фондовому ринку
– депозитарна
діяльність. Діяльність
із зберігання активів
пенсійних фондів

Ліцензія
АЕ
№ 263238

28.08.2013

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 12.10.2013
на
необмежений
строк

Професійна
діяльність на
фондовому ринку –
діяльність з торгівлі
цінними паперами.
Андеррайтинг

Ліцензія
АЕ
№ 294715

14.02.2015

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 14.02.2015
на
необмежений
строк
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1.6. Ліцензії та дозволи
Вид
діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Орган
державної
влади, що
видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(за наявності)

Професійна
діяльність на
фондовому ринку –
діяльність з торгівлі
цінними паперами.
Брокерська діяльність

Ліцензія
АЕ
№ 294713

14.02.2015

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 14.02.2015
на
необмежений
строк

Професійна
діяльність на
фондовому ринку –
діяльність з торгівлі
цінними паперами.
Дилерська діяльність

Ліцензія
АЕ
№ 294714

14.02.2015

Національна
комісія
з цінних
паперів та
фондового
ринку

З 14.02.2015
на
необмежений
строк

1.7. Афілійовані особи
Установа, що має істотну участь в АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2020:
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, відсоток істотної участі –
94,9409%.
Установи, в яких АБ «УКРГАЗБАНК» є власником істотної участі станом на 01.01.2020:
ЗАТ «Розрахункова палата «Київської універсальної біржі», відсоток істотної участі –
15%;
ТОВ «Медіа-Сервіс», відсоток істотної участі – 10%.
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1.8. Організаційна структура (станом на 01.01.2020)
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1.9. Персонал
Нині персонал УКРГАЗБАНКУ — це ефективна команда висококваліфікованих фахівців,
об’єднаних спільною метою, які спроможні ефективно використовувати накопичені знання
та досвід для досягнення загального результату. Працівники Банку професійно виконують
свої обов’язки, прагнуть оптимізувати бізнес-процеси, шляхом використання прогресивних
методів та втілення нових ідей, гнучкості та динамічності відповідно до вимог зовнішнього
середовища.
Протягом 2019 року керівництво УКРГАЗБАНКУ приділяли багато уваги підвищенню рівня
ековідповідальності та обізнаності персоналу, підтримували екоініціативи працівників на
рівні Банку. Працівники Банку брали активну участь у конференціях за напрямками зеленої
енергетики та охорони довкілля.
Банком постійно вдосконалюються існуючі інструменти управління персоналом. Так, вже
другий рік поспіль ефективно працює система мотивації працівників, що спрямована на
досягнення поставлених завдань та цілей, виконання планових бізнес-показників, а також
направлена на підвищення об’єктивності оцінки діяльності структурних підрозділів Банку.
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1.9. Персонал
В УКРГАЗБАНКУ особливу увагу приділено розвитку та внутрішньому кар’єрному
просуванню працівників Банку. Пріоритет надається саме внутрішнім переміщенням, у
порівнянні із зовнішнім наймом. Активно використовується кадровий резерв на керівні
посади, який було створено минулого року та постійно поповнюється новими амбітними
та високопрофесійними працівниками.
Протягом 2019 року керівництво Банку доклало значних зусиль для покращення соціальних
стандартів своїх працівників, а також спільно з профспілкою працівників Банку продовжує
реалізовувати програми підтримки та заохочення працівників.
Банк безперервно вдосконалює свої підходи до управління і розвитку персоналу, гарантує
високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, забезпечує охорону праці та безпеку
персоналу.

1.10. Історія становлення

1993 рік

Зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний
Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого став АБ
«УКРГАЗБАНК».

1995 рік

Банк змінив назву на АБ «Інтергазбанк» та складався з Головної установи
у м. Києві та Одеської філії. Розпочалась активна комерційна і фінансова
діяльність. Для оперативного та якісного обслуговування клієнтів впроваджено програмний комплекс «Клієнт-Банк».
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1996 рік

Банк змінив назву на АБ «УКРГАЗБАНК», отримав ліцензію НБУ на право
здійснення операцій з валютними цінностями, приєднався до міжнародної
системи REUTERS і розпочав активну діяльність на валютному ринку
України.

1997 рік

Банк реорганізовано в АБ «УКРГАЗБАНК» у формі відкритого акціонерного
товариства. Банк активно інтегрується до газового комплексу України:
його клієнтами стали потужні газопостачальники — ДАХК «Укргаз», АТЗТ
«Інтергаз» та інші. Банк отримав генеральну ліцензію на право здійснення
банківських операцій. Аудиторська компанія Deloitte & Touche вперше
провела аудит Банку за міжнародними стандартами.

1998 рік

Банк наростив темпи капіталізації внаслідок другої емісії акцій. Цього ж
року Банк увійшов до складу Асоціації українських банків.

1999 рік

Банк здійснив третю емісію акцій, збільшивши статутний фонд з 6,90 млн
грн до 13,95 млн грн. Для реалізації стратегічного плану розвитку Банк
розширив ліцензію на право залучення і розміщення іноземної валюти на
міжнародних ринках.

2000 рік

Банк емітував локальні платіжні картки «ЕНЕРГІЯ™» та впровадив
зарплатні проєкти для своїх найбільших клієнтів. Цього ж року Банк став
принциповим членом міжнародної асоціації Еuropay International.

2001 рік

Банк змінив офіційну назву на Відкрите акціонерне товариство АБ
«УКРГАЗБАНК» та продовжив активне просування банківських послуг у
регіони та наприкінці року налічував уже 40 регіональних відділень.

2002 рік

З огляду на динаміку обсягу активних і пасивних операцій Банку, Комісією
з питань нагляду та регулювання діяльності банків ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
включено до ІІ групи банків України. Банк розширив присутність на ринку і
був представлений вже у 13 областях України.

2003 рік

Банк емітував власну платіжну картку МПС Visa International. Цього ж
року Банк виграв тендер на обслуговування рахунків для розміщення
коштів Світового банку, спрямованих на фінансування проєкту «Розвиток
приватного сектора».

2004 рік

Банк збільшив статутний фонд до 120 млн грн та увійшов до першої
двадцятки банків України. Емісія платіжних карток сягнула майже 180
тисяч штук. Активно впроваджувалися зарплатні проєкти клієнтів.
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2005 рік

Банк пройшов сертифікацію термінального обладнання у МПС MasterCard Worldwide та розпочав еквайринг чіп-карт цієї платіжної системи.
Впроваджено нову систему біометричної ідентифікації клієнтів у
депозитарії — «МАСТ-IПРА «Депозитарій».

2006 рік

Банк затверджено пілотним банком у проєкті Міжнародної фінансової
корпорації (IFC) «Корпоративне управління в банківському секторі
України». Міжнародне кредитне агентство Moody’s Investors Service
присвоїло Банку довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній
валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз за рейтингами —
«стабільний». Усе це сприяло залученню від іноземних банків дебютного
синдикованого кредиту на суму 16 млн доларів США.

2007 рік

Банк відзначився істотним зростанням показників діяльності та збільшив
статутний фонд до 500 млн грн. Банк отримав другий синдикований кредит
на суму 46 млн доларів США та клубний кредит на суму 20 млн доларів
США. Розпочалася реорганізація системи управління мережею продажу
шляхом переходу на «єдиний баланс».

2008 рік

2009 рік

Банк увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансових
установ і збільшив статутний фонд до 700 млн грн. Залучено синдикований
кредит на суму 23 млн доларів США, кошти було спрямовано на
фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів. Банк вчасно і в
повному обсязі погасив клубний кредит у розмірі 20 млн доларів США та
синдикований кредит у розмірі 46 млн доларів США, які було залучено у
2007 році. Банк запровадив нову послугу для клієнтів — фізичних осіб —
операції на ринку Forex. Банк посів перше місце за рівнем інформаційної
прозорості з найкращим в історії подібних досліджень в Україні показником
транспарентності — 71,2% за результатами проведеного Агентством
фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного
управління Standard & Poor’s дослідження серед 30 найбільших банків.
Зважаючи на фінансову ситуацію, що склалася в Україні у 2009 році,
акціонери звернулись до Уряду щодо участі держави у статутному
капіталі Банку шляхом його рекапіталізації. Кабінет Міністрів України
ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 3,1 млрд
грн. Таким чином, статутний капітал Банку зріс до 3,8 млрд грн, а 81,58%
його акцій належало державі в особі Міністерства фінансів України. Цього
ж року Банк реорганізовано у публічне акціонерне товариство. В умовах
фінансової кризи Банк оптимізував існуючу мережу з метою скорочення
адміністративних витрат.
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2010 рік

2011 рік

2012 рік

Банк розробив нову стратегію розвитку, відзначився зростанням показників фінансової діяльності та відновленням кредитування. На початку року
шляхом додаткової емісії акцій статутний капітал Банку збільшено на
1,9 млрд грн, частка Міністерства фінансів України у статутному капіталі
зросла до 87,72%. Міністерством фінансів України Банк включено
до переліку комерційних банків, що здійснюють функції агентів з
оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями
внутрішньої державної позики. Кабінет Міністрів України визначив Банк
уповноваженим обслуговувати поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання гарантованих постачальників (газопостачальні компанії) та
їх структурних підрозділів, а також підприємств, які продають природний
газ газопостачальним підприємствам. Рейтингове агентство «КредитРейтинг» підтвердило Банку довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB.
Прогноз рейтингу — «стабільний», рівень надійності банківських депозитів
на рівні «4» (висока надійність).
Банк докапіталізовано на 4,3 млрд грн, до 10 млрд грн, а частка Держави в
капіталі досягла 92,9998%. Це дало можливість доформувати необхідний
обсяг резервів згідно з вимогами НБУ та міжнародного фінансового аудиту.
Банк утримував міцні конкурентні позиції в групі найбільших українських
банків. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» двічі протягом року
підтверджувало довгостроковий кредитний рейтинг і рейтинг боргового
зобов’язання Банку на рівні uaBBB із прогнозом «стабільний», а також
рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «4» (висока надійність).
РА «Експерт-Рейтинг» визначило кредитний рейтинг Банку та його
боргових зобов’язань (облігацій серій С, D, E) на рівні uaВВВ+.
Банк продовжив успішну реалізацію стратегії та закріпив провідні позиції
серед найбільших українських банків. Банк став активним учасником
державної програми житлового кредитування фізичних осіб «Доступне
житло». Отримавши ліцензію Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів — діяльності з управління іпотечним покриттям, Банк набув
виключного права надавати відповідні послуги емітентам цінних паперів.
Банк виконав зобов’язання перед зовнішніми кредиторами та погасив
синдикований кредит на суму 23 млн доларів США, наданий у 2008 році
групою міжнародних банків — кредиторів.
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2013 рік

2014 рік

2015 рік

Чистий прибуток за підсумками року перевищив 1 млрд грн, що стало
другим результатом на ринку. УКРГАЗБАНК запровадив власну
мультивалютну систему грошових переказів Welsend, яка вже восени
вийшла на міжнародний ринок і стала доступною в Грузії. Першим на
українському банківському ринку УКРГАЗБАНК запропонував спеціальну
програму кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків. УКРГАЗБАНК став учасником урядової програми Польщі
«Фінансова підтримка експорту», реалізованої польським державним
банком Bank Gospodarstwa Krajowego та отримав ліміт на 14 млн євро.
У 2014 році УКРГАЗБАНК увійшов у топ-100 найкращих компаній України.
Запропонував універсальну кредитно-депозитну картку «Домовичок»,
яка вже в листопаді була визнана компанією MasterCard продуктом року
для масового сегмента. Система управління інформаційною безпекою
УКРГАЗБАНКУ в 2014 році пройшла міжнародну сертифікацію та першою
в Україні отримала сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO/IEC
27001:2005. «Українське кредитно-рейтингове агентство» підтвердило
довгостроковий кредитний рейтинг Банку на рівні «uaA+», прогноз
рейтингу «стабільний», а також рейтинг депозитів на рівні «A» (найвища
надійність).
Банк увійшов до переліку об’єктів державної власності, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Достроково
і в повному обсязі погасив короткострокові стабілізаційні кредити
НБУ на загальну суму 922,6 млн грн. Також у повному обсязі повернув
Державній казначейській службі України депозит у розмірі 200 млн
доларів і нараховані відсотки за ним. Банк успішно завершив процедуру
приєднання ПАТ «АКБ «КИЇВ» — унікального для української банківської
системи процесу підтримки фінансової стабільності. УКРГАЗБАНК
отримав додаткову капіталізацію в розмірі 3,8 млрд грн, що стало
додатковою гарантією його стабільності. Таким чином, частка держави в
статутному капіталі Банку збільшилася з 92,9998% до 94,9409%. Успішно
пройшов перший наглядовий аудит системи управління інформаційною
безпекою (СУІБ) та отримав новий сертифікат відповідності вимогам
Міжнародного Стандарту з управління інформаційної безпеки ISO/IEC
27001:2013. За результатами рейтингів «УКРА» та РА «Стандарт Рейтинг»
банк отримав найвищу надійність депозитів серед українських банків на
рівні. Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» підтвердив кредитний
рейтинг УКРГАЗБАНК за національною шкалою на рівні uaAА-.
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2016 рік

У 2016 році УКРГАЗБАНК достроково і в повному обсязі погасив
стабілізаційні кредити НБУ на загальну суму 3 616,6 млн грн, що були
отримані у 2008-2009 роках для підтримки ліквідності та покращення
фінансового стану Банку в межах Програми фінансового оздоровлення.
Банк став уповноваженим банком на здійснення розрахунків за митними
платежами і повністю налаштував роботу 38 своїх відділень з метою
обслуговування митниць Державної фіскальної служби України.
Увійшов до першої п’ятірки найбільших українських банків за обсягом
активів.
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та УКРГАЗБАНК підписали
угоду зі спрощення доступу до фінансування для компаній, що бажають
запровадити відновлювальні та енергозберігаючі технології і допомогти
розкрити «зелений» економічний потенціал країни. УКРГАЗБАНК і
Міністерство екології та природних ресурсів України підписали угоду
про взаємодію і співпрацю у реалізації екологічних, енергоефективних
проєктів Банку. У листопаді Меморандум про партнерство та співпрацю,
спрямовану на підвищення енергоефективності України, розвиток
«зеленої» енергетики був підписаний між Банком та Асоціацією
«Європейсько-українське енергетичне агентство».
Німецько-Український фонд збільшив обсяги фінансування Банку для
кредитування МСБ у понад 2 рази — до 6,9 млн євро, а у гривні — з 1 млн
до 24 млн грн.
З метою розширення клієнтської бази та посилення статусу розрахункового
банку для здійснення міжбанківських операцій, УКРГАЗБАНК надав згоду
на виконання функцій розрахункового банку в програмі об’єднаної мережі
банкоматів «АТМоCфера».
У 2016 році Банк став першим українським банком, який почав торгові
операції через систему FXAll, що є частиною Thomson Reuters FX Trading
Dealing – найбільшого майданчика з торгівлі валютами у світі.
Протягом року Банк утримував лідерство серед провідних учасників
ринку державних облігацій та серед депозитарних установ за обсягом
депозитарних активів. Перебував у ТОП-100 найбільших платників
податків України, став лідером серед українських банків із залучення
коштів місцевих бюджетів та закладів освіти.
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2016 рік

УКРГАЗБАНК успішно пройшов другий наглядовий аудит Системи
управління інформаційною безпекою (СУІБ) та підтвердив сертифікат
відповідності вимогам Міжнародного стандарту з управління
інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013. Рейтингове агентство
IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг Банку на рівні uaA+ зі
збереженням прогнозу «стабільний». Також був підтверджений рейтинг
надійності банківських вкладів на рівні «5+», що означає відмінну
надійність.
Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про
підвищення кредитного рейтингу УКРГАЗБАНКУ за національною шкалою
до рівня uaAА+, що характеризується дуже високою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками.

2017 рік

Банк посів четверту сходинку за обсягом активів серед найбільших банків
України. Оновлено склад Наглядової ради, в якому кардинально посилено
представництво незалежних членів Ради (4 з 7 осіб).
УКРГАЗБАНК підписав Меморандум з Німецько-Українським фондом з
метою розвитку існуючих та запровадження нових програм економічно
привабливого кредитування МСБ в Україні.
Підписано Меморандум про співпрацю з Проектом Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» для реалізації програми енергозбереження і збільшення енергоефективності у містах України.
Банк приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування IFC.
Першим з держбанків отримав міжнародний код ідентифікації юридичної
особи – LEI, що дозволяє регуляторам та ризик-менеджерам миттєво
ідентифікувати сторони фінансових транзакцій, а дані, що передаються у
звітах, стають більш точними і надійними.
УКРГАЗБАНК, Міністерство фінансів України та Міжнародна фінансова
корпорація підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки
процесу залучення стратегічного фінансового інвестора у капітал
державного Банку.
Став одним із перших в Україні банків, що підписав угоду про гарантійне
забезпечення відповідно до ініціативи EU4Business з Європейським
інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом на
підтримку кредитування українських підприємців МСБ у розмірі 50 млн
євро.
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2017 рік

Банк розпочав співпрацю з компанією JLL в Україні та ДП «СЕТАМ» у
рамках проєкту щодо продажу балансового майна банку.
Першим із українських банків здійснив випуск фінансової гарантії зі
сплати митних платежів на користь Державної фіскальної служби України.
Першим в Україні почав надавати кредити на встановлення «домашніх»
сонячних електростанцій під 0,001% річних, презентував першу в Україні
екологічно чисту платіжну картку та «Картку вболівальника» на відкритому
тренуванні збірної України. Розпочав видачу е-ліцензій для фізичних осіб
- клієнтів Premier Banking, перейшов на власний процесинг.
УКРГАЗБАНК посів першу позицію у рейтингу кращих банків України за
обслуговуванням малого та середнього бізнесу, що складений виданням
«Личный счет». Став кращим у номінації «Ощадний вклад» і увійшов
у трійку провідних банків України за версією щорічного рейтингу «50
провідних банків України» від видання Financial Club.
Банк увійшов до трійки найнадійніших банків України за версією видання
«Личный счёт» та в ТОП-10 за результатами рейтингу від РА «СтандартРейтинг».
УКРГАЗБАНК став єдиним державним банком, який увійшов до ТОП10 банків з найвищим рейтингом надійності депозитів. Очолив рейтинг
надійності депозитів серед держбанків у рейтингу Standard Rating, а
також визнаний кращим у номінації «Еко-банк» у спеціальному випуску
«Фінансовий Оскар» від видання «БІЗНЕС», став провідним Еко-банком
року за результатами щорічного конкурсу «Банк року» міжнародного
журналу «Банкиръ».

2018 рік

Для продовження вдосконалення ІТ-безпеки і посилення механізмів
протидії кіберзагрозам на початку 2018 року УКРГАЗБАНК приєднався до
Асоціації «УкрСВІФТ».
За сприяння УКРГАЗБАНКУ та Міжнародної фінансової корпорації (IFC)
була проведена перша угода з міжнародного торговельного фінансування
у рамках глобальної програми підтримки торгівлі для клієнта сегмента
малого та середнього бізнесу. Навесні УКРГАЗБАНК та IFC підписали
договір про реалізацію спільного проєкту «Стати лідером у сфері
банківських послуг для МСБ».
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2018 рік

За результатами проведення річних загальних зборів акціонерів
УКРГАЗБАНКУ до складу Наглядової Ради увійшли 2 нових незалежних
члени.
УКРГАЗБАНК увійшов до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів
вуглецю (CPLC) і став першим партнером від України, який посилить
підтримку в залученні додаткових ресурсів для країни, що необхідно для
створення системи ціноутворення на викиди парникових газів.
Банк запровадив новий сервіс «Екобанк Online», який дозволив клієнтам
керувати власними рахунками у будь-який зручний час та у будь-якому
куточку світу з мобільного телефону або комп’ютера.
Восени 2018 року УКРГАЗБАНК приєднався до польської урядової
програми сприяння експорту та отримав ліміт польського державного
банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Банк активно продовжував роботу за основним напрямом – екобанкінг.
УКРГАЗБАНК надав екокредит на будівництво унікальної сонячної фотоелектричної станції «Солар Чорнобиль» у місті Прип’ять потужністю 1 МВт.
З початку 2018 року УКРГАЗБАНК профінансував 50% нових потужностей
відновлюваних джерел енергії, що отримали «зелений» тариф. Того ж року
Банк розпочав новий напрям роботи – публічну процедуру акредитації
ЕРС-контракторів — генеральних підрядників будівництва промислових
об’єктів відновлюваної енергетики.
Рейтингове агентство ІВІ-Rating підтвердило найвищу надійність
банківських депозитів УКРГАЗБАНКУ з оцінкою 5+ та підвищило
кредитний рейтинг до рівня uaAA зі зміною прогнозу на «стабільний». РА
«Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу
на рівні uaAА+. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
надійність депозитів на рівні r5 та дуже високу кредитоспроможність на
рівні uaAA+.

2019 рік

В 2019 році УКРГАЗБАНК долучився до трійки лідерів у номінації
«Найкращі банки у Східній Європі з торговельного фінансування у 2018
році» за версією найавторитетнішого фінансового видання з торгівлі –
Global Trade Review.
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2019 рік

Банк продовжував розвиватись як провідний еко-банк України, зосереджуючи свою діяльність на фінансуванні проєктів корпоративних
клієнтів, підприємств малого та середнього бізнесу та приватних осіб, які
пов’язані з технологіями енергоефективності, відновлювальної енергії,
ефективності ресурсів, зменшення забруднення тощо. 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 Банк став першим серед українських банків партнером Private
Financing Advisory Network (PFAN) – глобальної мережі, що забезпечує
безкоштовну експертну та інвестиційну підтримку проєктів «чистої»
енергетики.
До послуг клієнтів Банку у 154 населених пунктах України представлено
250 діючих точок продажів. Кількість клієнтів банку вже становить понад
2, 1 млн, зокрема й 2 067 000 – клієнти роздрібного бізнесу, 63 тисячі –
клієнти малого та середнього бізнесу, 6 тисяч – корпоративні клієнти.
УКРГАЗБАНК активно продовжував розвивати власний мультиплатформовий мобільний додаток «Екобанк Online» (впроваджено Garmin Pay,
Google Pay та Apple Pay, кешбек, можливість оплати комунальних платежів
тощо), кількість користувачів якого наприкінці 2019 року перевищила 257
тисяч.
Протягом 2019 року Банк активно розвивав операції торговельного
фінансування. Портфель цих операцій станом на початок 2020 року склав
9,8 млрд грн, зокрема 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 УКРГАЗБАНК отримав прибуток обсягом 1 299
млн грн, що перевищує результат за 2018 рік на понад 65%. На результат
вплинули такі фактори: операційний прибуток - 4 361 млн грн (зокрема
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.
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2019 рік

УКРГАЗБАНК та Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, що
сприяє залученню інвестицій та забезпечує умови ведення інноваційного
бізнесу, розпочали співпрацю для реалізації спільних проєктів в
енергозбереженні, енергоефективності, «зеленій» енергетиці, захисті
довкілля та розбудові необхідної інфраструктури у цих сферах.
Також Банк став партнером соціально-екологічного проєкту «Київ
квітучий».
Метою співпраці є озеленення столиці, формування
екокультури у киян та, загалом, створення комфортного життєвого
простору у сучасному мегаполісі.

1.11. Рейтинги
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1.12. Огляд фінансових показників на кінець 2019 року
Основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на кінець року на основі фінансової
звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2019 року

Показники

2019 рік

2018 рік
тис. грн.

Зміна
%

Балансові показники
Активи, в т.ч.:

119 137 243

82 224 995

44,89%

Грошові кошти та їх
еквіваленти

46 412 441

14 035 435

230,68%

Кредити клієнтам та
фінансова оренда

38 985 679

45 236 844

(13,82%)

Інвестиції, які
обліковуються за
справедливою
вартістю через інший
сукупний дохід

30 410 368

18 801 478

61,74%

Зобов’язання, в т.ч.:

110 882 759

76 468 980

45,00%

Кошти Національного
банку України

0

4 303 770

(100,00%)

Кошти клієнтів

103 359 581

65 121 926

58,72%

Власний капітал

8 254 484

5 756 015

43,41%

Статутний капітал

13 837 000

13 837 000
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Показники

2019 рік

2018 рік
тис. грн.

Зміна
%

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
Чисті проценті
(витрати)/доходи
після зміни резерву
під зменшення
корисності кредитів

2 122 506

2 402 078

(11,64%)

Результат від
первісного визнання/
припинення визнання
фінансових активів/
зобов’язань

(2 501)

(5 914)

57,71%

Чисті комісійні
доходи

1 064 566

760 891

39,91%

Чисті прибутки
від інвестицій, які
обліковуються за
справедливою
вартістю через інший
сукупний дохід

65 771

30 966

112,40%

Результат від
операцій з
іноземними валютами
та похідними
фінансовими
інструментами

300 614

292 890

2,64%

Інші доходи

711 029

173 824

309,05%
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2019 рік

Показники

2018 рік
тис. грн.

Зміна
%

Непроцентні витрати

(2 917 013)

(2 773 013)

(5,19%)

Чистий прибуток/
збиток

1 288 996

768 698

67,69%

Позиції АБ «УКРГАЗБАНК» на банківському ринку станом на 01.01.2020 1
Показники

Частка на ринку

Власний капітал

4,12%

Активи

7,98%

Портфель цінних паперів

7,18%

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.

4,47%

юридичних осіб

4,93%

фізичних осіб

2,63%

Кошти клієнтів, у т. ч.

9,43%

юридичних осіб

13,94%

фізичних осіб

4,99%

Розраховано на підставі наведених на сайті Національного банку України основних
показників діяльності банків України на 01.01.2020

1
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1.13. Членство в міжнародних платіжних системах
УКРГАЗБАНК є багаторічним членом в міжнародних платіжних системах MasterCard Worlwide, Visa International Service Association, та Національній платіжній системі «Український
платіжний простір».
УКРГАЗБАНК, як принциповий член міжнародних платіжних систем (далі - МПС) MasterCard Worlwide та Visa International Service Association, має тривалий досвід співпраці з
банками при вступі до МПС та надання подальшого професійного супроводження.
Крім того, Банк володіє ліцензіями на здійснення операцій з торгового еквайрингу у двох
платіжних системах, що надає можливість здійснювати діяльність з цього напряму за
агентською схемою, розробленою Банком з урахуванням правил МПС Worlwide /Visa International Service Association та чинного законодавства України.
Серед основних переваг варто зазначити співпрацю УКРГАЗБАНКУ з найбільшими
процесинговими центрами в межах обслуговування афілійованих/ асоційованих учасників
міжнародних платіжних систем – ПрАТ «Український процесинговий центр», АТ
«УКРКАРТ».
Надання спонсорської підтримки при вступі банків до МПС залишається пріоритетним
напрямом діяльності Банку із розвитку карткового бізнесу.
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1.14. Членство в міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях
АТ «Фондова біржа ПФТС»;
ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»;
АТ «Українська біржа»;
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;
Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»;
Незалежна асоціація банків України (НАБУ);
Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативі (ПАРД);
Асоціація «Українські Фондові Торговці».

1.15. Відокремлені структурні підрозділи (станом на 01.01.2020)
Перелік відділень АБ «УКРГАЗБАНК» (станом на 01.01.2020)
7

14
11
6
12
6

5
9

12

34

7

7

7

9

16

10

3

13

5

4

21

4

8
5

1.16. Міжнародна діяльність
Співробітництво з міжнародними фінансовими установами та організаціями, а також
участь Банку у міжнародних програмах є одним із важливих напрямів діяльності АБ
«УКРГАЗБАНК». У 2019 р. Банк продовжив активно встановлювати та розвивати відносини
з міжнародними установами та фінансовими організаціями. Новими міжнародними
партнерами Банку стали Європейський банк реконструкції та розвитку, Private Financing
Advisory Network та Фінансова ініціатива ООН з навколишнього середовища.
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Private Financing Advisory Network
У травні 2019 р. АБ «УКРГАЗБАНК» став першим серед українських банків партнером
Private Financing Advisory Network (PFAN) – глобальної мережі, яка забезпечує безкоштовну експертну підтримку проєктів «зеленої» енергетики, зокрема надає допомогу у
підготовці документації для залучення фінансування у проєкти. Партнерство з PFAN – це
можливість подолати інвестиційні бар’єри між світовими інвесторами та українськими підприємцями та залучити інвестиції у перспективні зелені проєкти.

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

Фінансова ініціатива ООН з навколишнього
середовища
У жовтні 2019 р. Банк першим серед українських банків приєднався до Принципів відповідальної банківської діяльності та став учасником Фінансової ініціативи ООН з
навколишнього середовища (UNEP FI). Принципи відповідальної банківської діяльності
визначають роль і відповідальність банківської галузі у формуванні сталого майбутнього і
приведення банківського сектору у відповідність з цілями ООН у сфері сталого розвитку
та Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Долучення до Принципів та застосування
їх у діяльності Банку відповідає стратегічним цілям Банку стати провідним 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.
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визначення Загальними зборами цілей та основних напрямів діяльності Банку;
здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління;
своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його
фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління
з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами
інформації;
ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту
прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.
Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове
для всіх структурних підрозділів Банку.
На сучасному етапі розвитку Банку йому притаманний ряд особливостей, що визначають
підходи до побудови системи корпоративного управління Банку та накладають додаткові
вимоги та обмеження щодо діяльності Банку.
Держава в особі Міністерства фінансів України володіє значною (94,9409%) часткою у статутному капіталі Банку. Така структура власності Банку зумовлює необхідність дотримання
інтересів Держави як акціонера, врівноваження інтересів власників (у тому числі Держави).
За таких умов організація корпоративного управління Банку передбачає формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування
інтересів всіх учасників корпоративних відносин та активну співпрацю із зацікавленими
особами (працівниками, клієнтами, державою, громадськістю тощо).
Система управління Банку створюється та діє за принципом підпорядкованості нижчого
органу управління вищому органу управління.
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Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку, що здійснює управління
діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрями діяльності.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління, але
не бере участі в поточному управлінні Банком.
З метою удосконалення корпоративного управління в АБ «УКРГАЗБАНК» створені та
успішно функціонують такі комітети Наглядової ради:

1

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

2

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

3

Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди,
призначень та корпоративного управління.

4

Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку
АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

5

Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»
за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань.

6

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК»
фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску
«зелених» облігацій.

7

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій
АБ «УКРГАЗБАНК».

8

Тимчасовий комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління
репутаційним інцидентом.
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Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю
Банку.
Протягом 2019 року Банк продовжував тісно співпрацювати з Міжнародною фінансовою
корпорацією з метою вдосконалення корпоративного управління, наближення до міжнародної практики корпоративного управління та покращення інвестиційної привабливості
Банку. Банк продовжуватиме вживати заходи щодо створення ефективних правових, регуляторних та інституційних засад належного корпоративного управління.
Винагорода керівників АБ «УКРГАЗБАНК»
Відповідно до Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), порядок виплати винагороди членам Наглядової ради
визначається у цивільно-правових договорах, що укладаються з кожним членом Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Голова та члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які є державними службовцями або
особами, уповноваженими на виконання функцій Держави, виконують покладені на них
Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю
компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів
Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).
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Члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», які не є державними службовцями або особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а є представниками акціонера або
є незалежними, виконують покладені на них Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням
про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та відповідними цивільно-правовими договорами
функції на оплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їх винагороди
встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та складається
з базового розміру та додаткової винагороди за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради (20% базової винагороди) та за участь члена Наглядової ради
у роботі комітету Наглядової ради (10% базової винагороди (незалежно від кількості комітетів)).
Порядок оплати праці та матеріального стимулювання Голови та членів Правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства,
Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Правління, Положенням про винагороду
Голови та членів Правління, а також цивільно-правовим, трудовим договором (контрактом),
що укладається з Головою та кожним членом Правління.
Розмір винагороди Голови та членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, а також критерії оцінки ефективності, на основі яких розраховується змінна
складова винагороди, встановлюється окремим рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Розмір винагороди Голови та членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється окремим рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
Винагорода головного бухгалтера та його заступників здійснюються на підставі Колективного договору та Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
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Рейтинг Euromoney
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 Східній Європі у 2019 році» у рейтингу Euromoney «Award for excellence 2019».

Міжнародна фінансова корпорація

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 проєкт
побудови екобанку. У 2019 р. завершився останній етап проєкту. Завдяки йому Банк став
лідером з фінансування енергоефективних проєктів та проєктів відновлюваної енергетики
в Україні.
У 2017 р. Банк підписав стратегічний тристоронній меморандум з МФК та Міністерством
фінансів України, головною метою якого є підтримка в підготовці приватизації АБ «УКРГАЗБАНК». У 2019 р. сторони розпочали підготовку та структурування відповідної угоди,
а в листопаді 2019 р. рада директорів МФК схвалила рішення про надання АБ «УКРГАЗБАНК» кредиту з опцією конвертації в капітал.
У 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. У 2019 р. ліміт операцій за програмою досяг 70 млн доларів США.
У березні 2019 р. МФК та Фонд енергоефективності обрали АБ «УКРГАЗБАНК» фінансовим партнером у пілотному проєкті «Перші ластівки», який спрямований на впровадження
енергоефективних заходів для ОСББ.

Європейський інвестиційний банк
Іншим важливим напрямом міжнародного співробітництва Банку в 2019 р. була співпраця
з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). У 2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався
до спільного Проєкту України та ЄІБ «Основний кредит для МСП та компаній з середнім
рівнем капіталізації».
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Проєкт спрямований на розвиток малих та середніх підприємств через спрощення
цим підприємствам доступу до довгострокових кредитних ресурсів для фінансування
виробничих потреб та проєктів з розвитку бізнесу.
АБ «УКРГАЗБАНК» також продовжив співпрацю з ЄІБ за Проєктом гарантійного механізму,
угоду про який було підписано восени 2017 р. Гарантійний механізм спрямований на
підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Його
застосування спрощує доступ до кредитів для МСП, забезпечуючи зниження вимог до
застави за кредитами.

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

Німецько-український фонд

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. Впродовж 2019 р. Банк співпрацював із Німецько-українським фондом за 4 програмами:
Програма мікрокредитування – найбільша за обсягами програма НУФ для ММСП, яка
спрямована на фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства та
торгівлі.
Кредитування мікро-, малих та середніх підприємств. Ця програма забезпечує пільгові
умови кредитування підприємствам, які працюють у галузях, що розглядаються НУФ
як пріоритетні та стратегічно важливі для розвитку економіки (сільське господарство,
харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади
громадського харчування, легка промисловість, проєкти, пов’язані з енергоефективністю
та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищенням продуктивності праці та
створенням робочих місць в слаборозвинених/депресивних регіонах).
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2.КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
2.1. Основні акціонери (станом на 01.01.2020)
Станом на 01.01.2020 року статутний капітал Банку становить 13 837 000 000 грн та поділений на 13 836 522 922 простих іменних та 477 078 привілейованих іменних акцій.
Найбільшим бенефіціарним власником є Держава Україна в особі Міністерства фінансів
України, що володіє часткою у розмірі 94,940948 % у статутному капіталі Банку. Жоден
інший акціонер не має у власності більше ніж 1,0 % у статутному капіталі Банку.
Члени Наглядової ради Банку не володіють акціями Банку.
Члени Правління володіють часткою у розмірі 0,000243 % у статутному капіталі Банку.
2.2. Динаміка акціонерного капіталу
№ з/п

Дата реєстрації змін до Статуту

Розмір статутного капіталу, грн

1

Грудень 2002

64 567 571

2

Грудень 2003

90 000 000

3

Серпень 2004

120 000 000

4

Червень 2005

170 000 000

5

Травень 2006

200 000 000

6

Грудень 2006

300 000 000

7

Травень 2007

400 000 000

8

Листопад 2007

500 000 000

9

Травень 2008

600 000 000

10

Грудень 2008

700 000 000

11

Липень 2009

3 800 000 000

12

Січень 2010

5 700 000 000

13

Липень 2011

10 000 000 000
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2.КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
2.2. Динаміка акціонерного капіталу
№ з/п

Дата реєстрації змін до Статуту

Розмір статутного капіталу, грн

14

Травень 2015

13 204 000 000

15

Серпень 2015

13 837 000 000

2.3. Дивідендна політика
Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається загальними зборами
акціонерів Банку у відповідності з фінансовими показниками діяльності Банку за звітний
період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Банку
на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Банку, один
раз на рік за підсумками відповідного календарного року з чистого прибутку звітного року
та/або нерозподіленого прибутку.
Виплата дивідендів за простими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня
прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішення про виплату дивідендів.
У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший
ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк,
визначений загальними зборами.
Виплата дивідендів за привілейованими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня закінчення звітного року за умови відсутності обмежень, встановлених банківським законодавством та з урахуванням окремих рішень Наглядової ради.
Порядок щорічної виплати дивідендів акціонерам за підсумками діяльності за рік визначається Положенням про акції та дивідендну політику Банку, затвердженим загальними
зборами акціонерів Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.
Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у
встановленому законодавством порядку.
Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до
кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків,
способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та
класу.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями
Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Банку допущені до торгів.
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2.КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
2.3. Дивідендна політика
Банк здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.
Виплата дивідендів здійснюється у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом
та Положенням про акції та дивіденду політику Банку.
Банк у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на
отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись законодавством, у тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність» та
«Про акціонерні товариства».
За результатами діяльності Банку у 2019 році рішення про виплату дивідендів загальними
зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» не приймалось. Протягом 2019 року дивіденди не
виплачувались.

3.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видів та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль, пом’якшення всіх суттєвих ризиків Банку
з метою визначення Банком величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих
ризиків, притаманних його діяльності.
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3.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Система управління ризиками базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку із
застосуванням моделі трьох ліній захисту:

1

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

2

друга лінія — на рівні підрозділів з управління ризиками, що включають департамент ризик-менеджменту та управління соціальних та екологічних ризиків, та
департаменту комплаєнс;

3

третя лінія — на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та
оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.

Структура управління ризиками

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

Комітет з управління ризиками Наглядової ради
Комітет з управління ризиками Наглядової ради забезпечує наявність та підтримання в актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують процес управління ризиками та кредитну політику Банку, здійснює регулярний моніторинг та аналіз поточного
профілю ризиків, що приймаються Банком, здійснює контроль за дотриманням показників
ризик-апетиту, визначених у декларації схильності до ризиків.
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1.ВІЗИТІВКА
1.16. Міжнародна діяльність
Кредитування малих та середніх підприємств – програма, спрямована на фінансування
інвестиційних проєктів малих та середніх підприємств у сфері сільського господарства,
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.

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

Фінансовий форум МСП
З 2018 р. Банк є членом Фінансового форуму МСП (SME Finance Forum), що об’єднує фінансові інституції, технологічні компанії та установи з фінансового розвитку в усьому світі з
метою заохочення інновацій та забезпечення розвитку малих та середніх підприємств.
Участь у форумі надає Банку нові можливості у сфері кредитування малих та середніх підприємств, зокрема доступ до кредитних ресурсів та світового досвіду у фінансуванні малих
та середніх підприємств.

Уряд Республіки Білорусь
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 умови надання
кредитів для придбання в Україні товарів, вироблених у Республіці Білорусь. Наприкінці
2019 р. розпочато роботу щодо пільгових умов фінансового лізингу товарів, вироблених у
Республіці Білорусь.
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2.КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Корпоративне управління в АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється відповідно до вимог законодавства України, Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955, Методичних
рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених
рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш.
Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №1) затверджено Кодекс
корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», який визначає основні принципи корпоративного управління АБ «УКРГАЗБАНК», структуру корпоративного управління, лояльність і відповідальність посадових осіб Банку, систему внутрішнього контролю, розкриття інформації та
прозорість в діяльності Банку, екологічну відповідальність тощо.

Згідно із зазначеним Кодексом корпоративне управління в Банку базується на таких принципах:
забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх
акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а
також впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних
умов для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між ними;
повага прав та врахування законних інтересів заінтересованих осіб (працівників,
кредиторів, державних органів та органів місцевого самоврядування тощо) та активна
співпраця з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової
стабільності Банку;
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3.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Правління
Правління відповідає за загальний підхід до управління ризиками та за впровадження стратегій та принципів управління ризиками, затверджених Наглядовою радою. Правління Банку делегує повноваження щодо оперативного управління ризиками колегіальним органам
Банку та встановлює ліміти повноважень даних колегіальних органів.

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

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

Кредитний ризик

Імовірність виникнення збитків, додаткових
втрат, або недоотримання запланованих доходів
унаслідок невиконання боржником/контрагентом
взятих на себе зобов’язань відповідно до умов
договору.

Ризик ліквідності

Імовірність виникнення збитків, додаткових
втрат, або недоотримання доходів унаслідок
неспроможності Банку забезпечувати
фінансування своїх активів та виконання своїх
зобов’язань у належні строки.

3.

Процентний ризик

Наявний або потенційний ризик для надходжень
і капіталу Банку, який виникає внаслідок
несприятливих змін процентних ставок на ринку.
Цей ризик впливає як на прибутковість Банку, так
і на економічну вартість його активів, зобов’язань
та позабалансових інструментів. Банк здійснює
управління процентним ризиком у торговій та
банківській книгах на консолідованій основі.

4.

Ринковий ризик

Імовірність виникнення збитків, додаткових
втрат, або недоотримання доходів унаслідок
несприятливої зміни курсів іноземних валют,
вартості фінансових інструментів тощо.

Операційний ризик

Імовірність виникнення збитків, додаткових
втрат, або недоотримання запланованих доходів
унаслідок недоліків або помилок в організації
внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних
дій працівників або інших осіб, збоїв у роботі
інформаційних систем або внаслідок зовнішніх
факторів.

1.

2.

5.
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6.

Комплаєнс-ризик

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

7.

Соціальний ризик

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

8.

Екологічний ризик

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

Юридичний ризик

Імовірність виникнення збитків, додаткових
втрат, або недоотримання доходів унаслідок
невиконання контрагентом умов договорів
у зв’язку з їх невідповідністю вимогам
законодавства.

9.

4.СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
В АБ «УКРГАЗБАНК» впроваджена ефективна система внутрішнього контролю, яка включає в себе дієві процедури захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків
та забезпечує надійність, законність, ефективність, а також безпеку банківських операцій.
Система внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК» спрямована на забезпечення ефективності та результативності здійснення операцій Банку, ефективності управління ризиками, активами і пасивами, забезпечення повноти, своєчасності та достовірності ведення
бухгалтерського обліку та надання фінансової, статистичної звітності тощо.
Норми та вимоги до функціонування системи внутрішнього контролю Банку визначено Політикою організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК», що затверджена Наглядовою радою Банку.
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Функціонування системи внутрішнього контролю Банк забезпечується шляхом:
контролю керівників Банку за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього
регулювання/нормативно-методичних документів Банку;
розподілу обов’язків під час здійснення діяльності Банку;
контролю за функціонуванням системи управління ризиками;
контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
впровадження процедур внутрішнього контролю;
проведення моніторингу системи внутрішнього контролю;
провадження процедур внутрішнього аудиту.

Запроваджена в Банку система внутрішнього контролю спрямована на забезпечення:
ефективності проведення операцій Банку, захисту від потенційних помилок, порушень,
втрат, збитків у його діяльності;
ефективності управління ризиками;
адекватності, усебічності, повноти, надійності, доступності, своєчасності подання
інформації користувачам для прийняття відповідних рішень, у тому числі подання
фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності;
повноти, своєчасності та достовірності відображення в бухгалтерському обліку операцій Банку;
комплаєнсу;
57

4.СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ефективності управління персоналом;
недопущення використання послуг Банку в протиправних цілях, виявлення і запобігання
проведенню фінансових операцій, пов’язаних легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи діяльності Банку та включає:

1

попередній контроль, який проводиться до фактичного здійснення операцій
банку та забезпечується в частині підбору персоналу, залучення і розміщення
грошових коштів, матеріальних ресурсів, вибору постачальників товарів, робіт
та послуг, розроблення та запровадження нових продуктів;

2

поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій Банку і
включає контроль за дотриманням законодавчих актів та актів внутрішнього
регулювання Банку щодо здійснення цих операцій, порядку прийняття рішень
про їх здійснення, контроль за повним, своєчасним і достовірним відображенням
операцій у бухгалтерському обліку та звітності, контроль за збереженням майна
Банку;

3

подальший контроль, який проводиться після здійснення операцій банку та
полягає в перевірці обґрунтованості і правильності здійснення операцій,
відповідності документів установленим формам і вимогам щодо їх оформлення,
відповідності виконуваних працівниками обов’язків їх посадовим інструкціям,
виявленні причин порушень і недоліків та визначенні заходів щодо їх усунення,
контролі за виконанням планових показників діяльності, визначених у
стратегії розвитку банку, його бізнес-планах та бюджеті, перевірці повноти та
достовірності даних фінансової, статистичної, управлінської, податкової та
іншої звітності, сформованої банком.
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Суб’єктами системи внутрішнього контролю в Банку є Наглядова рада, Правління, служба
внутрішнього аудиту, головний бухгалтер і його заступники, керівники дирекцій та відділень Банку, департамент ризик-менеджменту, управління комплаєнсу та методології та
керівники самостійних структурних підрозділів та працівники, які здійснюють внутрішній
контроль в межах повноважень, визначених актами внутрішнього регулювання Банку.
Процедури внутрішнього контролю Банку передбачають:
звітування колегіальним органам Банку щодо рівня ризиків Банку, виконання бюджету,
оцінки ефективності функціонування СВК, дотримання затверджених показників діяльності;
багаторівневий контроль за діяльністю Банку;
перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю активів Банку;
перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом до інформації з
обмеженим доступом;
відображення всіх операцій Банку в бухгалтерському обліку;
перевірку повноти, достовірності та своєчасності складання фінансової, статистичної,
управлінської, податкової та іншої звітності;
постійне оцінювання адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю.
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5

У 2019 році було завершено переведення критичної інфраструктури до нового власного
Центру обробки даних (ЦОД), що надало змогу забезпечити виконання Банком вимог неперервності бізнесу шляхом розміщення комерційних Даних в сучасному ЦОД з дотриманням стандартів безпеки та відмовостійкості.
Здійснено впровадження внутрішнього брандмауера Cisco FirePower, що дозволило оптимізувати службу безпеки без зниження продуктивності мережі та впровадити поглиблений моніторинг та контроль для швидкого виявлення та блокування загроз.
Згідно Постанови Національного банку України №118 від 26.09.2019 року, здійснено перехід на міжнародний номер банківського рахунку IBAN.
Впроваджено режим цілодобового (24/7) обслуговування платежів бізнес-клієнтів через
систему Інтернет Клієнт-банк.
Впроваджено електронний документообіг за зовнішньоекономічними контрактами бізнес-клієнтів через систему Інтернет Клієнт-банк, що надало можливість клієнтам здійснювати розрахунки без необхідності відвідувати відділення Банку. У 2019 році було завершено переведення критичної інфраструктури до нового власного Центру обробки даних
(ЦОД), що надало змогу забезпечити виконання Банком вимог неперервності бізнесу шляхом розміщення комерційних Даних в сучасному ЦОД з дотриманням стандартів безпеки
та відмовостійкості.

Здійснено впровадження внутрішнього брандмауера Cisco FirePower, що дозволило оптимізувати службу безпеки без зниження продуктивності мережі та впровадити поглиблений моніторинг та контроль для швидкого виявлення та блокування загроз.
Впроваджено електронний документообіг за зовнішньо-економічними контрактами бізнес-клієнтів через систему Інтернет Клієнт-банк, що надало можливість клієнтам здійснювати розрахунки без необхідності відвідувати відділення Банку.
Реалізовано можливість формування та зберігання в електронному вигляді (з накладанням
електронного підпису) документи за касовими операціями.
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Відповідно
до Постанови Національного банку України №118 від 26.09.2019 року, здійснено перехід на міжнародний номер банківського рахунку IBAN.
Впроваджено режим цілодобового (24/7) обслуговування платежів бізнес-клієнтів через
систему Інтернет Клієнт-банк.
Реалізовано проєкт з вдосконалення Системи Електронного Документообігу Банку (СЕД
ДОКС) в частині впровадження Електронного Підпису «Автор», інтеграції з АБС «Скрудж»,
системами ERP та IDM, автоматизації та переведення виключно в електронну форму низки
документів, в тому числі документи контролю обліку та руху основних засобів, документи
по управлінню комплаєнс-ризиками, підключення до загального електронного документообігу онлайн обміну поштовими повідомленнями з Поштово-Портальним рішенням НБУ
Web-FD.
Реалізовано проєкт по впровадженню програмного забезпечення «Зберігач».
Для забезпечення відеозв’язку Банку з НБУ впроваджено систему Cisco Expressway.
Здійснено переведення всіх робочих станцій Банку з
операційної системи Microsoft Windows 7 на Microsoft
Windows 10.
Реалізовано можливість формування та зберігання в
електронному вигляді (з накладанням електронного
підпису) документи за касовими операціями.
Реалізовано проєкт з вдосконалення Системи Електронного Документообігу Банку (СЕД ДОКС) в частині впровадження Електронного Підпису «Автор»,
інтеграції з АБС «Скрудж», системами ERP та IDM,
автоматизації та переведення виключно в електронну
форму низки документів, в тому числі документи контролю обліку та руху основних засобів, документи по
управлінню комплаєнс-ризиками, підключення до загального електронного документообігу онлайн обміну
поштовими повідомленнями з Поштово-Портальним
рішенням НБУ Web-FD.
Реалізовано проєкт по впровадженню програмного забезпечення «Зберігач».
Для забезпечення відеозв’язку Банку з НБУ впроваджено систему Cisco Expressway.
Здійснено переведення всіх робочих станцій Банку з операційної системи Microsoft
Windows 7 на Microsoft Windows 10.
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6.1. Корпоративний банкінг
У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» значно посилив свої позиції на банківському ринку України за такими показниками як приріст клієнтів, динаміка портфелів пасивів та екокредитів,
динаміка обсягів документарного бізнесу, валютних операцій та комісійних доходів.
Протягом року було залучено на обслуговування в банк 497 нових корпоративних клієнтів,
у т.ч. 450 активних, та активовано/розширено співпрацю ще з понад 30 клієнтськими групами – існуючими клієнтами Банку. Цільовими для залучення було визначено клієнтів приватної форми власності, що є національними лідерами у ключових галузях економіки. Додатковою перевагою від реалізації такого підходу є досягнення диверсифікації клієнтської
бази корпоративного бізнесу у бік клієнтів приватного (недержавного) сектору.

У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговував:
підприємства нафтогазової, транспортної, енергетичної промисловості;
підприємства оборонного комплексу;
бюджетні установи та заклади освіти;
підприємства сфери транспорту та логістики;
підприємства агропромислового комплексу;
підприємства будівельної галузі та виробництва
будівельних матеріалів;
небанківські фінансові установи;
виробників харчових продуктів та напоїв;
виробників та дистриб’юторів медичних та лікарських препаратів;
виробників машин та устаткування;
підприємства дистрибуції та сфери роздрібної
торгівлі усіх видів споживчих товарів, тощо.
Банківський ринок України має чітко визначену продуктову структуру, що обумовлюється
рівнем розвитку економіки в цілому, тому утримання та покращення позицій Банку стало
можливим через розвиток інноваційних характеристик ключових банківських продуктів.
Банк постійно здійснює модернізацію свого продуктового ряду орієнтованого на пропозицію клієнтам ефективних шляхів взаємовигідних ділових відносин та підвищення якості
послуг в цілому. Підтвердженням успіху і результативності зусиль Банку є отримане ним
визнання у 2019 році, як переможця у номінації «Обслуговування юридичних осіб» серед
50 банків України, номінації «Корпоративний банк» у групі державні банки.
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6.1.1

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Головним завданням у кредитуванні було створення якісного та диверсифікованого кредитного портфеля та розвиток напряму екокредитування. При кредитуванні АБ «УКРГАЗБАНК» проводив виважену політику, активні операції здійснювались з посиленням заходів,
спрямованих на мінімізацію кредитних ризиків, забезпечення високого рівня дохідності
операцій, покращення якості кредитного обслуговування, централізації супроводження
кредитних проєктів.
Обсяг кредитів клієнтам корпоративного бізнесу мережі за підсумками 2019 року збільшився на 1,1 млрд у грн екв. (без врахування курсових різниць), а загальний кредитний портфель корпоративного бізнесу зменшився внаслідок погашення кредитів державних компаній та станом на 01.01.2020 становив 34,5 млрд у грн екв.
За підсумками 2019 року найбільшу частку кредитного портфеля корпоративних клієнтів
складають кредити у національній валюті 55%, у дол. США та ЄВРО 23% та 22% відповідно.

Діаграма 1. Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів за валютами, %

Кредитний портфель корпоративних клієнтів за галузями економіки розподіляється наступним чином: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 24%,
професійна, наукова та технічна діяльність – 17%, переробна промисловість – 15%, оптова
та роздрібна торгівля – 11%.
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Діаграма 2 Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів за галузями економіки, %

15%
33%
24%
17%

11%

При кредитуванні корпоративних клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» структурує кредитну угоду
та встановлює такі додаткові умови кредитування, що обмежують збільшення у майбутньому кредитного ризику боржника та дають право Банку вживати заходи, щодо перегляду
умов кредитування, у тому числі вимагати дострокового повернення кредитної операції.
Фінансування надавалось у вигляді кредитів, відновлюваних та невідновлюваних кредитних ліній, зокрема з оформленням генерального кредитного договору, що укладається на
строк до 5 років та передбачає, що надавши Банку забезпечення виконання своїх зобов’язань, клієнт може отримувати всі кредитні продукти Банку без додаткового забезпечення
шляхом оформлення додаткового договору. При цьому встановлюються графіки погашення
кредитних коштів, зменшення лімітів кредитних ліній. Погашення кредитів здійснюється
як правило щомісяця. Застосовуються рівномірні графіки погашення, нерівномірні (для
клієнтів з сезонною/циклічною діяльністю), для кредитів забезпечених грошовим покриттям без графіка погашення. Для деяких банківських продуктів встановлюється пільговий
період погашення основного боргу (від 3-х до 15 місяців) протягом якого сплачуються тільки проценти. Сплата процентів здійснюється щомісяця.
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Банк протягом 2019 року продовжив реалізацію кредитних продуктів для клієнтів сегменту
корпоративного бізнесу:
кредитування в рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією у напрямах впровадження енергоефективних технологій, використання поновлюваних
джерел енергії, більш ефективне використання природних ресурсів (ресурсоефективність), зниження шкідливих викидів у довкілля;
кредитування на поповнення оборотних коштів;
кредитування муніципалітетів;
надання кредитів за цільовими банківськими продуктами на придбання сільськогосподарської техніки, транспорту, обладнання, устаткування в т.ч. за міжнародною
програмою з Республікою Білорусь;
надання кредитів під заставу майнових прав за договором банківського вкладу (депозиту);
надання гарантій, акредитивів.

Також у 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив співпрацю з Європейським інвестиційним банком у рамках укладених раніше та продовжених до кінця 2020 року:

угоди про субфінансування з Міністерством фінансів України, АТ «Укрексімбанк» в рамках Проєкту Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» у розмірі 50 млн євро;
угоди з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом
з запровадження гарантійного механізму для покриття частини кредитного ризику при
кредитуванні українських підприємств малого та середнього бізнесу у розмірі 50 млн
євро.
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6.1.2

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Протягом 2019 року діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері ресурсних операцій була зосереджена насамперед на формуванні стабільної диверсифікованої пасивної бази строкових
коштів та коштів «до запитання» та покращено грануляцію пасивної бази.
Завдяки виваженій процентній політиці, гнучким умовам розміщення коштів та активному
залученню нових клієнтів, АБ «УКРГАЗБАНК» залишається в трійці лідерів ринку із залучення ресурсів.
Станом на 01.01.2020 року обсяг коштів корпоративних клієнтів становив 67,6 млрд у грн
екв. , в т.ч. строкові кошти 11,8 млрд у грн екв. та залишки коштів на вимогу 55,8 млрд у грн
екв.

Діаграма 3 Структура портфеля коштів корпоративних клієнтів, %

Завдяки переважній частці держави у
статутному капіталі Банку, рівень довіри
підприємств та організацій до АБ «УКРГАЗБАНК» залишився високим протягом
усього року, що у поєднанні з клієнтоорієнтованими підходами дозволяло розвивати базу лояльних клієнтів та покращувати
якість пасивної бази в т.ч. завдяки впровадженню нових продуктів «Рахунок умовного
зберігання Ескроу», «Поточний рахунок
для юридичних осіб нерезидентів», «Переказ 24/7».

Протягом року АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацював з бюджетними установами, державними підприємствами, підприємствами агропромислового комплексу, небанківськими
фінансовими установами та страховими компаніями.
У рамках співпраці з бюджетними установами та освітянами у 2019 році було залучено коштів місцевих бюджетів та закладів освіти на депозитні та поточні рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі понад 5 млрд у грн екв.
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6.1.3

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ БАНКІНГ

Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвивав один з перспективних та пріоритетних напрямів діяльності – VIP-банкінг. VIP-банкінг від АБ «УКРГАЗБАНК» забезпечує професійне управління фінансами, передбачає індивідуальний підхід у вирішенні
фінансових питань, якість, комфорт, конфіденційність і вигоду, ефективне управління часом, високоякісне оперативне обслуговування на основі оформлення індивідуального пакета банківських послуг. Особистий фінансовий менеджер Банку допомагає клієнту ефективніше організувати бізнес за допомогою персональних консультацій, індивідуального
режиму обслуговування та ряду основних банківських продуктів.
VIP-банкінг передбачає індивідуальний підхід і постійне вдосконалення фінансових продуктів.
АБ «УКРГАЗБАНК» надійний фінансовий партнер і помічник у світі банківських послуг,
який забезпечує особливе привілейоване ставлення і професійний супровід командою
банкірів.

6.1.4

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОПРОЄКТІВ

У 2019 році Банк продовжував реалізовувати стратегію екобанкінгу за консультаційної підтримки Міжнародної фінансової корпорації для проєктів, які пов’язані з захистом довкілля,
зменшенням викидів шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії,
проведенням енергоефективних заходів

Обсяг портфеля екокредитів корпоративним клієнтам за підсумками 2019 року (станом на
01.01.2020 р.) склав 11,9 млрд грн екв. , або 34% від обсягу загального кредитного портфеля
корпоративного бізнесу Банку.
За 2019 рік портфель екокредитів корпоративних клієнтів збільшився на 2,3 млрд грн екв.
(без курсових різниць) у порівнянні з аналогічним показником на його початок. Також Банк
отримав визнання, як «Кращого Еко-банку» та став переможцем у номінації «Чистий банк»
у групі державні банки.
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Діаграма 4. Портфель екокредитів корпоративних клієнтів

6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.2. Малий та середній бізнес
В 2019 році Банк продовжував розвивати бізнес-напрямок малого та середнього бізнесу
(далі – МСБ), як одного із пріоритетних. Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена
на нарощенні клієнтської бази, розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, збільшенні портфеля екокредитів, удосконаленні процесів обслуговування клієнтів МСБ.
У 2019 році Банком було реалізовано проєкт щодо посилення позицій банку у сфері
банківського обслуговування клієнтів мікробізнесу. В рамках проєкту було створено
підрозділ для дистанційного обслуговування мікробізнесу, змінено критерії сегментації
клієнтів МСБ, впроваджено нові кредитні продукти, удосконалено порядок управління
клієнтськими портфелями.
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Протягом 2019 року кількість клієнтів МСБ збільшилася з 57,6 тис. клієнтів до 62,9 тис.
клієнтів на 9,2% (5,3 тис. клієнтів). На обслуговування в АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році
було залучено 11,3 тис. нових клієнтів МСБ.

6.2.1

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ МСБ.
ПРІОРИТЕТНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МСБ

Банк у 2019 році продовжував активне залучення клієнтів МСБ на кредитування. Кредитний портфель клієнтів МСБ зріс за 2019 р. з 4 867 млн грн екв. до 5 190 млн грн екв. на 6,6%
(323 млн грн екв.).
Для покращення умов обслуговування клієнтів Банком удосконалено діючі та впроваджено нові кредитні процеси, що призвело до зменшення часу на розгляд кредитних заявок та
спрощення пакету документів.
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Найбільшу частку (44,0%) у структурі кредитного портфеля МСБ станом на 01.01.2020 склали клієнти, зайняті у галузях електроенергетики, далі йдуть галузі транспорту (15,5%) та
сільського господарства (11,2%).

Кредитний портфель на 01.01.2020 року частка по галузям, %

Кредитний портфель на 01.01.2019 року частка по галузям, %
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Протягом 2019 року Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів МСБ, що враховують їх потреби, вид діяльності, кон’юнктуру ринку та забезпечують прийнятний рівень
ризиків кредитування. Банком були впроваджені нові кредитні продукти:
фінансування енергоаудиту;
мікрокредит;
екокредит для енергосервісних компаній;
бланковий ліміт на поповнення оборотних коштів;
впроваджено спеціальні умови для екокредитів для
проведення заходів з енергомодернізації об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків в
рамках взаємодії з Фондом Енергоефективності;
впроваджено спеціальні умови для екокредитів на
придбання транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.
Банк продовжує займати провідні позиції по реалізації для клієнтів МСБ спеціалізованих
продуктів в рамках програм Німецько-Українського фонду (для фінансування оборотного
капіталу та інвестиційних витрат), Республіки Білорусь (для фінансування інвестиційних
витрат на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та
устаткування), Фонду Енергоефективності та Держенергоефективності (для фінансування
інвестиційних витрат ОСББ та ЖБК на здійснення заходів з енергоефективності).
За програмами кредитування клієнтів в межах співпраці Банку з Німецько-Українським
фондом (НУФ), протягом 2019 року було надано 52 кредити на загальну суму 98 млн грн
екв.; станом на 01.01.2020 року кредитний портфель складає 166 млн грн екв. (193 кредити,
158 клієнтів).
За програмою кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, в рамках якого передбачене відшкодування частини процентної ставки Урядом Республіки Білорусь, у
2019 році було надано 30 кредитів на загальну суму 76 млн грн; при цьому кредитний портфель зріс за 2019 р. з 145 млн грн до 158 млн грн на 9,1% (+13 млн грн).
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За програмою кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
та житлово-комунальних кооперативів (ЖБК) на проведення енергоефективних заходів в
рамках співпраці з Держенергоефективності України у 2019 році було надано 542 кредитів
на загальну суму 259 млн грн; при цьому кредитний портфель зріс за 2019 р. з 76 млн грн
до 134 млн грн на 76,8% (+58 млн грн). Усього в рамках програми Держенергоефективності
Банком було надано 1 669 кредитів ОСББ на 604 млн грн
Банк активно нарощував обсяги операцій фінансового лізингу. Протягом 2019 року було
підписано 45 договорів лізингу на 918 млн грн, а портфель операцій фінансового лізингу
клієнтів МСБ станом на 01.01.2020 склав 547 млн грн.

Пріорітетні програми на 01.01.2020 р.

6.2.2

РЕСУРСНІ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Протягом 2019 року в Банку продовжувалась позитивна динаміка залучення на розрахунково-касове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних коштів, що
було досягнуто завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, а також впровадженню проєктів автоматизації операційних процесів з метою більш оперативного обслуговування клієнтів як частини своєчасного реагування на зростаючі обсяги бізнесу.
Банк продовжував в 2019 році поліпшувати сервіси, розвивати та автоматизувати процеси з
метою задоволення потреб клієнтів, зокрема, внаслідок реалізації наступних заходів:
прискорення процесів проведення клієнтських платежів;
впровадження акцій для окремих груп клієнтів;
скорочення паперового документообігу з клієнтами;
вдосконалення умов проведення ресурсних операцій;
розвитку системи дистанційного обслуговування.
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Завдяки цьому Банку вдалось збільшити обсяги залишків за 2019 рік на поточних та депозитних рахунках клієнтів МСБ з 6 189 млн грн екв. до 8 232 млн грн екв. на 33,0% (2 042 млн
грн екв.).

Ресурси МСБ

Обсяг непроцентних доходів Банку від послуг клієнтам МСБ протягом 2019 року збільшився з 54,8 млн грн у 1-му кварталі до 87,9 млн грн у 4-му кварталі і за 2019 р. досяг 276,9 млн
грн – що на 66,2% (110,3 млн грн) більше ніж у 2018 році (166,6 млн грн).

Динаміка непроцентних доходів
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На 2020 рік передбачено подальше нарощування темпів та обсягів співпраці з клієнтами
МСБ в напрямку:
утримання провідних позицій на фінансовому ринку за напрямком ЕКО кредитування,
впровадження нових екопродуктів;
участі у державних та місцевих програмах підтримки малого та середнього бізнесу, у т.ч.
ОСББ, клієнтів аграрного та інших секторів;
розширення переліку кредитних продуктів в рамках спільних проєктів з міжнародними
фінансовими організаціями;
удосконалення банківських продуктів та процедур обслуговування малих та мікро
клієнтів;
покращення умов розрахунково-касового та дистанційного обслуговування за рахунок
надання якісного сервісу (в т.ч. віддаленого доступу) для клієнтів МСБ.

6.2.3

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОПРОЄКТІВ

Протягом 2019 року Банк продовжував реалізацію стратегії розвитку екобанкінгу. В рамках
реалізації концепції Еко-банку відбувається постійне зростання частки екокредитів в кредитному портфелі Банку.
Кредитний екопортфель станом на 01.01.2020 року складає 3 191 млн грн екв. (приріст за
2019 рік без врахування курсових різниць склав +334 млн грн екв.) В 2019 році було надано
46 кредитів на загальну суму 715 млн грн екв.; Частка екокредитів у портфелі кредитів МСБ
станом на 01.01.2020 складає 61,5%.
Структура кредитного портфелю
МСБ на 01.01.2020

ЕКО-кредити МСБ
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6.3.1

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував розвивати сегмент роздрібного кредитування та посилювати свої позиції на ринку банківського кредитування населення (по заставним та беззаставним продуктам, а також кредитним картам).
Враховуючи існуючу ринкову кон’юнктуру, стратегію банка та умови економічного середовища країни в цілому особлива увага приділялася таким продуктам кредитування як
іпотечні та автокредити фізичним особам, бланкові кредити з цільовим призначенням на
придбання енергоефективного обладнання, екокредити та кредитні карти/овердрафти фізичних осіб.
АБ «УКРГАЗБАНК» доклав багато зусиль для розвитку іпотеки в Україні, та у 2019 році продовжував тримати лідируючі позиції на ринку іпотечного кредитування населення. Цього
вдалося досягнути завдяки поступовому зменшенню процентних ставок за стандартними
програмами іпотечного кредитування, співпраці з забудовниками, встановленню пільгових
ставок за партнерськими програмами на первинному ринку нерухомості.

Крім того з грудня 2018 року впроваджено новий продукт з цільового роздрібного кредитування – «Кредит під заставу нерухомості», який передбачає два субпродукти: видачу кредиту під заставу власної нерухомості на інвестування у нерухомість на первинному
ринку; видачу кредиту під заставу власної нерухомості на будь-які споживчі цілі.
Обсяг виданих іпотечних кредитів у 2017-2019 роках склав 985 млн грн. При цьому, у 2017
році АБ «УКРГАЗБАНК» надав 397 іпотечні кредити фізичним особам на загальну суму
156,5 млн грн, у 2018 році – 1018 кредитів на загальну суму 525,5 млн грн, а у 2019 році – 534
кредити на загальну суму 302,6 млн грн.
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Динаміка обсягу виданих іпотечних кредитів фізичним особам у 2017-2019 р.р

Протягом 2017-2019 років АБ «УКРГАЗБАНК» також активно розвивав автокредитування,
вдосконалюючи стандартні умови кредитування та впроваджуючи нові партнерські програми. Результатом діяльності у 2019 році у даному напрямку стала видача 1 444 автокредитів на загальну суму 626,2 млн грн.

Динаміка обсягу виданих автокредитів
фізичним особам у 2017-2019 р.р

Як і в попередні роки, особлива увага приділялася високодохідним продуктам кредитування – овердрафтам фізичних осіб.
Банк активно продавав продукти роздрібного овердрафтного кредитування за програмою
«Домовичок», який містить депозитну та кредитну складову. Результатом проведеної роботи є встановлення протягом 2019 року 36 421 лімітів овердрафтів на загальну суму 589
605 696 грн.
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Кредитний портфель фізичних осіб АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році зменшився відносно
минулого 2018року за рахунок вчасного погашення діючих виданих кредитів, виходячи з
динаміки кредитного портфеля за останні 5 років (2015-2019) зріс більше, ніж на 16% з
4796,95 до 4822,66 тис. грн.

Динаміка кредитного портфеля фізичних
осіб 2015-2019, тис.грн.

Структура кредитного портфелю
фізичних осіб на 01.01.2020

Структура виданих кредитів
у 2019 році
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6.3.2

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового обслуговування для приватних клієнтів і постійно вдосконалює продуктовий ряд.
На кінець 2019 року в АБ «УКРГАЗБАНК» кількість відкритих рахунків до запитання (поточних та карткових) збільшилась на 51% в порівнянні з минулим роком та становила 2 710
тис. рахунків (поточних та карткових), з них понад 2 329 тис. (86 %) - карткові рахунки фізичних осіб. Залишок коштів на рахунках до запитання на кінець 2019 року становив 5 529
млн грн що становить майже 23% загального пасивного портфеля фізичних осіб. За 2019 рік
залишок коштів на рахунках до запитання збільшився на 34% (на 1 409 млн грн) в порівнянні
з минулим роком.
АБ «УКРГАЗБАНК» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики України з виплати пенсій і грошової допомоги. На кінець 2019 року відкрито
понад 166 тис. рахунків для отримання пенсій та грошових допомог, що більше на 28,5 тис.
рахунків (або на 20,6%) в порівнянні з 2018 роком.

6.3.3

СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих
джерел формування ресурсної бази Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, продукти з можливістю поповнення,
депозитні програми, які передбачають можливість автоматичного продовження строку дії договору, різноманітні
строки розміщення.
АБ «УКРГАЗБАНК» успішно виконав поставлені завдання та перевиконав встановлені планові показники. Плановий показник приросту залишку коштів фізичних осіб
за 2019 рік виконано на 151,6%.
За 2019 рік депозитний портфель фізичних осіб Банку
зріс на 12,4% або на 2 054 млн грн в порівнянні з 2018 роком і досяг 18 648 млн грн на кінець року, що складає 77,1
% обсягу загального пасивного портфеля фізичних осіб.
Банк щороку демонструє стабільну роботу та збільшення
депозитного портфеля.
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Портфель строкових депозитів фізичних
осіб, млн грн

Найпопулярнішим депозитним продуктом у 2019 році був «Строковий з продовженням»,
класичний депозит з виплатою процентів в кінці строку та з автоматичним продовженням
строку дії депозиту та можливістю поповнення.
За 2019 рік збільшилась середня строковість розміщення депозитів в іноземній валюті.
Так, понад 52% депозитів в доларах США та понад 45% - в євро розміщено на строк 12-18
місяців.
Майже 37% депозитів в гривні розміщені на строк 6-9 місяців.
На кінець року відкрито понад 100 000 депозитних рахунків, а кількість вкладників складає
понад 75 000 осіб, з яких понад 20% оформили у банку декілька депозитних договорів.
Протягом 2019 року, банк активно залучав депозити в іноземній валюті з метою забезпечення фінансування екопроєктів. Тому, на відміну від попередніх років, у 2019 кількість депозитних рахунків фізичних осіб відкритих в іноземній валюті (у доларах США – 39,3%, у
євро – 12,5%) на 1,8% більше кількості депозитних рахунків відкритих у національній валюті (48,1%).
У 2019 році депозитний портфель в іноземній валюті збільшився на 32% в порівнянні
з минулим роком та на кінець року складав в еквіваленті 14,1 млрд грн, що становить 69%
обсягу депозитного портфеля.
Кількість депозитів в іноземній валюті зросла на 8,2% та складає 51,8% від загальної кількості залучених депозитів.
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Кількість строкових депозитних рахунків
фізичних осіб, %

Також, в кінці 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» впровадив новий депозитний продукт
«Еко-депозит», особливістю якого є його еконаправленість. Після розміщення коштів на
«Еко-депозит», банк виділяє аналогічну суму коштів на фінансування екопроєктів банку.
Так, станом на кінець року було відкрито більше 7000 депозитних рахунків за продуктом
«Еко-депозит» та залучено 1,3 млн грн.

6.3.3

СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ
Мережа банкоматів та торгових POS-терміналів

Для покращення обслуговування платіжних карток Банк постійно розширює інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через мережу.
Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» проводив розширення термінальної та банкоматної мережі, а саме додатково придбано 60 одиниць банкоматів та 500 одиниць терміналів.
Станом на 31.12.2019 року загальний парк банкоматів склав понад 710 одиниць, що представлені більше ніж 220 населених пунктів України. Через мережу банкоматів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році клієнти провели більше ніж 13 600 тис. операцій на загальну суму
20 979 млн грн. Мережа торгових POS-терміналів Банку у 2019 році налічувала понад 1 700
одиниць, обіг коштів за торговими операціями в порівнянні з попереднім роком збільшився
на 1 078 млн грн та перевищив 2 861 млн грн за рік.
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У грудні 2019 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Visa було впроваджена технологія оплати
проїзду в муніципальному транспорті (тролейбусах, трамваях та автобусах) м. Вінниця –
будь-якими безконтактними платіжними засобами будь-якого банку.

Система альтернативних каналів комунікації
Наприкінці 2019 року впроваджена система альтернативних каналів комунікації з клієнтами, яка містить функціонал комунікації працівників контакт-центру з клієнтами через
єдине вікно за допомогою систем миттєвого обміну повідомленнями: Telegram, Viber,
Facebook, SMS, mail. Станом на 01.01.2020 року 3 373 клієнти звернулись за консультацією,
кількість оброблених запитів склала 6 900. Оцінка якості обслуговування отримана на 1 872
звернення, з яких найвищу оцінку 5 отримало 1 379 звернень, що складає 74 % від загальної
кількості.

Карткові продукти
Станом на 01.01.2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» входить в ТОП-10 серед банків-членів
платіжних систем за кількістю емітованих та активних платіжних карток в обігу.
Так, станом на 01.01.2020 кількість емітованих банком платіжних карток склала 1 664 502
одиниць.
Кількість емітованих платіжних карток станом на 01.01.2020 року у порівнянні з аналогічним показником станом на 01.01.2019 року зросла на 627 924 карток (~60,58%).
Кількість активних платіжних карток станом на 01.01.2020 року у порівнянні з аналогічним
показником станом на 01.01.2019 року зросла на 192 684 карток (~58,21%).
Обсяг безготівкових платежів за допомогою платіжних карток за 2019 рік у порівнянні з
аналогічним показником за 2018 рік зріс на 2 230,40 млн грн (~45%). Загальний обсяг операцій за 2019 рік у порівнянні з аналогічним показником за 2018 рік зріс на 15 079,70 млн
грн (~43%)
Зростанню обсягу безготівкових платежів сприяло проведення промоакцій для власників карток, що стимулюють клієнтів активніше здійснювати безготівкову оплату картою АБ «УКРГАЗБАНК». Крім того сприяло зростанню обсягу впровадження у 2019 році
нових умов Тарифного плану для пакетів у рамках зарплатних проєктів, які передбачають
відсутність стягнення щомісячної плати за обслуговування пакету при досягненні певного обсягу здійсненних клієнтом безготівкових платежів. Для власників платіжних карток
від АБ «УКРГАЗБАНК» стала доступна можливість оплати покупок за допомогою своїх
Android-смартфонів, «розумних» годинників Garmin, iPhone та Apple Watch через технології Google Pay, Garmin Pay та ApplePay.

81

6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.3. Роздрібний банкінг
6.3.5

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТА ПЛАТЕЖІ
Міжнародні системи грошових переказів

АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно розвивати послуги грошових переказів через міжнародні платіжні системи.
Для здійснення переказу коштів АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році пропонував скористатися своїм клієнтам будь-якою із 4 міжнародних платіжних систем: Welsend, Western Union,
MoneyGram, RIA. Зазначені міжнародні платіжні системи є безперечними лідерами на
українському ринку за кількістю пунктів обслуговування клієнтів, швидкістю здійснення
та обсягом переказів.

Welsend
Міжнародна платіжна система грошових переказів «Welsend» (далі – система «Welsend»),
платіжною організацією якої є АБ «УКРГАЗБАНК», зареєстрована Національним банком
України та здійснює обслуговування клієнтів з 2013 року.
Одним із найважливіших стратегічних напрямків розвитку системи «Welsend», це залучення на обслуговування юридичних осіб, як учасників (агентів) системи «Welsend», розширення мережі обслуговування на території України та поза її межами.
Станом на 01 січня 2020 року система «Welsend» займає провідну позицію в Україні по
здійсненню грошових переказів. Загальна кількість учасників системи «Welsend» становить 54 (п’ятдесят чотири), серед них резиденти та нерезиденти, банки та небанківські
фінансові установи.

Серед основних переваг системи «Welsend» це:
Передові технології. Система «Welsend» створена на базі «Єдиного Вікна», яка
враховує технологічні потреби різних банків: можливість інтеграції з АБС банку
(повністю або частково) за допомогою веб-сервісів або простий доступ до системи через вебінтерфейс; модуль загального адміністрування всіх систем грошових
переказів, побудова різноманітної звітності та ін.;
Велика кількість пунктів обслуговування в межах України та поза її межами;
Здійснення внутрішньодержавних та міжнародних переказів;
Відправлення переказів у гривні на платіжні картки, емітовані банками України
Відправлення транскордонного переказу в доларах США/ євро з автоматичним зарахуванням його на платіжні картки, емітовані банками України;
Перекази в чотирьох валютах: Гривня, Долар США, Євро, Рублях РФ;
Система лояльності для клієнтів та всіх учасників системи «Welsend»;
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Вигідні тарифи для клієнтів;
Простота оформлення та миттєвість переказу коштів;
Автоматичний контроль лімітів Національного банку України та автоматичний контроль
в частині фінансового моніторингу.
Загальний обсяг грошових переказів з використанням системи «Welsend» у 2019 році становив у гривневому еквіваленті близько 1 млрд:
в Україну : майже 12 млн дол. США та понад 7,7 млн євро;
за межі України: понад 1,25 млн дол. США та понад 37 тис. євро;
в межах України: понад 117 млн грн.
У 2019 році стрімко набирають популярність перекази відправлені за допомогою веб-сайту, даний сервіс має незаперечні переваги у вигляді зручності, можна миттєво відправити
або отримати переказ не виходячи з дому, навіть з додатка в смартфоні.
АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацює з учасником нерезидентом (резидентом Канади) система
«Welsend» - Meest Corporation Inc. , який надає послуги клієнтам через вебсайт Perekaz24.
Завдяки співпраці з даним учасником системи «Welsend», система вийшла на новий, сучасний рівень розвитку, що дозволило у 2019 році не просто відправляти транскордонні перекази з виплатою в Україні в пунктах обслуговування клієнтів, але пропонувати клієнтам
послугу відправлення транскордонних переказів у доларах США та євро з автоматичною
виплатою їх у гривні на платіжні картки, емітовані банками України.
З початку 2019 року по червень 2019 року об’ єм транскордонних переказів з виплатою на
платіжну картку, емітовану будь-яким українським банком збільшився у 25 разів, а до кінця
2019 року з липня 2019 року об’єм таких переказів збільшився ще в 3 рази. Це говорить про
переваги та популярність даної послуги серед клієнтів.

Переваги відправлення переказу на платіжні картки:
низькі тарифи;
можливість відправлення переказу на будь-яку карту, емітовану будь-яким українським
банком;
відправка транскордонного переказу в іноземній валюті з подальшим зарахуванням
його на платіжну карту в національній валюті;
миттєве зарахування переказу на карту;
мінімум інформації по відправнику / одержувачу;
економія часу одержувача та відправника.
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Платежі
АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує фізичним особам та суб’єктам господарювання послугу проведення платежів для оплати товарів, робіт, послуг, що надаються підприємствами, організаціями та приватними особами – підприємцями

6.3.6

PREMIER-BANKING

Одним з пріоритетних напрямків роздрібного банкінгу у 2019 році було залучення клієнтів
сегменту Premier Banking. Так, за 2019 рік кількість клієнтів Premier Banking зростала на 7119
клієнтів, з 21 366 клієнтів у 2018 році до 28 485 клієнтів на кінець 2019 року.
Пасивний портфель клієнтів Premier Banking виріс на 4 млрд грн з 10,2 до 14,2 млрд грн
Приріст портфеля свідчить про високоякісне обслуговування та бездоганний персональний сервіс, що надається клієнтам Premier Banking.
Кількість преміальних пакетів зросла більш ніж вдвічі, з 3 562 на кінець 2018 року до 7 819
на кінець 2019 року. Власникам преміальних карток АБ «УКРГАЗБАНК» надається можливість підключення до додаткової послуги консьєрж-сервісу Mastercard/Visa – цілодобової служби, яка виконує інформаційно-організаційні запити та вирішує будь-які повсякденні завдання клієнтів. Наповнення сервісу залежить від класу карти та включає інформаційні
та організаційні послуги власникам карток класу Platinum та пакет ексклюзивних послуг
власникам карток Mastercard World Elite/Visa Infinite.
PREMIER BANKING в АБ «УКРГАЗБАНК» – це розвинена мережа Premier-зон у найкращих відділеннях Банку по всій Україні, а також VIP офіс в центрі Києва.

6.3.7

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

Протягом 2019 року велась постійна робота по удосконаленню мобільного додатку «Екобанк Online» та збільшенню кількості сервісів, які надаються клієнтам. На даний час основні сервіси, представлені у додатку, дозволяють клієнтам здійснювати перекази між
картками, купівлю/продаж іноземної валюти, здійснювати запит на зміну клієнтом пін-коду
платіжних карток, знаходити найближчий банкомат чи відділення тощо. На 01.01.2020 кількість клієнтів, які встановили мобільний додаток «Екобанк Online», дорівнювала 257 091.
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6.3.8

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОПРОЄКТІВ

В рамках реалізації стратегії розвитку екобанкінгу для клієнтів роздрібного банкінгу АБ
«УКРГАЗБАНК» були впроваджені банківські продукти, що мають екологічну та енергоефективну спрямованість.
Фінансування у рамках концепції екобанкінгу спрямоване на проєкти захисту довкілля,
зменшення викидів шкідливих речовин, використання відновлюваних джерел енергії, проведенням енергоефективних заходів.
На підтримку еконаправленості діяльності банку, з 2017 році було розроблено і впроваджено банківський продукт з питань кредитування фізичних осіб на придбання та встановлення сонячних енергетичних станцій, теплових насосів та вітрових електростанцій – «ЕКО
енергія».
У 2019 році Банком було впроваджено нові банківські продукти з питань кредитування
фізичних осіб:
Green Car – бланковий кредит на придбання легкових автомобілів, що будуть використовуватися в особистих та сімейних цілях та які використовують як гібридний спосіб п ідключення двигунів до приводу автомобіля,
так і приводяться в рух електродвигуном/електродвигунами.
Кредит на придбання зарядних станцій та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них для зарядки автомобілів, які використовують
як гібридний спосіб підключення двигунів до приводу автомобіля, так і
приводяться в рух електродвигунами.
Також АБ «УКРГАЗБАНК» активно розвиває та вдосконалює інші екопроєкти, такі як:
«Еко-оселя» - кредит на придбання енергоефективного обладнання та/
або матеріалів, що не передбачає відшкодування частини суми кредиту
від Держенергоефективності;
«Авто в кредит ECO Car» - кредит на придбання легкових автомобілів, які
будуть використовуватися в особистих та сімейних цілях та які приводяться в рух електродвигуном;
«Тепла оселя» - кредит на придбання енергоефективного обладнання та/
або матеріалів, що не передбачає відшкодування частини суми кредиту
від Держенергоефективності.
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За результатами 2019 року Банком було проведено операцій торговельного фінансування (в т.ч. документарних
операцій) на загальну суму понад 11,8 млрд грн. Загальний портфель вказаних операцій, що діяли станом на
01.01.2020, склав понад 10,5 млрд грн, що майже на 20%
перевищує значення аналогічного показника станом на
01.01.2018 року.
Банк надає клієнтам та банкам-контрагентам повний
спектр послуг з обслуговування операцій торговельного
фінансування (в т.ч. документарних операцій), що використовуються у якості форм розрахунків (документарні
акредитиви та документарне інкасо) та інструментів забезпечення виконання зобов’язань (гарантії та резервні
акредитиви), як за угодами між резидентами України, так
і за зовнішньоекономічними договорами, без обмежень
щодо форми власності клієнтів та їх галузевої приналежності відповідно до кредитної політики Банку. При цьому,
у разі необхідності, Банк залучає до супроводження наданих ним операцій провідні міжнародні фінансово-кредитні установи у якості підтверджуючих банків та банків-гарантів.
Банк здійснює випуск гарантійних операцій усіх видів відповідно до потреб клієнтів (для
забезпечення зобов’язань учасника тендеру, для забезпечення виконання договірних зобов’язань (щодо постачання, платежу, повернення авансового платежу тощо), а також для
забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів (щодо сплати розстроченого
ПДВ при імпорті обладнання відповідно до положень Податкового кодексу України, фінансові гарантії зі сплати митних платежів відповідно до положень Митного кодексу України)).
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Банк є активним учасником Глобальної Програми Торговельного Фінансування (GTFP) Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та Програми Сприяння Торгівлі (TFP) Європейського
Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). Станом на 01.01.2020 загальний обсяг операцій
Банку в рамках участі в вищезазначених програмах склав понад 1,1 млрд грн у еквіваленті.
Крім цього, Банк продовжує нарощувати обсяги встановлених для нього провідними міжнародними банківськими установами прямих бланкових (без необхідності надання будь-якого забезпечення) кредитних лімітів для підтримки операцій торговельного фінансування.
По документарних акредитивах, відкритих Банком, іноземними банками-партнерами надаються послуги постфінансування та дисконтування, що дозволяє забезпечити максимально
комфортний режим розрахунків за контрактами для клієнтів Банку та їх контрагентів.
У звітному році Банк продовжував співпрацю з міжнародними партнерами у рамках угод
торговельного фінансування, за якими залучались кредитні ресурси для цільового фінансування імпортних та експортних контрактів клієнтів Банку.

6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.5. Інкасація та перевезення цінностей
У 2019 році відкрито 11 нових підрозділів інкасації в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській обласних та Східній регіональній дирекціях.
Парк інкасаторських автомобілів збільшився з 50-ти до 108 спецавтомобілів, зокрема 23
авто в новостворених підрозділах.
За 2019 рік укладено 283 договори на послуги інкасації, залучено на обслуговування 730
торговельних точок та терміналів самообслуговування, 415 відділень та ПТКС комерційних
банків. Також, станом на 01.01.2020. підрозділи інкасації обслуговують 223 відділення та 513
АТМ УКРГАЗБАНКУ.

87

6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.5. Інкасація та перевезення цінностей
У 2019 році підрозділами інкасації отримано 70 918,8 тисяч грн від обслуговування клієнтів,
комерційних банків та мережі відділень і ПТКС УКРГАЗБАНКУ, зокрема й 18 836,5 тисяч
грн від обслуговування банків; 22 576,1 тисяч грн – клієнтів; 29 506,2 тисяч грн – мережі
УКРГАЗБАНКУ, питома вага комісійних доходів в сумі операційного доходу – 58,4%.

Динаміка операційного доходу департаменту інкасації за 2019 рік

Динаміка комісійних доходів від послуг інкасації департаменту
інкасації за 2019 рік

Підрозділами інкасації протягом 2019 роцінарощено комісійний дохід за місяць на 44,9%
- з 2 665,9 тисяч грн у січні до 3 862,0 тисяч грн у грудні. Зменшення комісійного доходу
у листопаді-грудні 2019 році обумовлено припиненням обслуговування ТОВ ФК «АТЛАС
УКРАЇНА» (сума комісійного доходу за вересень-жовтень – 1 076,5 тисяч грн), ТОВ «ПЕЙБОКС» (сума комісійного доходу за вересень-жовтень – 311,8 тисяч грн).
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Динаміка комісійних доходів від послуг інкасації новостворених
підрозділів департаменту інкасації за 2019 рік

Питома вага комісійного доходу, отриманого новоствореними підрозділами інкасації у
грудні 2019 року, складає 6,6% (254,2 тисяч грн), питома вага внутрішнього доходу - 15,4%
(531,0 тисяч грн).
Комісійний дохід раніше діючих
підрозділів за 2019 рік, грн

Операційний дохід раніше діючих
підрозділів за 2019 рік, грн

Серед підрозділів, що працюють на ринку інкасаційних послуг не перший рік, ведучі позиції по отриманню комісійного доходу впевнено займають Вінницька, Волинська, Одеська, Черкаська дирекції. Протягом року значно покращили позиції на регіональних ринках
підрозділи інкасації Львівської та Запорізької дирекцій.
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Комісійний дохід новостворених
підрозділів 2019 рік, грн

Операційний дохід новостворених
підрозділів за 2019 рік, грн

Структура операційного доходу новостворених підрозділів інкасації суттєво відрізняється
– питома вага комісійного доходу в загальній сумі доходу коливається від 7,3-16,9% в Чернігівській, Кіровоградській, Закарпатській обласних дирекціях, до 57,3% в Хмельницькій обласній дирекції, що обумовлено не лише наявністю клієнтської бази, але й розгалуженістю
та компактністю розташування відділень та АТМ дирекції.
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Операційний дохід на 1 авто
за грудень 2019 рік

Комісійний дохід на 1 авто
за грудень 2019 рік

У грудні 2019 року операційний дохід на 1 авто в середньому складає 65,0 тисяч грн, в новостворених підрозділах – 34,1 тисяч грн, в раніше діючих – 76,7 тисяч грн; комісійний дохід
на 1 авто складає 36,0 тисяч грн, в новостворених підрозділах – 11,1 тисяч грн, в раніше діючих – 42,4 тисяч грн.

Дохід, отриманий новими підрозділами інкасації за перші три
місяці роботи
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Згідно даних щодо отриманого новоствореними підрозділами доходу за перші три місяці
роботи, найбільшу питому вагу в отриманих доходах мають підрозділи:
Комісійні доходи

Хмельницької (17,1%), Тернопільської (16,1%), Східної (14,8%)
дирекцій;

Внутрішні доходи

Чернігівської (14,1%), Херсонської (13,2%), Закарпатської (11,1%)
дирекцій.

Протягом перших трьох місяців роботи найбільший операційний дохід в перерахунку на 1
авто отримано підрозділами Херсонської (33043 грн), Чернігівської (31825 грн), Тернопільської (31184 грн) дирекцій, що свідчить про якнайшвидші темпи розвитку служби інкасації
цих регіонів.
Найповільніші темпи розвитку служби інкасації спостерігаються в Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській дирекціях.
Найменший операційний дохід в перерахунку на 1 авто отримано підрозділами Чернівецької (11339 грн), Івано-Франківської (16601 грн), Миколаївської (18345 грн) дирекцій.

Середньомісячний операційний дохід на 1 авто новостворених
підрозділів інкасації за три перші місяці роботи, грн.
Житомир Закар- Івапаття
но-Фр.

Кіровоград

Миколаїв

Східна

Тернопіль

Операційний
дохід

41 958

55 202

49 801

47 684

36 689

60 101

62 367

Кількість
авто

2

2

3

2

2

2

2

Дохід на 1
авто

20 979

27 601

16 600

23 842

17 345

30 050

31 184
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6.6. Інвестиційний бізнес. Цінні папери
АБ «УКРГАЗБАНК» є однією з найпотужніших та найнадійніших установ українського
фондового ринку.
Перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Банком було
отримано від Міністерства фінансів України ще у 1996 році.
У 2019 році АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював операції на фондовому ринку на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Професійна діяльність
на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність –
серія АЕ № 294713 від 14.02.2015, строк дії необмежений, дилерська діяльність – серія АЕ
№ 294714 від 14.02.2015, строк дії необмежений, андеррайтинг – серія АЕ № 294715 від
14.02.2015, строк дії необмежений.

АБ «УКРГАЗБАНК» також має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним покриттям, серії АД № 034432 від 18.06.2012. Це перша та єдина наразі
ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним
покриттям в Україні.
АБ «УКРГАЗБАНК» є первинним дилером визначеним Міністерством фінансів України та
виконуючи важливе доручення Міністерства фінансів України, взяв на себе зобов’язання у
частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право
участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик.
Протягом 2019 року та за його підсумками АБ «УКРГАЗБАНК» неодноразово займав позиції серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами.
За 2019 рік АБ «УКРГАЗБАНК» уклав понад 5,5 тисяч договорів з брокерської, дилерської
діяльності та андеррайтингу на загальну суму понад 108 млрд грн.
Станом на 01.01.2020 портфель цінних паперів Банку у порівняні з 01.01.2019 збільшився до
38 486,20 млн грн.
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Портфель цінних паперів станом на 01.01.2020, млн грн

Структура вкладень Банку в цінні папери у 2019 році змінилася, зокрема, через зменшення
частки вкладення у державні цінні папери, а також вкладення у високоліквідні цінні папери
з інвестиційним рейтингом провідних рейтингових компаній світу.

Структура вкладень в цінні папери, %

У 2019 році значно збільшилась кількість операцій з брокерського обслуговування клієнтів
на фондовому ринку. У першу чергу збільшились обсяги інвестування в облігації внутрішньої державної позики фізичними особами, оскільки вкладення в державні цінні папери наразі є дохідним, високоліквідним та позбавленим ризику. Завдяки цим факторам постійно
підвищується попит на брокерські послуги, що надає АБ «УКРГАЗБАНК».
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6.7.1

ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

АБ «УКРГАЗБАНК» є активним учасником міжбанківського ринку. Співпрацюючи з банками-контрагентами, Банк кер ується принципами довгострокових взаємовигідних партнерських відносин, а його бездоганна репутація допомагає працювати максимально ефективно
з широким колом українських та іноземних банків.
Однією з основних цілей АБ «УКРГАЗБАНК» у проведенні операцій на міжбанківських
ринках є ефективне управління рухом грошових коштів та досягнення оптимального балансу між ліквідністю, ризиком та прибутком.
Зважаючи на достатній рівень ліквідності та наявне високоліквідне забезпечення, протягом 2019 року Банк проводив у значних обсягах валютні операції SWAP та операції репо з
державними облігаціями України.
Банк активно проводив операції на міжбанківському валютному ринку, здійснюючи операції з купівлі-продажу валюти, як для забезпечення власних потреб, так і за рахунок та за
дорученнями клієнтів з метою обслуговування експортно-імпортних операцій. Основний
обсяг операцій традиційно відводиться доларам США та євро.

6.7.2

ОПЕРАЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ
БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

У 2019 році Банк здійснював функції первинного дилера на ринку державних цінних паперів України та залишався одним з найбільших операторів ринку. Стратегією Банку
щодо цього напрямку діяльності передбачено підтримання досягнутих обсягів та дохідності портфеля облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП). Так, станом на
31.12.2019 портфель ОВДП Банку склав 8 168,7 млн грн, 494,7 млн доларів США та 22,57 млн
євро за номінальною вартістю.
У 2019 році загальний обсяг операцій з купівлі-tпродажу ОВДП на вторинному ринку склав
близько 56,5 млрд грн. Як первинний дилер на ринку державних цінних паперів Банк здійснив купівлю на суму 23,5 млрд грн, 562,3 млн доларів США та 75 млн євро.

6.7.3

ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ГОТІВКОВОЮ ВАЛЮТОЮ

В УКРГАЗБАНКУ операції готівковою валютою, банківськими металами, пам’ятними монетами України та монетами іноземного виробництва здійснюються у більш ніж 270 відділеннях на всій території України.
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Банк здійснює валютообмінні операції в доларах США, євро, швейцарських франках, англійських фунтах стерлінгів, російських рублях, польських злотих, чеських кронах, румунських леях та угорських форинтах.
АБ «УКРГАЗБАНК» є дистриб’ютором пам`ятних монет України, сувенірної та супутньої
продукції Національного банку України. Протягом 2019 року Банк забезпечував нумізматичною продукцією клієнтів банку фізичних осіб та нумізматичні організації України.
Маючи розгалужену мережу відділень, АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює весь спектр операцій
з банківським золотом, зокрема й щодо купівлі-продажу банківських металів та залучення
депозитів у банківських металах.

6.7.4

РОЗВИТОК КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

УКРГАЗБАНК продовжує розвивати власну кореспондентську мережу, що є досить розгалуженою. Станом на 31.12.2019 Банком встановлено кореспондентські відносини із-понад
70 банками.
Відкриття кореспондентських рахунків, вибір країн, валюти рахунків та умов платежів здійснюються АБ «УКРГАЗБАНК» з урахуванням експортно-імпортних орієнтацій клієнтів
Банку та з метою забезпечення власних потреб Банку в розрахунках за валютними операціями.
Банк підтримує відносини з кореспондентами із різних регіонів світу, зокрема зі світових
фінансових центрів - Нью-Йорка, Лондона, Франкфурті-на-Майні, Пекіну, Відня, Женеви
тощо.

6.7.5

FOREX ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ

Станом на 2019 рік АБ «УКРГАЗБАНК» є лідером в Україні за операціями маржинальної
торгівлі для приватних клієнтів. Ми пропонуємо кожному приватному клієнту цілодобовий
доступ до ліквідності світового валютного ринку в режимі 24/5 із 48 інструментами з ринковими торговельними умовами.
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Основні досягнення в 2019 році:
Збільшення доходу від проведення операцій завдяки максимально ефективному
управлінню портфелем позицій.
Повне оновлення сайту послуги https://www.forex.ukrgasbank.com/. Сучасний та
зручний сайт дозволив значно збільшити функціонал та комунікацію з клієнтами
Банку: впроваджено онлайн підтримку клієнтів через цілодобовий чат на сайті
та форму зворотнього зв’язку. Проведена SEO оптимізація та створена мобільна
версія сайту.
Збільшення каналів комунікацій з клієнтами. Протягом року були створені канали YouTube, Telegram, інформаційний блок на сайті https://www.forex.ukrgasbank.
com/. На всіх каналах регулярно публікуються новини, начальний та аналітичний
контент. Поява нових каналів зв’язку підвищило інтерес діючих та потенційних
клієнтів.
Створення унікального навчального та аналітичного контенту. За рік створено
понад 80 навчальних та аналітичних відеоуроків на фінансову тематику: про торгівлю, макроекономіку, індикатори та платформу. Відеоконтент виходить 2 рази
на тиждень на нашому YouTube каналі, Телеграм каналі та офіційному сайті послуги. Це унікальний матеріал для фінансового ринку України українською мовою.
Кожного тижня публікуються аудіоподкасти огляду ринку Форекс. Загальний перегляд відео вже досяг близько 900 годин
Залучення нових та утримання діючих клієнтів, збільшення середньорічних залишків на рахунках клієнтів завдяки стабільній якості та ринковим умовам доступу до ліквідності світових ринків, клієнто–орієнтованому підходу в обслуговуванні, чіткому алгоритму роботи з клієнтами, оновленню та впровадженню
нових каналів зв’язку та регулярній публікації контенту, професійним консультаціям в режимі реального часу 24/5 та аналізу ринкових процесів по всім інструментам на запит клієнтів.
Мінімізація операційних ризиків – оптимізація всіх внутрішньо-банківських процесів, що стосуються проведення операцій маржинальної торгівлі для забезпечення їх максимальної ефективності.

Власний унікальний аналітичний контент дозволив створити додаткову цінність для
клієнтів, а ефективне управління позиціями збільшило фінансовий результат банку від
проведення операцій на умовах маржинальної торгівлі.
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6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.7. Казначейські операції
6.7.6

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ ТА МОНЕТИ ІНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА

У 2019 році УКРГАЗБАНК продовжував реалізацію інвестиційних монет Національного
банку України та монет, виготовлених визнаними світовими виробниками на ринку нумізматичної продукції: Польським монетним двором (Mennica Polska), Австралійським монетним двором (Perth mint), монетним двором Нової Зеландії (New Zealand mint), компаніями
«JVP Investment Coins» (Німеччина), «Treasures of Oz» (Австралія).

6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.8. Депозитарна діяльність
АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме:
ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ
№263236, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений;
ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ №263237, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений;
ліцензія на право здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, серія АЕ
№263238, видана 28 серпня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 необмежений.
Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує повний спектр якісних депозитарних послуг оскільки є клієнтом Національного Банку України і Центрального депозитарію
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України». Це дозволяє
проводити операції з усіма цінними паперами, що залучені в цих депозитарних системах,
обслуговуючи обіг державних, корпоративних та муніципальних цінних паперів.
Депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» обліковує права на цінні папери, що є об’єктами державної власності та права на цінні папери фізичних, юридичних осіб резидентів та
нерезидентів, інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, банків та інших фінансових небанківських установ.
За ренкінгами депозитарних установ Професійної асоціації учасників ринків капіталу та
деривативів депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК» посіла друге місце за обсягом депозитарних активів за номінальною вартістю, що обслуговувались в Банку протягом 2019
року.
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6. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
6.8. Депозитарна діяльність
На кінець 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» обслуговує понад 36 тисяч рахунків у цінних
паперах. Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 881 випуск
цінних паперів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною установою
Банку досяг 250 млрд грн за номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери
станом на 31.12.2019.

Протягом 2019 року збільшена кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою з 870 до 881, внаслідок чого збільшився обсяг депозитарних активів
за номінальною вартістю цінних паперів в грн, що обслуговуються департаментом депозитарної діяльності, з 246 млрд грн до 250 млрд грн.
Крім того, станом на кінець 2019 року УКРГАЗБАНК обслуговує 18 суб’єктів управління
об’єктами державної власності. Вони, відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про Кабінет Міністрів України» та інших актів законодавства,
виконують функції з управління цінними паперами, що є об’єктами державної власності на
рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарною установою на ім’я Держави Україна та
15 недержавних пенсійних фондів.
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7.1. Міжнародні системи грошових переказів
Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював відправку/виплату переказів за допомогою міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами – Western Union,
MoneyGram та RIA.

Western Union
АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з 2002 року як непрямий учасник міжнародної
платіжної системи Western Union через прямого учасника ПрАТ «Українська фінансова
група».
Загалом у 2019 році з використанням міжнародної платіжної системи Western Union Банк
відправив / виплатив переказів на суму у гривневому еквіваленті близько 521 млн, а це на
20 % більше, ніж минулого року.

MoneyGram
АБ «УКРГАЗБАНК» працює з системою з 2007 року як прямий учасник міжнародної
платіжної системи MoneyGram. Банк залучає на обслуговування до системи банківські
фінансові установи – резидентів України в якості непрямих учасників міжнародної платіжної системи MoneyGram.
Станом на 01 січня 2020 року кількість непрямих учасників міжнародної платіжної системи
MoneyGram, що залучив АБ «УКРГАЗБАНК», становить 12 банківських установ. Усього у
2019 році з використанням даної системи АБ «УКРГАЗБАНК» відправив /виплатив переказів на суму у гривневому еквіваленті понад 258 млн, а це на 9 % більше, минулого року.

RIA
УКРГАЗБАНК працює з системою з 2010 року як прямий учасник міжнародної платіжної
системи RIA.
З 2017 року року АБ «УКРГАЗБАНК» залучає інші банківські фінансові установи – резидентів України в якості непрямих учасників міжнародної платіжної системи RIA. Станом на
01 січня 2020 року кількість непрямих учасників міжнародної платіжної системи RIA, які
залучив Банк, становить 5 банківських установ.
Загалом у 2019 році з використанням даної системи АБ «УКРГАЗБАНК» відправив / виплатив переказів на суму у гривневому еквіваленті понад 117 млн, а це на 15 % більше, ніж
минулого року. У 2019 році Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Впродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних платіжних систем, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.
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7.2. Автодилери та автоімпортери
Упродовж 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» плідно співпрацював із понад 450 автодилерами
та авто імпортерами в межах програми цільового кредитування «Авто в кредит все включено». Банком було видано понад 1400 автокредитів.

Серед партнерів Банку такі провідні компанії автомобільного ринку
України:
Корпорація
«УкрАВТО»

Лідер автомобільного ринку України, генеральний імпортер та офіційний дилер понад 20 всесвітньовідомих автомобільних брендів. Банк
співпрацює з корпорацією через систему «Експрес Кредит», асистуючу компанії ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ» структурного підрозділу Корпорації «УкрАВТО».

Корпорація
«Богдан»

Один з провідних автомобільних операторів, який має власну розгалужену торговельно-сервісну мережу та представляє на ринку автокредитування такі бренди, як Hyundai, Great Wall, Jac, Saipa, Bogdan, Subaru,
Lifan. Банк співпрацює з корпорацією через асистуючу компанію у
сфері кредитування та страхування ТОВ «Авторітейл Асистанс», представники якої присутні в автосалонах мережі ТОВ «Богдан Авто Холдинг», ТОВ «Хюндай Мотор Україна» та ТОВ «Богдан Індустрія».

ТОВ
«Єврокар»

«Віннер
Імпортс
Україна»

Офіційний дистриб’ютор автомобілів ŠKODA в Україні. Підприємство
працює з березня 2003 року і входить до Групи компаній Атолл Холдинг, яка є одним з провідних операторів на українському автомобільному ринку. Дилерська мережа ŠKODA є однією з найбільших в Україні
(на 01.01.20 - 30 дилерських центрів) і визнана однією з кращих в Європі
в галузі організації роботи сервісної мережі і рівня оснащення станцій
технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі ŠKODA
представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування. Високий рівень якості послуг, що надаються ТОВ
«Єврокар», підтверджується застосуванням системи менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.
Є частиною «Віннер Груп Україна», що виступає одним із лідерів вітчизняного автомобільного бізнесу вже протягом 25 років. Компанія
є офіційним імпортером Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та
Bentley. З 1992 року було імпортовано понад 120 000 автомобілів та
сформовано дилерську мережу, яка пропонує автомобілі, запчастини,
сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у понад
50 дилерських центрах. Задля забезпечення сервісу найвищого рівня
всі члени команди «Віннер» проходять навчання у «Віннер Коледж».
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«Віннер
Імпортс
Україна»

«Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально
відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги та кар’єрні можливості.
У напрямі розвитку екобанкінгу у 2019 році Банк активно співпрацює з
близько 20 дилерами електромобілів за привабливими умовами. В 2019
році для максимального задоволення потреб клієнтів-прихильників
електроавто, було розроблено беззаставний кредит на купівлю електроавтомобілів «Green car».

7. ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
7.3. Компанії-забудовники
Станом на 01.01.2020 році в Банку акредитовано 14 забудовників та близько 50 об’єктів
житлового будівництва в різних регіонах України.
Основні партнери за програмами кредитування придбання нерухомості на первинному
ринку:

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія
«Київміськбуд»
Лідер будівельної галузі України. Найбільший та найвідоміший оператор ринку нерухомості, орієнтований на потреби громадян із середнім рівнем доходів.
Компанія зосереджена на забезпеченні максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів. «Київміськбуд» працює на ринку первинної нерухомості з 1955
року, а це 44,2 млн побудованих квадратних метрів житла.

Київміськбуд сьогодні - це:
100 організацій, об’єднаних в один будівельно-інвестиційний комплекс, що забезпечує
зведення об’єктів «під ключ»;
понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців-будівельників усіх спеціальностей, менеджерів різних ланок;
сертифікована діяльність більшості підприємств на дотримання вимог стандарту якості
ISO 9001-2000;
сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001-2000 управлінська діяльність апарату холдингової компанії;
сучасні будівельні технології, оснащення, інструмент та новітня будівельна техніка, що
експлуатується сертифікованими спеціалістами.
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Ковальська Нерухомість
Промислово-будівельною Групою «Ковальська», яка має бездоганну репутацію надійного
девелопера. Кожен будинок – це інноваційні методи управління будівництвом на різних
етапах реалізації проєкту. Свідченням тому – 15 років досвіду та більше 25 успішно реалізованих житлових об’єктів.
Будівельний напрямок Групи «Ковальська» – це цілісна структура із підприємств і
підрозділів, що спеціалізується на виконанні повного циклу будівництва в якості забудовника і генерального підрядника: від розробки проєктної документації і фінансування будівництва до зведення житла, а також об’єктів комерційного та промислового призначення.
Власне виробництво будівельних матеріалів дає змогу не залежати від постачальників, а
отже – завжди завершувати будівництво в обумовлені терміни. На ринку нерухомості з
2002 року.

Інтергал-Буд
За 17 років компанією «Інтергал-Буд» спроєктовано та зведено понад 70 проєктів, загальною площею понад 3-х мільйонів квадратних метрів. Це дозволяє впевнено утримувати
лідерські позиції на будівельному ринку та займати перше місце серед недержавних девелоперів. Географія представництва «Інтергал-Буд» постійно розширюється. Нині комфортні та сучасні житлові проєкти реалізуються у Києві, Львові, Рівному, Чернівцях, Житомирі,
Ужгороді та Мукачево. Драйвером успіху «Інтергал-Буд» є постійне прагнення відповідати
високим вимогам сучасного ринку нерухомості.
Довіра до компанії «Інтергал-Буд» базується на цілком раціональних речах: великій кількості вчасно зведених проєктів, високих темпах будівництва, відсутності проблемних забудов, найширшому регіональному охопленні, веденні будівництва за рахунок власних
коштів. Тож за цим всім стоїть єдине бажання – надавати людям комфорт, впевненість та
стабільність у сучасному європейському житлі.

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
73 роки діяльності, найбільший забудовник в Харкові. За довгі роки роботи реалізовано
65% об’єктів житлового будівництва міста, збудовано 20 храмів та 35 об’єктів культури, отримано багато нагород та грамот, зокрема й від Кабінету Міністрів України. В 2019 році
ввели в експлуатацію близько 700 тис. кв. м. житла в різних районах Харкова.
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7.4. Співпраця з державними адміністраціями
Станом на 01.01.2020 року, відповідно до обласних, районних, міських Програм часткового відшкодування відсоткових ставок/кредитів, що надаються фізичним особам на заходи
з підвищення енергоефективності та на впровадження відновлювальних джерел енергії,
було укладено договори про співробітництво з 32 установами та отримано коштів компенсації на суму 24 657 014,33 грн (за 2019 рік). Серед яких 11 обласних державних адміністрацій, 18 міських рад, 3 районні державні адміністрації:

Обласні державні адміністрації
Вінницька - 918 928,34 грн
Львівська - 1 224 110,54 грн
Рівненська - 1 615 680,66 грн
Житомирська - 153 592,00 грн
Хмельницька - 113 352,50 грн
Полтавська - 273 186,69 грн
Харківська - 28 845,24 грн
Чернігівська - 112 606,20 грн
Сумська - 398 667,71 грн
Тернопільська - 271 029,37 грн
Чернівецька - 70 722,15 грн
Районні державні адміністрації
Крижопільська - 26 060,12 грн
Бершадська - 8 166,08 грн
Яворівська - 502 801,20 грн

Міські ради
Золотоніська - 58 642,44 грн
Енергодарська - 336 378,50 грн.
Черкаська - 6 627,57 грн.
Чернівецька - 241 066,73 грн
Рівненська - 42 061,23 грн
Сумська - 410 810,50 грн.
Харківська - 521 843,25 грн
Львівська - 88 633,50 грн
Моршинська - 90 127,58 грн
Кременчуцька - 15 737376 грн
Новоград-Волинська - 18 762,00 грн
Калуська - 21 000,00 грн
Чорноморська - 139 975,32 грн
Дрогобицька - 38 067,56 грн
Миколаївська - 1 428 868,04 грн
Краматорська - 19 252,00 грн
Самбірська - 9 773,98 грн
Хмельницька - 232 800,53 грн

Також чотири установи: Вінницька ОДА, Львівська ОДА, Житомирська ОДА, Яворівська РДА та Новоград-Волинська міська рада відшкодовують частину кредиту, отриманого
фізичними особами в УКРГАЗБАНКУ, на придбання приватних дахових та наземних сонячних електростанцій встановленою потужністю до 30 кВт одноразово протягом одного
бюджетного року. За 2019 рік отримано компенсації в сумі 539 981,20 грн. на встановлення
сонячних електростанцій.
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АБ «УКРГАЗБАНК» є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з
02.09.1999 (свідоцтво учасника Фонду від 19.10.2012 році № 052).
УКРГАЗБАНК регулярно сплачує усі належні збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір яких встановлено чинним законодавством України.
Вклади у АБ «УКРГАЗБАНК» гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(далі - Фонд). Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Банку з ринку, але не більше суми
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на цей день, незалежно від кількості
вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до
статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та становить
_____двісті тисяч гривень_____ (словами) Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не відшкодовуються кошти:

1

передані банку в довірче управління;

2

за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3

за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на
пред’явника;

4

розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою
особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про
віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

5

розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підс тав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
– один рік до дня прийняття такого рішення);
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6
7

8

розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими
умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
або мають інші фінансові привілеї від банку;
за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до
дня виконання зобов’язань;

9 за вкладами у філіях іноземних банків;
10 за вкладами у банківських металах;
11 розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку, Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Фондом банку з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті
26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше
ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про
більше ніж 500000 рахунків, – не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури
виведення Фондом банку з ринку.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право
на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за
вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої
суми відшкодування кошти за договорами банківського
рахунку до отримання в повному обсязі інформації про
операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами
банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції,
здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною
та міжнародною).
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Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті
здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на
день початку ліквідації банку.

7. ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
7.6. Компанія з консьєрж-сервісу
У продовж 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» постійно розширював перелік сервісів та додаткових послуг, що надаються клієнтам та держателям преміальних карток. Однією з найпопулярніших послуг є консьєрж-сервіс – інформаційно-консультаційна служба, що допомагає клієнтам вирішувати будь-які питання та запити.
Послуга Mastercard Concierge надається держателям преміальних карток Masterсard
Platinum та Masterсard World Elite, аби стати особистим секретарем для клієнта, підібрати
найкращий варіант вирішення будь-якого питання: пошук даних та інформації, бронювання
та купівля квитків, реєстрація на рейс та бронювання готелів, вирішення побутових питань
тощо.

В 2019 році для держателів преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite АБ «УКРГАЗБАНК» підключив нову послугу консьєрж-сервісу від VISA, яка допоможе вирішити
будь-які питання швидко та якісно в режимі 24/7.
Для зручності клієнти можуть скористатися послугою «консьєрж-сервіс», зареєструвавшись у чат-боті «консьєрж» в Telegram або Viber.
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Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» працює в Україні з жовтня 1998
року, є частиною потужної інвестиційно-фінансової групи та входить до десятки лідерів
вітчизняного страхування, демонструючи стабільно високі фінансові результати.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ
Україна». З лютого 2005 року 100% акцій компанії належать компанії “PZU SA” (Польща) – однієї з найбільших фінансових установ у Центральній та Східній Європі.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Уніка»
вийшла на ринок України в 2006 році, входить до складу UNIQА
Insurance Group. Сьогодні компанія – один з лідерів страхового
ринку України, пропонує всі види non-life страхування через загальнонаціональну мережу.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська Страхова Група» – сучасна та динамічна страхова компанія
національного масштабу зі 100% іноземним капіталом. За основними фінансовими показниками вона входить до першої 10-ки
страховиків України. З лютого 2008 року СК «Українська страхова група» є повноправним членом родини всесвітньовідомої
Vienna Insurance Group – лідера страхового ринку Центральної
та Східної Європи.
Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія
«Княжа Вієнна Іншуранс Груп» орієнтується на фізичних осіб,
малий та середній бізнес. Саме тому компанія розвиває власну
філіальну мережу на всій території країни. Це дає їй можливість
запропонувати сучасні страхові продукти в кожній точці України
за оптимальними цінами.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС» – частина міжнародної
канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings. 25 років успішно працює на ринку
України, 11 з яких під брендом “АХА Страхування”.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРКС Лайф» входить до
канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings. Компанія надає послуги зі страхування життя клієнтам-фізичним особам.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал Страхування» – це група
однодумців, що йдуть до єдиної мети, керована командою професіоналів страхового бізнесу. Компанія 14 років успішно розвивається і функціонує на страховому ринку України.
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Товариство з додатковою відповідальністю «Експрес Страхування» було засновано у
2008 році за участю лідера українського ринку автотранспорту – Української автомобільної корпорації «УкрАВТО». Це сучасна страхова компанія з новими підходами до процесів
врегулювання страхових випадків, яка динамічно розвивається та постійно вдосконалює
сервіс обслуговування клієнтів.
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» створена
в 1992 році і майже за 30 років бездоганної роботи стала однією з провідних страхових
компаній України. Компанія представлена на всій території України і має близько 50 відокремлених структурних підрозділів, близько 1000 точок продажів страхових продуктів та
центрів обслуговування клієнтів, які працюють на підставі агентських угод.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО» було засновано 24 вересня
2001 року. Сьогодні це команда з 400 професіоналів, які працюють для клієнтів у понад 30
представництвах по всій Україні.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування» зареєстроване у 2007 році, має безстрокові ліцензії на 11 видів добровільного страхування та
входить до складу групи підприємств «ВіДі Груп», що протягом багатьох років є активним
учасником автомобільного бізнесу України.

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування» має 22 ліцензії Нацкомфінпослуг на здійснення страхової діяльності (9 обов’язкових та 13 добровільних видів страхування). Продукти та програми страхування компанії призначаються переважно для фізичних осіб, напрямок роботи з якими є пріоритетним для цього страховика
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна» входить до першої
десятки страхових компаній України. Компанія була заснована у 1991 році і сьогодні працює
в усіх регіонах України. ПАТ «СК «Універсальна» надає послуги індивідуальним і корпоративним клієнтам та позиціонує себе як роздрібного страховика.
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» почала працювати на українському страховому ринку з 1992 року. Стратегія ПАТ «СК «Євроінс Україна»
передбачає діяльність в усіх секторах українського страхового ринку. Компанія має ліцензії
на надання страхового захисту практично з усього спектру добровільного та обов’язкового
страхування.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» зареєстроване 24 вересня
2001 року. Компанія має 46 відокремлених структурних підрозділів в обласних центрах та
25 районних центрів продажу, 220 штатних робітників.

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» має
25-річний досвід роботи на ринку. Стабільно займаючи провідні позиції за сумами виплат
страхових відшкодувань, компанія входить до групи найбільших страхових організацій
України за обсягом премій та величиною власних активів.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Брокбізнес» працює на ринку
страхування з 15 грудня 1993 року. За час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі
позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Аско-Донбас Північний». 26 березня 2019 року незалежне спеціалізоване рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило рейтинг надійності ПрАТ «СК Аско-ДС» на рівні «uaAins», що означає високий рівень
платоспроможності, репутації й лояльності клієнтів страхової компанії, а також підтвердило кредитний рейтинг на рівні «uaА-», прогноз «стабільний», що означає високу кредитоспроможність позичальника.
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7.8. Оціночні компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ-БІ-ЕМФІНАНС» (ТОВ «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС»)
Досвідчена компанія, надає оціночні послуги з 2006 року. Спеціалізується на роботі із
складними комплексними об’єктами, зокрема майновими комплексами та великою професійною нерухомістю.

Група компаній «Увекон»
Працює на українському ринку з 1996 року. До штату входять висококваліфіковані
спеціалісти у галузі оцінки, що мають міжнародні сертифікати RICS, FIABCI, TEGoVA. Має
розгалужену мережу з 14 філіалів та 13 представництв в усіх областях України, входить до
переліку провідних компаній України, що надають послуги з оцінки майна за напрямами
оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, а також грошової оцінки земельних ділянок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА
ГРУПА «ПІК» (ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА «ПІК»)
Компанія на ринку з 2002 року та виконує оцінки практично всіх видів активів, у тому числі
земельних ділянок. Широко представлена в регіонах. Завдяки високій якості робіт та стислим строкам їх виконання, посідає провідне місце серед оцінювачів, що виконують роботи
в інтересах банку.

Приватне підприємство «Академія оцінки і права» (ПП «Академія
оцінки і права»)
Працює на ринку України з 2002 року. Надає послуги з питань оцінки майна, а саме об’єктів
у матеріальній та нематеріальній формах, земельних ділянок. Входить до складу саморегульованих організацій у галузі оцінки. Співробітники компанії мають міжнародні сертифікати Європейської групи асоціації оцінювачів (TEGoVA).

Приватне підприємство «ТА-Експерт-Сервіс» (ПП «ТА-ЕкспертСервіс»)
Здійснює оцінку об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах, у тому числі земельних
ділянок. Працює на ринку України з 2009 року. Має розгалужену мережу представництв
у 10 областях України, співпрацює з багатьма банками України, у тому числі за напрямом
проведення моніторингу заставного майна.
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7.8. Оціночні компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕЛОЙТ і ТУШ” (ТОВ
“ДЕЛОЙТ і ТУШ”)
Підрозділ всесвітньо відомого конгломерату компаній, що займає провідне місце в світі
за аудиторськими, консалтинговими та супутніми послугами. Компанія спеціалізується на
корпоративних фінансах, оцінці, фінансовому моделюванні. Досвід роботи на локальному та міжнародному ринку - понад 20 років. Найкращі результати у сфері оцінки бізнесу
та активів під час злиття й поглинання і фінансової звітності (включно з розподілом ціни
придбання, аналізом знецінення та фінансовим моделюванням).

Товариством з обмеженою відповідальністю
«Бізнеспартнери» (ТОВ «Бізнеспартнери»)
Надає послуги з оцінки об’єктів у матеріальній формі, нематеріальних активів, грошової оцінки земельних ділянок
з 2013 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Експертно-Консалтинговий союз” (ТОВ
“Експертно-Консалтинговий союз”)
Один із найдавніших партнерів банку в галузі оцінки, співробітництво почалось в 2010 році і успішно триває. Компанія спеціалізується не тільки на оцінці, а також на моніторингу товарів в обороті, експертизі проєктів будівництва
та реконструкції.

ДП «Бейкер Тіллі Україна»
Здійснює свою діяльність на національному ринку з
1999 року. Компанія є незалежним членом Baker Tilly
International та пропонує високоякісні послуги в сфері аудиту, консалтингу, незалежної оцінки, бухгалтерського та
управлінського обліку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Парус»
(ТОВ «Компанія «Парус»)
Працює на ринку України з 2006 року та здійснює діяльність в Одеській та Київській областях. Компанія надає послуги з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та
нематеріальній формах.
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7.8. Оціночні компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ар Джі Сателліт»
(ТОВ «Ар Джі Сателліт»)
Надає послуги з оцінки об’єктів у матеріальній формі, нематеріальних активів, грошової
оцінки земельних ділянок та бізнес-консалтингу.

ТОВ “ОБ’ЄДНАНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОЦІНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ І ІНВЕСТИЦІЙ” - УКРАЇНА” (ТОВ “СПЕЦОЦІНКА-Україна”)
З 2008 року – компанія увійшла на консалтинговий ринок України під назвою ТОВ «СПЕЦОЦІНКА -УКРАЇНА». Основу кадрового потенціалу складають фахівці, що мають значний досвід роботи, високий професійний рівень та вищу освіту в різноманітних сферах
правової, економічної та технічної діяльності, пройшли Міжнародну та Європейську сертифікації і отримали сертифікати RICS та TEGoVA в області оціночної діяльності, являються членами Українського та Російського товариств оцінювачів, Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО “УКРКОНСАЛТ”
Працює на українському ринку з 2001 року. Компанія з багаторічним досвідом практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки об’єктів у матеріальній та нематеріальній
формах, а також грошової оцінки земельних ділянок. До штату входять висококваліфіковані спеціалісти у галузі оцінки, що мають міжнародні сертифікати RICS, FIABCI, TEGoVA.
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7.9. Компанії з управління активами
Протягом 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» активно співпрацював з такими компаніями
з управління активами:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

7. ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
7.10. Депозитарії цінних паперів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
(далі – ПАТ «НДУ») забезпечує функціонування єдиної системи депозитарного обліку
та надання депозитарних послуг. Виключною компетенцією ПАТ «НДУ» є нумерація (кодифікація) цінних паперів, стандартизація депозитарного обліку та документообігу за операціями з цінними паперами тощо.
Банк є клієнтом ПАТ «НДУ» з 2007 року, уклавши депозитарний договір щодо відкриття та
обслуговування рахунку у цінних паперах, зберігання та обліку цінних паперів, права на які
та за якими належать депонентам депозитарної установи.
У 2009 році банк уклав з ПАТ «НДУ» договір про відкриття та ведення рахунку у цінних
паперах емітента та депонував глобальні сертифікати, як простих, так і привілейованих акцій банку.

ДЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик
України, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових
цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які
були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента
на рахунках у цінних паперах клієнтів
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7.11. Фондові біржі
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС»
(далі - АТ «Фондова біржа ПФТС») є одним з найбільших організаторів торгівлі на ринку
цінних паперів України, підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними
паперами в режимі реального часу.
Банк є членом АТ «Фондова біржа ПФТС» з 1997 року, проводить на цій біржі операції з
цінними паперами, як з власного портфеля, так і за дорученням клієнтів. УКРГАЗБАНК входить до складу акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС» на кінець 2019 року з часткою 0,19 %.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА
БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(далі - ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива») після створення в 2006 році зайняло провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та
інформаційних технологій.
Банк є членом ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» з 2007 року, проводить на цій біржі
операції з цінними паперами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА
(далі - АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») є одним з організаторів торгівлі на ринку цінних паперів
України.
Банк є членом АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» з дати її заснування (2008 рік) та проводить на
цій біржі операції з цінними паперами, як з власного портфеля, так і за дорученням клієнтів.
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7.12. Фондові біржі
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО
З РЕФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»
(далі – ПрАТ «АРЖК») створене в лютому 2012 року. Головними напрямками діяльності
ПрАТ «АРЖК» є придбання прав вимог за довгостроковими іпотечними житловими позиками, виданими банками – іпотечними кредиторами, а також залучення довгострокових
ресурсів для іпотечного кредитування, шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій.
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8.1 Фінансовий результат
За підсумками 2019 року, за даними фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на
кінець дня 31 грудня 2019 року, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 1 289 млн
грн. На результат вплинули такі фактори: операційний дохід 4 495 млн грн, (у тому чисті
процентні доходи склали 2 123 млн грн, чистий непроцентний дохід 2 139 млн грн), непроцентні витрати з урахуванням витрат на інші резерви у розмірі 3 150 млн грн.
Фінансовий результат за 2019 рік є позитивним та перевищує результат за 2018 на 68%.
Зростанню цього показника у 2019 році сприяло збільшення операційного доходу на 1 066
млн. грн.

Фінансові показники, млн грн
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8.2 Операційний дохід
Операційний дохід банку в 2019 році склав 4 495 млн грн, у тому числі чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів 2 123 млн грн, чистий
комісійний дохід 1 065 млн грн, позитивний результат від продажу активів, утримуваних
для продажу, основних засобів та нематеріальних активів 432 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 142 млн грн, чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та банківськими металами 159 млн грн, винагорода банку від страхових
компаній та банків 110 млн грн, штрафи отримані 59 млн грн, чисті прибутки від інвестицій,
які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 66 млн грн, повернення раніше списаних активів 38 млн грн, чисті прибутку від інвестиційної нерухомості 17
млн грн, інші доходи 52 млн грн.
Чистий процентний дохід після зміни резерву під зменшення корисності кредитів становить 2 123 млн грн, в тому числі процентні доходи складають 9 664 млн грн, процентні витрати 6 924 млн грн, витрати за кредитними збитками 617 млн грн.
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8.3 Процентні доходи
Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу банку традиційно займають
процентні доходи, обсяг яких за 2019 рік збільшився на 1 548 млн грн (19%) та станом на
01.01.2020 досяг 9 664 млн грн. Найбільшу долю в процентних доходах займають доходи
корпоративного бізнесу (48%) та доходи від управління активами (38%).
Чистий процентний спред за 2019 рік склав 3,3%, маржа склала 3,2%.
2019 рік

2018 рік
Зміна,
%

Сума доходів, млн
грн

Питома
вага в процентних
доходах,
%

Сума доходів, млн
грн

Питома
вага в процентних
доходах, %

Корпоративний бізнес

4 659,0

48,2%

4 160,7

51,3%

12,0%

Малий та середній бізнес

620,7

6,4%

380,2

4,7%

63,3%

Роздрібний бізнес

519,8

5,4%

400,5

4,9%

29,8%

Фінансові установи

202,1

2,1%

118,7

1,5%

70,3%

Управління активами та
інше

3 662,3

37,9%

3 055,7

37,7%

19,9%

Усього

9 663,9

100

8 115,8

100,0%

19,1%

Напрями діяльності
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8.4 Чистий непроцентний дохід
Загальний обсяг чистого непроцентного доходу банку за 2019 рік складає 2 139 млн грн,
найбільшу частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який становить 1 065 млн грн, позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу,
основних засобів та нематеріальних активів 432 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 142 млн грн, чисті прибутки від операцій з іноземними
валютами та банківськими металами 159 млн грн, винагорода банку від страхових компаній
та банків 110 млн грн, штрафи отримані 59 млн грн, чисті прибутки від інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 66 млн грн, повернення
раніше списаних активів 38 млн грн, чисті прибутку від інвестиційної нерухомості 17 млн
грн, інші доходи 52 млн грн.
За підсумками 2019 року банком отримано 1 363 млн грн комісійних доходів, що на 398 млн
грн, або на 41%, більше, ніж у минулому році.

Комісійні доходи за видами операцій
2019 рік
Види операцій

2018 рік

Зміна,
%

Сума доходів, млн
грн

Питома вага
в комісійних
доходах, %

Сума доходів, млн
грн

Питома вага
в комісійних
доходах, %

894,3

65,6%

637,8

66,1%

40,2%

Кредитне обслугову156,9
вання клієнтів

11,5%

108,9

11,3%

44,1%

Агентські операції на
142,1
валютному ринку

10,4%

117,4

12,2%

21,0%

Гарантії та акредитиви

131,8

9,7%

80,7

8,4%

63,4%

Операції з цінними
паперами

17,6

1,3%

7,3

0,8%

140,6%

Інші операції

20,3

1,5%

13,2

1,4%

54,3%

Усього

1 363,1

100,0%

965,2

100,0%

41,2%

Розрахункові операції

У 2019 році банк продовжував розвивати документарні операції, в результаті чого, збільшив долю комісійних доходів від гарантій та акредитивів в комісійних доходах банку до
63%. При цьому, найбільшу долю в комісійних доходах банку займають доходи від розрахункових операцій (66%).
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8.5 Непроцентні витрати
У 2019 році, обсяг непроцентних витрат з урахуванням витрат на очікувані кредитні збитки
за іншими активами та інші резерви і податку на прибуток склав 2 917 млн грн. Відношення
адміністративних та інших операційних витрат до операційного доходу до зміни резервів
становить 62%.

Структура непроцентних витрат у 2019 році
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9. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ АБ «УКРГАЗБАНК» СТАНОМ НА
КІНЕЦЬ ДНЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (У СКОРОЧЕНОМУ ОБСЯЗІ)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

Фінансова звітність за 2019 рік

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах гривень)

Процентний дохід, розрахований з використанням
методу ефективного відсотка
Кредити клієнтам
Інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід
Депозитні сертифікати Національного банку України
Кошти у кредитних установах

Примітки

Інший процентний дохід
Торгові цінні папери
Фінансова оренда
Процентні витрати
Кошти Національного банку України
Кошти клієнтів
Кошти кредитних установ
Інші процентні витрати
Орендне зобов’язання
Чисті процентні доходи до витрат за кредитними
збитками
Витрати за кредитними збитками
Чисті проценті доходи після витрат за кредитними
збитками
Збиток від первісного визнання фінансових активів
Результат від операцій за наданими кредитами, які
оцінюються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки
Чисті комісійні доходи
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою
собівартістю
Прибутки/(збитки) від торгових цінних паперів
Чисті прибутки від інвестицій, які оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Чисті прибутки/(збитки) в результаті припинення визнання
фінансових зобов'язань

7, 8, 10, 11
27

31 грудня
2019
5 667 839

4 897 602

2 936 018
726 308
202 070
9 532 235

2 243 828
796 914
118 671
8 057 015

−
131 702
131 702
9 663 937

14 982
43 758
58 740
8 115 755

(50 597)
(6 720 606)
(135 797)
(6 907 000)

(185 256)
(4 888 782)
(81 866)
(5 155 904)

(17 050)
(17 050)
(6 924 050)

Х
Х
(5 155 904)

2 739 887

2 959 851

(617 381)

(557 773)

2 122 506
(1 787)

24

31 грудня
2018
(рекласифіковано)

−
1 064 566
407
11
65 771
(1 121)

2 402 078
(2 605)
2
760 891
(3 309)
(3 277)
30 966
−
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