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БАНК У ФАКТАХ
УКРГАЗБАНК сьогодні:
Має понад 27-річний досвід роботи на фінансовому ринку.
Провідний ЕКОбанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи проекти з
енергоефективності та відновлюваної енергетики.
Беззаперечний лідер у «зеленому» фінансуванні.
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 272 точками продажів, що розміщені в усіх областях України.
Входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів.
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.
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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

Улютін Денис Валерійович – 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
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:
21 рік
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1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

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

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

Заступник Голови Правління
Чернишов Денис Вікторович
1974 р.н.
Освіта: Київський державний економічний університет
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
20 років
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1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

Заступник Голови Правління
Морозов Родіон Валерійович
1978 р.н.
Освіта: Київський державний економічний університет, City University (м.Лондон, Великобританія).
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
15 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

Заступник Голови Правління
Харітіч Сергій Володимирович
1981 р.н.
Освіта: Український державний хіміко-технологічний університет.
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
16 років
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1.ВІЗИТІВКА
1.2. Склад Правління

Директор департаменту комплаєнс
Чепінога Людмила Анатоліївна
1967 р.н.
Освіта: Київський університет ім.Тараса Шевченка
Досвід роботи в банківській сфері та фінансових установах:
26 років

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

1.4. Досягнення 2020 року
На початку 2020 року рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг
УКРГАЗБАНКУ на рівні uaAA зі зміною прогнозу рейтингу зі «стабільного» на «у розвитку».
Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5+» (відмінна надійність).
Банк також здобув перемогу у номінації «Ощадний банк для бізнесу» рейтингу «Банки 2020
року», що був проведений «Фінансовим клубом» та видавництвом «Юридична практика»,
а також у номінації «Ощадний вклад» щорічного проєкту «50 провідних банків України».
УКРГАЗБАНК вже другий рік поспіль отримує статус системно важливого банку (згідно з
Рішенням Правління НБУ).
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1.ВІЗИТІВКА
1.4. Досягнення 2020 року
Банк отримав відзнаку за досягнення у рамках Глобальної програми IFC з підтримки
торговельного фінансування, до якої долучився восени 2017 року. УКРГАЗБАНК став
кращим у номінації GTFP 2019 Best Issuing bank Partner in Eastern Europe.
Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Центр «Розвиток КСВ»
за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) провели
оцінку українських компаній щодо прозорості в системі корпоративного управління
та корпоративної соціальної відповідальності. За оцінками експертів державний
УКРГАЗБАНК посів перше місце за рівнем інформаційної прозорості.
Журнал «Бізнес» оприлюднив рейтинг «Лідери фінансування суб’єктів МСБ», де
УКРГАЗБАНК – абсолютний рекордсмен за кількістю нагород:
опора МСБ – лідер інвестиційного кредитування. За досягнення у сфері кредитування
МСБ на цілі розвитку бізнесу;
лідер програм держпідтримки. За активну участь у державних програмах держпідтримки
та фінансування сектору;
кращий банк – антивірус. За кращі комплексні рішення на підтримку МСБ в умовах
карантину (кредитні канікули, програми реструктуризації кредитів, пільгове
фінансування, скасування штрафів і пені тощо);
вибір малих агровиробників. За провідні позиції у сфері кредитування та
обслуговування фермерських господарств та малих агрокомпаній.

Головне визнання – «Вибір підприємців 2020» також отримав УКРГАЗБАНК за свою
активну роботу з клієнтами сегменту МСБ.
Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило УКРГАЗБАНКУ довгостроковий
рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні «В» з прогнозом «стабільний». Рейтинг
відповідає поточному суверенному кредитному рейтингу Fitch для України. Національний
довгостроковий рейтинг Банку підтверджений на рівні «AA (ukr)» зі стабільним прогнозом,
що відображає його незмінну кредитоспроможність.
УКРГАЗБАНК також увійшов до ТОП-50 кращих компаній року за версією видання «Власть
денег». Їхній фірмовий рейтинг зібрав провідні українські компанії, що розвиваються за
найсучаснішими стандартами європейського бізнесу.
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1.ВІЗИТІВКА
1.5. Стратегія діяльності на 2021 рік
Банк здійснює свою діяльність відповідно до Засад стратегічного реформування
державного банківського сектору (стратегічних принципів), Стратегії АБ «УКРГАЗБАНК»
на 2019-2021 роки, Основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.
Стратегічна діяльність на 2021 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 посилення гнучкості, швидкості та
клієнтоорієнтованості, впроваджуючи нові технології, у тому числі концепцію Open Banking. Це створить додаткову вартість Банку та сприятиме його подальшій приватизації.

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;
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1.ВІЗИТІВКА
1.5. Стратегія діяльності на 2021 рік

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;

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
1.6. Реалізація екобанкінгу в 2020 році
Пріоритетний напрям роботи Банку – фінансування проєктів сталого розвитку (відповідно
до Цілей сталого розвитку ООН), у тому числі, але не обмежуючись напрямами ефективного
використання ресурсів, зменшення негативного впливу на довкілля, захисту здоров’я та
протидії наслідкам пандемічних захворювань, таких як COVID-19 (розширивши стратегію
«Green banking» до більш актуальної стратегії «Sustainable banking»).
УКРГАЗБАНК продовжує залишатися унікальним екобанком в Україні, впроваджуючи нові
актуальні тренди розвитку «зеленого» фінансування та нові екопродукти. У результаті
реалізації стратегії «Sustainable banking», станом на 01.01.2021 Банк профінансував проєкти
загальним обсягом на 19,31 млрд у гривневому еквіваленті. Приріст об’єму кредитного
портфеля екопроєктів за 2020 рік склав 4 млрд у гривневому еквіваленті (+26,5%).
15,96%

19,31%

15,26%
73,1%

77,7%

20,9%

25,2%

1,4%

1,7%
01.2020

07.2020

Корпоративний бізнес

Розподільний бізнес

Малий та середній бізнес

Разом

01.2021

Станом на 01 січня 2021 року частка клієнтів у кредитному екопортфелі становить:
корпоративний бізнес – 73, 1% або 14,12 млрд в грн еквіваленті;
малий та середній бізнес – 25,2% або 4,85 млрд грн в еквіваленті;
роздрібний бізнес – 1, 7% або 0,34 млрд грн в еквіваленті
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1.6. Реалізація екобанкінгу в 2020 році
За 2020 рік збільшилася концентрація на проєктах малого та середнього бізнесу (частка
зросла на 4,3 процентного пункту за 2020 рік) за рахунок запуску державної програми
кредитування МСБ «5-7-9» та концентрації на проєктах фінансового еколізингу.
Збільшилася частка роздрібного банкінгу (частка зросла на 0,3 процентного пункту за 2020
рік). Частка проєктів корпоративного бізнесу зменшилася за 2020 рік на 4,6 процентного
пункту, здебільшого через зменшення фінансування проєктів відновлювальної енергетики,
що отримують дохід за «зеленим» тарифом.
Реалізація всіх профінансованих Банком екопроєктів станом на 31 грудня 2020 року
розрахунково зменшить викиди СО2 на 1 404 тис. тонн щорічно. Запланована економія
природного газу від реалізації цих проєктів складає 839 млн м3 щорічно.
Найбільшу частку у екопортфелі складають проєкти з відновлювальних джерел енергії –
64,1% (частка проєктів ВДЕ зменшилася на 2,6 процентного пункту у 2020 році), а саме:
сонячні електростанції (зокрема дахові та приватні) – 47,9% від усіх екопроєктів;
електростанції на біопаливі (біогаз, біомаса) – 4,6% від усіх екопроєктів;
вітрові електростанції – 8,9% від усіх екопроєктів;
малі гідроелектростанції – 2,7% від усіх екопроєктів.
Частка проєктів сталого розвитку, включаючи ресурсоефективну модернізацію, складає
35,9%.

Сонячні електростанції:
47,9%
Сталий розвиток (в т.ч. ресурсоефективність):
35,9%
Вітрові електростанції:
8,9%
Електростанції на біопаливі:
4,6%
Малі гідроелектростанції:
2,7%
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1.ВІЗИТІВКА
1.6. Реалізація екобанкінгу в 2020 році
Реалізація всіх профінансованих Банком екопроєктів з відновлюваних джерел енергії
станом на 31 грудня 2020 року розрахунково зменшить викиди СО2 на 1 043 тис. тонн
щорічно. Запланована економія природного газу від реалізації цих проєктів складає 667
млн м3 щорічно.

Однією з цілей фінансування «зелених» проєктів є зменшення негативного впливу на
довкілля та, як наслідок, покращення здоров’я громадян України. Так у 2020 році значно
знизився потенціал фінансування об’єктів ВДЕ, що будуються для отримання доходу за
«зеленим» тарифом, проте значно посилилась потреба у фінансування заходів, спрямованих
на протидію пандемічним захворюванням та покращення якості медицини. Отже,
відбувається поступова зміна у ключових напрямах фінансування та зміни концентрації
напрямів бізнесу у «зеленому» кредитному портфелі Банку.

Банк розпочав скорочення в кредитному портфелі частки проєктів мережевих сонячних та
вітрових електростанцій, що отримують дохід за «зеленим» тарифом в Україні, натомість
у зв’язку зі значним зростанням вартості електричної енергії для підприємств України,
українські підприємці почали висловлювати зацікавленість у залучені кредитних коштів
для мінімізації власних витрат на електричну енергію, за рахунок будівництва проєктів
відновлювальних джерел енергії для власного споживання. Також Банком розглядається
можливість фінансування будівництва малих когенераційних установок, модернізації
діючих ТЕС/ТЕЦ та проєктів систем збереження електричної енергії.
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1.6. Реалізація екобанкінгу в 2020 році

У відповідь на пандемію COVID-19 УКРГАЗБАНК у 2020 році активно залучився та
планує продовжити фінансування проєктів активного захисту здоров’я українців шляхом
фінансування проєктів медичного обладнання, медичного транспорту, витратних медичних
матеріалів, комплексної реконструкції медичних закладів тощо.
Окрім того, УКРГАЗБАНК у 2020 році продовжив фінансування пасивного захисту здоров’я
населення шляхом кредитування проєктів, що зменшують негативний вплив на довкілля
(зменшення викидів шкідливих речовин, управління відходами), а також фінансування
проєктів екологічного транспорту, виробництва екологічно чистих та безпечних харчових
продуктів.
У 2020 році було продовжено активне впровадження системи екологічного менеджменту
всередині Банку. За рахунок реалізації енергоефективних заходів УКРГАЗБАНК у 2020
році у розрахунку на одного співробітника Банку досягнуто зменшення споживання води
на 28% та електроенергії на 3%.
Економія електроенергії була досягнута за рахунок того, що частину співробітників у зв’язку
з пандемією COVID-19 було переведено на віддалений режим роботи (працюють лише
системні блоки), споживання моніторів, комп’ютерної периферії та офісної техніки такими
співробітниками не відбувалося. Окрім того, за рахунок зменшення кількості працюючих в
офісних приміщеннях співробітників було досягнуто економію споживання електроенергії
у приміщеннях Банку, у яких встановлено датчики руху, за рахунок зменшення навантаження
в місяцях загального користування (коридори, кухні, вбиральні тощо).
Зменшення споживання води також було досягнуто за рахунок того, що частину
співробітників у зв’язку з пандемією COVID-19 було переведено на віддалений режим
роботи. Додатковими факторами економії води стали: ремонт та модернізація елементів
системи водопостачання та водовідведення, інформування співробітників про необхідність
раціонального використання ресурсів шляхом інформаційних розсилок.

1.7. Афілійовані особи
Установа, що має істотну участь в УКРГАЗБАНКУ станом на 01.01.2021:
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України, відсоток істотної участі – 94,9409%.
Установа, в якій УКРГАЗБАНК є власником істотної участі станом на 01.01.2021:
ЗАТ «Розрахункова палата «Київської універсальної біржі», відсоток істотної участі – 15%.
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1.8. Організаційна структура (станом на 01.01.2021)
Організаційна структура головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2021
(затверджена рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (Протокол №2 від 07.03.2017)
зі змінами, з врахуванням змін,

Колектив УКРГАЗБАНКУ складається з висококваліфікованих фахівців, об’єднаних
спільною метою, які спроможні ефективно використовувати накопичені знання та досвід
для досягнення загального результату.
У 2020 році одним із основних пріоритетів Банку було обрано піклування про фізичне
та ментальне здоров’я співробітників як реакцію на виклики, спричинені пандемією
COVID-19. Було переглянуто умови корпоративного страхування (забезпечено страхування
на випадок захворювання на COVID-19); реалізовано та налагоджено процес дистанційної
роботи персоналу; посилено напрям внутрішніх комунікацій задля інформаційної
підтримки працівників у непростий час.
Протягом 2020 року керівництвом УКРГАЗБАНКУ приділялося багато уваги підвищенню
рівня ековідповідальності та обізнаності персоналу, підтримувались екоініціативи
працівників на рівні Банку. Працівники Банку брали активну участь в онлайн та офлайн
заходах за напрямами «зеленого» фінансування та охорони довкілля.
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1.9. Команда Банку

У Банку на постійній основі відбувається вдосконалення існуючих інструментів управління
персоналом. Так, третій рік поспіль ефективно працює система мотивації працівників, що
спрямована на досягнення поставлених завдань та цілей, виконання планових бізнеспоказників, а також на підвищення об’єктивності оцінки діяльності структурних підрозділів
Банку. Цьогоріч УКРГАЗБАНК розпочав запровадження підходів AGILE-менеджменту, у
результаті чого крос-функціональними командами співробітників було реалізовано цілу
низку успішних проєктів.

В УКРГАЗБАНКУ особливу увагу приділяють 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 постійно поповнюється новими амбітними та високопрофесійними
працівниками.
Протягом 2020 року керівництво Банку доклало значних зусиль для покращення соціальних
стандартів своїх працівників, а також спільно з профспілкою працівників УКРГАЗБАНКУ
продовжує реалізовувати програми підтримки та заохочення працівників.
Банк на постійній основі вдосконалює свої підходи до управління і розвитку персоналу,
гарантує високі соціальні стандарти, гідну оплату праці, забезпечує охорону праці та
безпеку персоналу.
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1.10. Рейтинги
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1.10. Рейтинги
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1.11. Огляд фінансових показників на кінець 2020 року
Основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на кінець року на основі фінансової
звітності АБ «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2021 року

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

тис. грн.

тис. грн.

%

Балансові показники
Активи, в т.ч.:

142 702 732

119 137 243

19,78%

Грошові кошти та їх
еквіваленти

35 287 994

46 412 441

23,97%

Кредити клієнтам та
фінансова оренда

47 517 583

38 985 679

21,88

Інвестиції, які
обліковуються за
справедливою
вартістю через інший
сукупний дохід

30 410 368

18 801 478

61,74%

Зобов’язання, в т.ч.:

134 153 901

110 882 759

20,99%

Кошти клієнтів

126 498 709

103 359 581

22,39%

Власний капітал

8 548 831

8 254 484

43,41%

Статутний капітал

13 837 000

13 837 000
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1.11. Огляд фінансових показників на кінець 2020 року

Показники

2020 рік

2019 рік

Зміна

тис. грн.

тис. грн.

%

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

1 692 884

2 122 506

(20,24%)

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

7 507

( 2 501)

400,16%

Чисті комісійні
доходи

1 235 980

1 064 566

16,10%

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

148 404

65 771

125,64%

Результат від
операцій з
іноземними валютами
та похідними
фінансовими
інструментами

405 334

300 614

34,84%

Інші доходи

320 366

711 029

(54,94%)

Непроцентні витрати

( 3 298 971)

( 2 917 013)

(13,09%)

Чистий прибуток/
збиток

411 039

1 288 996

(68,11%)
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1.11. Огляд фінансових показників на кінець 2020 року
Позиції АБ «УКРГАЗБАНК» на банківському ринку станом на 01.01.2021

Показники

1

Частка на ринку

Власний капітал

4,05%

Активи

7,82%

Портфель цінних паперів

7,13%

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.

5,71%

юридичних осіб

6,47%

фізичних осіб

2,79%

Кошти клієнтів, у т. ч.

9,18%

юридичних осіб

13,92%

фізичних осіб

4,34%

Розраховано на підставі наведених на сайті Національного банку України основних
показників діяльності банків України на 01.01.2021

1
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1.12. Мережа Банку (станом на 01.01.2021)

7

(5)

8

9

(14)

(43)

18
(50)

8

(16)

9

33

8

(32)

(102)

(25)

8

(22)

47

9

11

(53)

(40)

13

(139)

10
(22)

9

(10)

3

(45)

8

(22)

14

7

(48)

(16)

16

(9)

6

(49)

(9)

20
(29)

6

(7)

7

11

(31)

(18)

– населені пункти (назва)

11

(40)

– кількість відділень (кількість банкоматів)
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1.13. Міжнародна діяльність
Співробітництво з міжнародними фінансовими установами та організаціями, а також
участь у міжнародних програмах є одним з важливих напрямів діяльності УКРГАЗБАНКУ.
В 2020 році Банк продовжив активно встановлювати та розвивати відносини з міжнародними установами та фінансовими організаціями.

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

Північна екологічна
фінансова корпорація (NEFCO)
Із 2019 року Банк співпрацює з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO)
в рамках кредитної угоди. Метою угоди є підтримка проєктів відновлюваної енергетики та
енергоефективності в Україні. Відповідно до умов угоди, програма розрахована на 7 років
і передбачає фінансування проєктів МСП на суму 10 млн євро.
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Європейський банк
реконструкції та розвитку
Із 2019 року Банк співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР),
приєднавшись до «Програми сприяння розвитку торгівлі» (TFP) як банк-емітент та підтверджуючий банк. Програма спрямована на фінансування експортно-орієнтованих компаній, підтримку економічного розвитку країни та створення нових робочих місць. Завдяки
програмі, українські компанії отримали розширений доступ до 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. В 2020 році лінію торговельного фінансування було збільшено до 170 млн доларів США.

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

Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ)
У 2017 році УКРГАЗБАНК приєднався до спільного Проєкту України та ЄІБ «Основний
кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації». Проєкт спрямований на розвиток малих та середніх підприємств через спрощення цим підприємствам доступу до
довгострокових кредитних ресурсів для фінансування виробничих потреб та проєктів з
розвитку бізнесу.
Банк також продовжив співпрацю з ЄІБ за Проєктом Гарантійного механізму, угоду про
який було підписано восени 2017 року. 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.
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Фінансова ініціатива ООН
з навколишнього середовища
У жовтні 2019 року 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 «екобанком»
в Україні. Програма ООН з навколишнього середовища – це міжнародне партнерство між
ООН та фінансовим сектором, метою якого є підтримка сталого розвитку у фінансовому
секторі.

Організація ООН з промислового розвитку
У червні 2020 року УКРГАЗБАНК та Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали договір, у рамках якого був створений гарантійний фонд кредитів в розмірі
1,5 млн доларів США. Фонд допоможе промисловим підприємствам отримати доступ до
капіталу для впровадження систем енергоменеджменту, а також інших заходів з енергоефективності. Партнерство з ЮНІДО є особливо важливим для української промисловості
в контексті її відновлення від наслідків COVID-19. Завдяки йому українські підприємства
зможуть отримати додаткову підтримку, яка буде спрямована на оптимізацію активів, покращення енергоефективності та відновлення конкурентоспроможності бізнесу.

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

Private Financing Advisory Network
УКРГАЗБАНК є партнером Private Financing Advisory Network (PFAN) – глобальної мережі,
яка забезпечує безкоштовну експертну підтримку проєктів «зеленої» енергетики, зокрема
надає допомогу у підготовці документації для залучення фінансування у проєкти. Партнерство з PFAN – це можливість подолати інвестиційні бар’єри між світовими інвесторами та
українськими підприємцями та залучити інвестиції у перспективні зелені проєкти.

Уряд Республіки Білорусь
Із 2014 року УКРГАЗБАНК успішно співпрацює з Урядом Республіки Білорусь за Програмою пільгового фінансування для придбання в кредит товарів білоруського виробництва.
В 2020 році Банк також приєднався до програми пільгового фінансування лізингу білоруської техніки. Ця програма передбачає максимально зручні та лояльні умови фінансування,
гнучкі графіки сплати лізингових платежів, надійне страхування переданого в лізинг майна,
компенсацію з боку Республіки Білорусь і є найбільш цікавою та вигідною для підприємств
комунального сектору.
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Корпоративне управління в УКРГАЗБАНКУ дійснюється відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням Рекомендацій щодо практики застосування законодавства
з питань корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 №118, і Методичних рекомендаціями 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 у 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;
визначення Загальними зборами цілей та основних напрямів діяльності Банку;
здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління;
здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю;
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.
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На сучасному етапі розвитку Банку йому притаманний ряд особливостей, що визначають
підходи до побудови системи корпоративного управління Банку та накладають додаткові
вимоги й 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.
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.
Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю
Банку.
Протягом 2020 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.
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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 УКРГАЗБАНКУ
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 УКРГАЗБАНКУ, 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 УКРГАЗБАНКУ, у порядку передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами). Члени Наглядової ради УКРГАЗБАНКУ, 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 УКРГАЗБАНКУ, у порядку,
передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами). Розмір їхньої винагороди
встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів УКРГАЗБАНКУта 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)).
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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 УКРГАЗБАНКУ.
Розмір винагороди Голови та членів Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється окремим рішенням Наглядової ради УКРГАЗБАНКУ. 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».
2.1. Основні акціонери (станом на 01.01.2021)
Станом на 01.01.2021 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 1,0 % у статутному капіталі Банку.
Члени Наглядової ради Банку не володіють акціями Банку.
Члени Правління володіють часткою у розмірі 0,000244 % 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
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2.2. Динаміка акціонерного капіталу
№ з/п

Дата реєстрації змін до Статуту

Розмір статутного капіталу, грн

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

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.
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2.3. Дивідендна політика
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 емісії 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.
Банк здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.
Виплата дивідендів здійснюється у порядку, встановленому законодавством, Статутом та
Положенням про акції та дивіденду політику Банку.
Банк в 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 2020 році рішення про виплату дивідендів загальними
зборами акціонерів Банку не приймалось.
Протягом 2020 року дивіденди не виплачувались.
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Основними завданнями системи внутрішнього контролю є:
досягнення Банком цілей, включаючи виконання запланованих показників його діяльності, забезпечення ефективності та результативності здійснення Банком операцій,
збереження його активів;
забезпечення ефективності корпоративного управління в Банку шляхом функціонування комплексної, ефективної та адекватної системи управління ризиками;
забезпечення повноти, своєчасності та достовірності складання і надання фінансової,
статистичної, управлінської та іншої звітності;
відповідності діяльності Банку законодавству України, нормативно-правовим актам
Національного банку України, стандартам професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, та внутрішнім документам Банку.
Норми та вимоги до функціонування системи внутрішнього контролю Банку визначено Політикою організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК», що затверджена Наглядовою радою Банку.
Система внутрішнього контролю забезпечує досягнення операційних, інформаційних та
комплаєнс-цілей діяльності Банку, що визначені в стратегіях, політиках, бізнес-плані, інших
внутрішніх документах або окремих рішеннях колегіальних органів Банку.
Система внутрішнього контролю ґрунтується на визначенні чітких цілей системи внутрішнього контролю, побудові організаційної структури та чіткому розподілі між колегіальними
органами Банку, структурними підрозділами Банку та працівниками повноважень, функцій
та функціональних обов’язків, які визначаються внутрішніми документами Банку.
Розподіл функцій між структурними підрозділами базується на застосуванні моделі трьох
ліній захисту, а саме:

1

Перша лінія захисту – на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності банку. Ці підрозділи ініціюють, здійснюють або відображають операції,
приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю;

2

Друга лінія захисту – на рівні підрозділів з управління ризиками, що визначені
Стратегією з управління ризиками АБ «УКРГАЗБАНК» та департаменту комплаєнс. Ці підрозділи забезпечують впевненість керівників Банку, що впроваджені першою лінією захисту заходи з контролю та управління ризиками були
розроблені та функціонують належним чином;

3

Третя лінія захисту – на рівні департаменту внутрішнього аудиту, який здійснює
незалежну оцінку ефективності діяльності першої та другої ліній захисту та загальну оцінку ефективності системи внутрішнього контролю з урахуванням вимог, установлених Положенням № 311.
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Суб’єктами системи внутрішнього контролю в Банку є:
Наглядова рада Банку;
Правління Банку;
Колегіальні органи Банку, включаючи колегіальні органи Наглядової ради та Правління
Банку;
Бізнес-підрозділи, підрозділи підтримки;
Підрозділи з управління ризиками, що визначені Стратегією з управління ризиками АБ
«УКРГАЗБАНК» та департамент комплаєнс;
Департамент внутрішнього аудиту;
Керівники та працівники Банку, які здійснюють внутрішній контроль відповідно до
повноважень, визначених внутрішніми документами Банку.

Основними напрямами здійснення внутрішнього контролю є:
контроль за досягненням цілей діяльності Банку, включаючи цілі, визначені в АВР та
в окремих рішеннях Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, Голови
Правління та інших колегіальних органів Банку;
контроль за забезпеченням ефективності фінансової та господарської діяльності Банку в разі здійснення банківських та інших операцій;
контроль за ефективністю управління активами і пасивами;
контроль за збереженням активів Банку;
контроль за ефективністю системи управління ризиками;
контроль за дотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актів
Національного банку, внутрішньобанківських документів, стандартів професійних
об’єднань, дія яких поширюється на Банк;
контроль за достовірністю, повнотою, об’єктивністю і своєчасністю ведення бухгалтерського обліку, складанням та оприлюдненням фінансової та іншої звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів;
управління інформаційними потоками, уключаючи отримання і передавання інформації, забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою.
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Протягом 2020 року УКРГАЗБАНК, незважаючи на складну економічну ситуацію, що склалась в Україні, значно посилив свої позиції на банківському ринку України за такими показниками як приріст клієнтів, динаміка портфелів пасивів та частки екокредитів у портфелі
банку, динаміка обсягів документарного бізнесу, валютних операцій та комісійних доходів.
Протягом року залучено на обслуговування до Банку 336 нових корпоративних клієнтів,
у т.ч. 211 активних, а також розширено співпрацю з 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 стала диверсифікація клієнтської бази корпоративного бізнесу у бік клієнтів приватного
(недержавного) сектору.
У 2020 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.
На сьогодні 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. За таких умов Банк постійно здійснює модернізацію свого продуктового ряду,
орієнтованого на реалізацію клієнтам ефективних продуктів та послуг, розвиток взаємовигідних ділових відносин i підвищення якості банківського обслуговування. Підтвердженням успіху і результативності зусиль Банку є отримане ним визнання у 2020 році в рейтингу
«Лідери банківського ринку» журналу «Бізнес», як переможця у номінації «Найпрофесійніший банк»; «Кращий екобанк – за фінансування проєктів з енергоефективності та відновлювальної енергетики» тощо.
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4.1.1. Активні операції
Головним завданням у кредитуванні 2020 року було утримання якості та диверсифікації
кредитного портфеля Банку за тлі загострення економічних викликів, зумовлених пандемією, ускладнення логістичних зв’язків, масового запровадження дистанційної роботи
юридичними особами. При кредитуванні Банк продовжив реалізацію виваженої політики, коли активні операції здійснюються з комплексом заходів, спрямованих на мінімізацію
кредитних ризиків Банку, збереження цільового рівня дохідності операцій та поглиблення
комплексного обслуговування.
Як результат, обсяг кредитів клієнтам корпоративного бізнесу за підсумками 2020 року
збільшився на 2,2 млрд у гривневому еквіваленті (без врахування курсових різниць та, станом на 01.01.2021, становив 40,6 млрд у гривневому еквіваленті) і дозволив Банку покращити свою позицію і зайняти 3 місце серед банківських установ України за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб з урахуванням резервів (на 01.01.2020 – Банк займав 4 місце).
За підсумками 2020 року найбільшу частку кредитного портфеля корпоративних клієнтів
склали кредити у національній валюті 35%, у доларах США та євро 34% та 31% відповідно.

Діаграма 1. Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів за валютами, %
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Кредитний портфель корпоративних клієнтів за галузями економіки розподілився
наступним чином: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
26%, переробна промисловість – 15%, державне управління й оборона – 10%, оптова та
роздрібна торгівля – 9%, професійна, наукова та технічна діяльність– 9%, операції з
нерухомим майном – 9%.

Діаграма 2 Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів за галузями економіки, %
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При кредитуванні корпоративних клієнтів Банк структурує кредитну угоду та встановлює
додаткові умови кредитування, що дозволяють контролювати кредитний ризик позичальника та дають право Банку вживати заходи щодо перегляду умов кредитування, у тому числі вимагати дострокового повернення кредитної операції при виникненні обґрунтованих
підстав або негативних ринкових тенденцій.
Кредитування надавалося переважно у вигляді кредитів, відновлюваних та невідновлюваних кредитних ліній. Зокрема з оформленням генерального кредитного договору, що
укладається на строк до 5 років та передбачає доступ до всіх кредитних продуктів Банку в
рамках єдиного ліміту активних операцій, забезпечених заставним майном.
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4.1.1. Активні операції
При цьому встановлюються обгрунтовані графіки погашення кредитних коштів, зменшення лімітів кредитних ліній у відповідності до прогнозної результативності господарської
діяльності позичальника. Погашення кредитів та сплата процентів здійснюється, як правило, на щомісячній основі. Застосовуються графіки погашення як рівними частинами, так і з
урахуванням сезонного/циклічного характери діяльності позичальника. Для кредитів, забезпечених майновими правами на грошові кошти, розміщені на рахунках в Банку, можливе разове погашення. Також для деяких банківських продуктів передбачене встановлення
пільгового періоду погашення основного боргу (від 3 до 15 місяців), протягом якого підлягають сплаті тільки проценти за користування кредитними коштами відповідно до термінів
монтажу, пусконалагоджувальних робіт за проєктом.
Банк протягом 2020 року здійснював реалізацію кредитних продуктів для клієнтів сегменту корпоративного бізнесу, орієнтованих на:
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 2020 році 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
із 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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4.1.2. Пасивні операції
Протягом 2020 року діяльність УКРГАЗБАНКУ у сфері ресурсних операцій орієнтована
на формуванні стабільної диверсифікованої пасивної бази строкових коштів та коштів «до
запитання» та покращення грануляції пасивів.
Завдяки виваженій процентній політиці, гнучким умовам розміщення коштів та активному
залученню нових клієнтів УКРГАЗБАНК став лідером ринку із залучення ресурсів, зайнявши 1 місце серед банківських установ України.
Станом на 01.01.2021 обсяг коштів корпоративних клієнтів становив 85,1 млрд у гривневому
еквіваленті, в т.ч. строкові кошти – 29,7 млрд у гривневому еквіваленті, залишки коштів на
вимогу – 51,0 млрд у гривневому еквіваленті та кошти в розрахунках – 4,4 млрд у гривневому еквіваленті.

Діаграма 3 Структура портфеля коштів корпоративних клієнтів, %
Завдяки переважній частці держави
у статутному капіталі Банку, рівень
довіри підприємств та організацій
до Банку залишився високим протягом усього року, що у поєднанні
з клієнтоорієнтованими підходами
дозволили збільшити базу лояльних клієнтів та покращити якість
пасивної бази.
Протягом року 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 2020 році було залучено коштів місцевих бюджетів та закладів освіти на депозитні та поточні рахунки в Банку у сумі
понад 4 млрд у гривневому еквіваленті.
4.1.3. Індивідуальний банкінг
Протягом 2020 року УКРГАЗБАНК успішно продовжив активний розвиток одного з найприорітетніших напрямів діяльності – VIP-банкінг.
VIP-банкінг в УКРГАЗБАНК – це індивідуальна стратегія та персональний менеджер у
сфері професійного управління фінансами. Це, перш за все, швидкість, вигода та конфіденційність, якість та комфорт, ефективне управління часом, високоякісне оперативне обслуговування на основі оформлення пакета банківських послуг.
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4.1.3. Індивідуальний банкінг
Фінансовий менеджер Банку допомагає клієнту ефективніше організувати бізнес за допомогою персональних консультацій. Акцентуючи увагу на індивідуальному підході та
ексклюзивності послуг, УКРГАЗБАНК пропонує ринку зручну та взаємовигідну модель
співпраці з VIP-клієнтами, створені умови для максимальної зручності та комфорту фінансових партнерів Банку.
У липні 2020 року Кабінет міністрів України уповноважив АБ «УКРГАЗБАНК» на обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електроенергії. Відповідні зміни до постанови №140 від 27 лютого 2019 року схвалено на засіданні Уряду 08.07.2020.
Постанову спрямовано на поліпшення конкурентного середовища у сфері надання
банківських послуг для учасників ринку електричної енергії, що забезпечить учасникам
ринку електричної енергії можливість вибору найкращих умов банківського обслуговування.
УКРГАЗБАНК – уповноважений банк ринку електроенергії на банківському ринку якісних
та професійних послуг для учасників ринку електричної енергії та забезпечення їх стабільної роботи на базі департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами створено
та працює підрозділ по супроводженню операцій учасників ринку електроенергії. Досвід
роботи VIP-банкінгу дозволить забезпечити учасникам ринку електричної енергії оперативне реагування на будь-яке питання щодо банківського обслуговування, гнучку тарифну політику, розрахунково-касове обслуговування в режимі реального часу та найкращий
рівень сервісу.

4.1.4. Реалізація екопроєктів
У 2020 році Банк продовжував дотримуватись стратегії екобанкінгу за консультаційної підтримки Міжнародної Фінансової Корпорації для проєктів, пов’язаних із захистом довкілля,
зменшенням викидів шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії,
проведенням енергоефективних заходів. Однак складнощі, що виникли при функціонуванні ринку електричної енергії, мали сповільнюючий вплив на темпи збільшення портфеля
екокредитів Банку.
Обсяг портфеля екокредитів корпоративних клієнтів за підсумками 2020 року (станом на
01.01.2021) склав 14,1 млрд у гривневому еквіваленті, або 35% від обсягу загального кредитного портфеля корпоративного бізнесу Банку.
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4.1.4. Реалізація екопроєктів
У 2020 році Банк продовжував дотримуватись стратегії екобанкінгу за консультаційної підтримки Міжнародної Фінансової Корпорації для проєктів, пов’язаних із захистом довкілля,
зменшенням викидів шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії,
проведенням енергоефективних заходів. Однак складнощі, що виникли при функціонуванні ринку електричної енергії, мали сповільнюючий вплив на темпи збільшення портфеля
екокредитів Банку.
Обсяг портфеля екокредитів корпоративних клієнтів за підсумками 2020 року (станом на
01.01.2021) склав 14,1 млрд у гривневому еквіваленті, або 35% від обсягу загального кредитного портфеля корпоративного бізнесу Банку.

Діаграма 4. Портфель екокредитів корпоративних клієнтів

4.2. Малий та середній бізнес
У 2020 році Банк продовжував розвивати бізнес-напрям малого та середнього бізнесу як
одного із пріоритетних. Діяльність Банку у сегменті МСБ була зосереджена на нарощуванні клієнтської бази, розширенні переліку послуг та покращенні якості обслуговування клієнтів, збільшенні портфеля екокредитів, удосконаленні процесів обслуговування
клієнтів МСБ, підтримці діючого бізнесу, що постраждали внаслідок COVID-19 та наданні
коштів для старапів в рамках державної програми розвитку бізнесу.
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4.2. Малий та середній бізнес
У 2020 році Банком оновлено кредитний продуктовий ряд для клієнтів МСБ, що враховують потреби клієнтів, їхні види діяльності та кон’юнктуру ринку, а також забезпечують
прийнятний рівень ризиків кредитування. Нова програма фінансової державної підтримки
суб’єктів мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», що реалізується за
підтримки Фонду розвитку підприємництва, стала пріоритетною програмою для розвитку
бізнесу МСБ.
Фондом розвитку підприємництва надано кредитування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках впровадження Програми «FinancEast». Програма реалізувалася в
межах угоди між Урядом України та Європейським Союзом «Підтримка Європейського
Союзу для Сходу України». Кредитування надавалося на придбання транспортних засобів,
сільськогосподарської техніки та обладнання. Даними умовами скористалися позичальники, що здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей
з метою придбання або модернізації основних засобів.
Станом на 01.01.2021 кількість клієнтів МСБ склала 71 510 та зросла на 13,7% (8,6 тис.
клієнтів) у порівняні з 2019 роком.
Протягом 2020 року кількість нових клієнтів МСБ збільшилася з 11,3 тис. клієнтів до 13,6
тис. клієнтів на 20,4% (2,3 тис. клієнтів).

Кількість нових клієнтів МСБ
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4.2.1. Активні операції МСБ. Пріоритетні програми підтримки МСБ.
У 2020 році Банк івродовжував активне залучення клієнтів МСБ на кредитування. Кредитний портфель клієнтів МСБ зріс за 2020 рік з 5 190 млн грн екв. до 7 709 млн грн екв. на
48,5% (2 519 млн грн екв.).
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4.2.1. Активні операції МСБ. Пріоритетні програми підтримки МСБ.
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.

Кредитний портфель МСБ
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Найбільшу частку (33,5%) у структурі кредитного портфеля МСБ станом на 01.01.2021 склали клієнти, зайняті у галузях електроенергетики, далі йдуть галузі транспорту (19,9%) та
сільського господарства (14,4%).

Кредитний портфель на 01.01.2020 року частка по галузям, %
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4.2.1. Активні операції МСБ. Пріоритетні програми підтримки МСБ.
Протягом 2020 року Банком розширено ряд кредитних продуктів для клієнтів МСБ, що
враховують їх потреби, кон’юнктуру ринку, вплив COVID-19 на діяльність бізнесу та забезпечують прийнятний рівень ризиків кредитування. Банком були впроваджені нові кредитні
продукти за підтримки Фонду розвитку підприємництва:
Впроваджено банківський продукт «Доступні кредити 5-7-9%» (23.01.2020) для
фінансування інвестиційних цілей, пов’язаних із провадженням господарської
діяльності клієнтів малого та мікробізнесу. Даний продукт впроваджується в
рамках реалізації «Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва», затвердженого Постановою КМУ №28 від
24.01.2020. Продукт передбачає надання кредитів клієнтам малого та мікробізнесу зі ставкою від 5% до 9% в залежності від виручки від господарської діяльності Позичальника/
ГПК та кількості створених нових робочих місць, шляхом компенсації різниці між базовою відсотковою ставкою та компенсаційною відсотковою ставкою Фондом розвитку підприємництва. Кредити надаються на строк до 60 місяців.

1

Впроваджено кредитування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу в
рамках впровадження Програми «FinancEast», що реалізується в межах угоди між
Урядом України та Європейським Союзом «Підтримка Європейського Союзу для
Сходу України». Кредитування надається на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та обладнання. Даними умовами можуть скористатися Позичальники,
що здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей з
метою придбання або модернізації основних засобів на строк до 60 місяців. В рамках Програми «FinancEast» Фондом розвитку підприємництва надається Позичальникам компенсація у розмірі 50% від вартості проєкту.

2

Банк продовжує займати лідируючі позиції по реалізації для клієнтів МСБ спеціалізованих
продуктів в рамках програм за підтримки Фонду розвитку підприємництва, який є правонаступником 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.
За програмою кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» кредитний портфель станом на
01.01.2021 склав 741 млн грн.
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4.2.1. Активні операції МСБ. Пріоритетні програми підтримки МСБ.
Банк активно нарощував обсяги операцій фінансового лізингу. Портфель операцій фінансового лізингу клієнтів МСБ станом на 01.01.2021 склав 1 611 млн грн.
За програмами кредитування клієнтів в межах співпраці Банку з Німецько-Українським
фондом (НУФ) станом на 01.01.2021 року кредитний портфель складає 36 млн грн екв.
За програмою кредитування клієнтів на придбання нового обладнання, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь, в рамках якого передбачене відшкодування частини процентної ставки Урядом Республіки Білорусь, в
2020 році було надано кредитів на загальну суму 107 млн грн.

Пріорітетні програми на 01.01.2021 р.
млн. грн.
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4.2.2. Ресурсні та розрахунково-касові операції
Протягом 2020 року в Банку продовжувалася позитивна динаміка залучення на розрахунково-касове обслуговування клієнтів та розміщення ними тимчасово вільних коштів, що
було досягнуто завдяки уніфікації продуктової лінійки та тарифних планів, а також впровадженню проєктів автоматизації операційних процесів, з метою більш оперативного
обслуговування клієнтів. Банк продовжував поліпшувати сервіси, розвивати та автоматизовувати процеси з метою задоволення потреб клієнтів, зокрема, за рахунок реалізації
протягом 2020 року наступних заходів:
впровадження нового клієнт-банку «ЕКО БУМ» - сервісу обробки платежів засобами дистанційної системи в режимі 24/7. Сервіс «ЕКО БУМ» дозволив підприємцям
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управляти своїми фінансами в режимі реального часу. Зокрема, клієнти за його допомогою можуть оперативно відстежувати статус документів, отримувати інформацію по
всіх рахунках і договорах, подавати і обробляти заявки на обмін валюти, формувати виписки на експорт за рахунком або групою рахунків в оперативному режимі без будь-яких обмежень.
вдосконалення умов проведення ресурсних операцій;
впровадження акцій для окремих груп клієнтів;
вдосконалення системи дистанційного обслуговування.
Завдяки цьому Банку вдалося збільшити обсяги залишків за 2020 рік на поточних та депозитних рахунках клієнтів МСБ з 8 232 млн грн екв. до 11 531 млн грн екв. на 40,0% (3 299
млн грн екв.).
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Обсяг непроцентних доходів Банку від послуг клієнтам МСБ протягом 2020 року збільшився з 276,9 млн грн у 2019 році до 339,8 млн грн за 2020 р. – що на 22,7% (62,9 млн грн)
більше ніж у 2019 році.

Динаміка непроцентних доходів
тис. грн.
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На 2021 рік передбачено подальше нарощування темпів та обсягів співпраці з клієнтами
МСБ в напрямі:
утримання лідируючих позицій на фінансовому ринку за напрямом екокредитування,
впровадження нових екопродуктів;
участі у державних та місцевих програмах підтримки малого та середнього бізнесу, у
т.ч. «Доступні кредити 5-7-9%», 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.
Протягом 2020 року Банк продовжував реалізацію стратегії розвитку екобанкінгу. В рамках
реалізації концепції екобанку відбувається постійне зростання частки екокредитів у кредитному портфелі Банку.
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4.2.3. Реалізація екопроєктів
Кредитний екопортфель станом на 01.01.2021 складає 4 674 млн грн екв. (приріст за 2020 рік
без врахування курсових різниць склав +1 483 млн грн екв.). Частка екокредитів у портфелі
кредитів МСБ станом на 01.01.2021 складає 60,1%.

Структура кредитного портфеля МСБ на 01.01.2021 р.
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У 2020 році УКРГАЗБАНК продовжував розвивати сегмент роздрібного кредитування та
посилювати свої позиції на ринку банківського кредитування населення (по заставним та
беззаставним продуктам, а також кредитним карткам).
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 картки/овердрафти
фізичних осіб.
Банк доклав багато зусиль для розвитку іпотеки в Україні, та у 2020 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 липня 2020
року впроваджено нові умови кредитування на придбання житла на вторинному ринку з
процентною ставкою від 8,8% річних (у перший рік кредитування).
Обсяг виданих іпотечних кредитів в 2018-2020 роках склав 1 341,3 млн грн. При цьому, в
2018 році УКРГАЗБАНК надав 1018 іпотечних кредитів фізичним особам на загальну суму
525,5 млн грн, у 2019 році – 534 кредити на загальну суму 302,6 млн грн, а у 2020 році – 684
кредити на загальну суму 513,09 млн грн.

Динаміка обсягу виданих іпотечних кредитів фізичним особам
у 2018-2020 р.р.
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Протягом 2018-2020 років Банк також активно розвивав автокредитування, вдосконалюючи стандартні умови кредитування та впроваджуючи нові партнерські програми. Результатом діяльності у 2020 році у даному напрямі стала видача 1 763 автокредитів на загальну
суму 841,2 млн грн.
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Динаміка обсягу виданих автокредитів фізичним особам у
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4.3.2. Депозити
Залучення депозитів фізичних осіб є важливим джерелом формування ресурсної бази Банку.
Клієнти Банку мають змогу розмістити свої заощадження на різноманітні депозитні програми: з виплатою відсотків наприкінці терміну та щомісяця, з можливістю поповнення,
з автоматичним продовженням строку дії договору, зі зростаючою відсотковою ставкою.
Депозит можна розмістити в національній та іноземній валютах на строк від 7 днів до 24
місяців.
Депозитний портфель фізичних осіб Банку за 2020 рік зріс на 2 204 млн грн і досяг обсягу
20 852 млн грн, що на 11,8% більше в порівнянні з 2019 роком.
Щорічне зростання депозитного портфеля фізичних осіб свідчить про високий рівень
довіри до Банку.

Портфель строкових депозитів фізичних
осіб, млн грн
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Середня строковість депозитів в іноземній валюті у 2020 році не змінилася в порівнянні
з минулим роком, зокрема понад 51% депозитів в євро та 47% депозитів в доларах США
розміщено на строк 12-18 місяців.
У 2020 році понад 38% депозитів в гривні були розміщені на строк 3-6 місяців та 23,5%
депозитів – на строк 6-9 місяців.
Найбільшим попитом серед вкладників Банку у 2020 році користувалися депозитні
продукти «Строковий з продовженням» та «ЕКОдепозит» з виплатою відсотків в кінці терміну, автоматичним продовженням строку дії та можливістю поповнення.
На кінець року кількість вкладників становила понад 66 000 чоловік, з яких 20% (понад 13 000 чоловік) мають по декілька відкритих депозитних рахунків у Банку.
Загальна кількість відкритих депозитних рахунків на кінець 2020 року становила
понад 85 000 рахунків, з яких 51% - депозитні рахунки фізичних осіб в гривні, що на 3,0%
більше в порівнянні з минулим роком, та 49% - депозитні рахунки в іноземній валюті (у
доларах США – 38%, у євро – 11%).

Кількість строкових депозитних рахунків фізичних осіб, %

Також у 2020 році УКРГАЗБАНК розширив лінійку депозитних продуктів з екоскладовою
новим депозитом «ЕКОдепозит Плюс» з можливістю поповнення, автоматичного продовження строку дії договору, а також виплатою відсотків у кінці строку або кожного місяця.
Кошти вкладників, залучені на «ЕКОдепозит Плюс», спрямовуються на фінансування
проєктів виключно 2-ї та 3-ї категорії викидів, за якими значно зменшені викиди СО2.
4.3.3. Карткові продукти
Як і в попередні роки, особлива увага приділялася високодоходним продуктам кредитування – овердрафтам фізичних осіб.
Банк активно продавав продукти роздрібного овердрафтного кредитування за програмами
«Домовичок», «ЕКОкредитка» та «Premier-картка» які включають депозитну та кредитну
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складову. Результатом проведеної роботи є встановлення протягом 2020 року 65 655
кредитних лімітів на загальну суму 1 141 757 381 грн.
Кредитний портфель фізичних осіб Банку у 2020 році дещо збільшився відносно 2019 року
за рахунок видачі нових кредитів, а також вчасного (а також дострокового) погашення діючих виданих кредитів фізичними особами. Виходячи з динаміки кредитного портфеля за
останні 5 років (2016-2020), він зріс з 4 741,92 тис. грн до 4 980,43 тис. грн.

Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб 2016-2020, тис. грн.
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4.3.4. Грошові перекази та платежі
УКРГАЗБАНК продовжує активно розвивати послуги грошових переказів через міжнародні платіжні системи.
Для здійснення переказу коштів УКРГАЗБАНК у 2020 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 та міжнародному 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 2020 році становив у гривневому еквіваленті близько 1 млрд:
В 2020 році продовжують набирати популярності перекази, відправлені за допомогою
веб-сайту та мобільного додатку. Даний сервіс має незаперечні переваги у вигляді зручності, можливості миттєво відправити або отримати переказ, не виходячи з дому, навіть з
додатку в смартфоні.
Банк співпрацює з учасником-нерезидентом (резидентом Канади) системи «Welsend» Meest Corporation Inc. , який надає послуги клієнтам через веб-сайт Perekaz24. Завдяки
співпраці з даним учасником, система «Welsend» вийшла на новий сучасний рівень розвитку, що дозволило у 2020 році збільшити в 4,5 раза обсяг транскордонних переказів, відправлених у доларах США та євро з автоматичною виплатою їх у гривні на платіжні картки,
емітовані банками України, в порівнянні з 2019 роком. Це свідчить 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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4.3.5. Premier Banking
Попри складний період і його наслідки, в преміальному банкінгу в частині довіри та обслуговування преміальних клієнтів особливих змін не відбулось, навпаки – збільшилася
кількість нових преміальних клієнтів на 20% та досягла позначки 30 000. Більш того, пасивний портфель збільшився на 15% та склав понад 18 млрд грн екв. , продано понад 2 500
преміальних пакетів комплексного обслуговування, що свідчить про високоякісне обслуговування та бездоганний персональний сервіс.
70% клієнтів перейшли на дистанційне обслуговування завдяки мобільному додатку «Екобанк онлайн. Клієнти активно продовжують купувати нерухомість, оформлювати іпотеку
та автокредити, зріс попит і на депозитарні комірки.
За 2020 рік було продано більше 400 кредитних карток з видачою преміальної картки Visa
Signature з встановленням кредитних лімітів на суму понад 15 млн грн.
Звичайно, основним рішенням щодо розміщення своїх грошових потоків залишилися депозити. Клієнти диверсифікують валютні ризики, тому розміщували вклади в різних валютах. Другим за популярністю інвестиційним рішенням стало придбання ОВДП, що є вигідніше для клієнта, оскільки відсотки за облігаціями вищі, гарантії держави стопроцентні, при
цьому дохід від ОВДП не оподатковується.
Також клієнти активно почали отримувати є-ліміти для інвестицій за кордон. За 2020 рік
було оформлено понад 100 є-лімітів, 60% з яких – розміщення грошових коштів на власні
рахунки за кордоном в банках Європи.
Premier Banking в УКРГАЗБАНКУ – це розвинена мережа Premier-зон у найкращих відділеннях Банку по всій Україні, а також VIP-офіс у центрі Києва. За 2020 рік від операцій по
клієнтам сегменту Premier Banking було отримано понад 100 млн грн чистого непроцентного доходу.
Premier Banking від УКРГАЗБАНКУ посів друге місце у номінації «PRIVATE BANKING» за
рейтингом ділового журналу «Бізнес». Номінація базувалась на впровадженні та дотриманні високих стандартів обслуговування VIP-клієнтів. Рейтинг було складено на підставі
експертних оцінок, показників діяльності фінустанов, динаміки їхнього розвитку та роботи
протягом 2020 року.
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4.3.6. Premier Banking
У рамках реалізації стратегії розвитку екобанкінгу для клієнтів роздрібного банкінгу були
впроваджені банківські продукти, що мають екологічну та енергоефективну спрямованість.
Фінансування в рамках концепції екобанкінгу спрямоване на проєкти захисту довкілля,
зменшення викидів шкідливих речовин, використання відновлюваних джерел енергії, проведенням енергоефективних заходів.
На підтримку екоспрямованості 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 – «ЕКОенергія».
УКРГАЗБАНК і надалі активно розвиває та вдосконалює екопроєкти, такі як:
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.
«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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4.3.7. Мобільний додаток «Екобанк онлайн» та альтернативні канали

Мобільний додаток «Екобанк онлайн»
Протягом 2020 року велася постійна робота з удосконалення мобільного додатку «Екобанк
онлайн» для фізичних осіб та збільшення кількості сервісів, які надаються клієнтам. Клієнти
Банку отримали можливість замовляти картки у мобільному додатку, формувати виписки,
ділитися номером картки та номером IBAN, здійснювати платежі по Україні на довільні
реквізити, сплачувати штрафи ПДР, переглядати інформацію та здійснювати погашення
кредитів, подавати заявки на відкриття кредитних продуктів тощо. На 01.01.2021 кількість
користувачів, які встановили мобільний додаток «Екобанк оналйн», становила 712 656.

Система альтернативних каналів комунікації
Протягом року розширювалися можливості системи альтернативних каналів комунікації з
клієнтами в частині створення та обробки заявок клієнтів на отримання послуг, створення
та відображення на сайті УКРГАЗБАНКУ інтерфейсу для взаємодії з клієнтами, здійснення
вихідних комунікацій з клієнтами шляхом відправки повідомлень. Станом на 01.01.2021 21
467 клієнтів звернулися за консультацією за допомогою систем миттєвого обміну повідомленнями, кількість оброблених запитів склала 43 711.

Мережа банкоматів та торгових POS-терміналів
Для покращення обслуговування платіжних карток УКРГАЗБАНК постійно розширює інфраструктуру термінального обладнання та перелік послуг, які можна отримати через мережу.
Протягом 2020 року УКРГАЗБАНК проводив розширення еквайригової мережі, а саме –
додатково було придбано 47 одиниць банкоматів.
Станом на 31.12.2020 загальний парк банкоматів склав понад 740 одиниць, що представлені
більше ніж 245 населених пунктах України. Через мережу банкоматів Банку у 2020 році
клієнти провели більше 13 100 тис. операцій на загальну суму 20 763 млн грн. Мережа
торгових POS-терміналів УКРГАЗБАНКУ у 2020 році налічувала понад 2 800 одиниць, обіг
коштів за торговими операціями перевищив 2 478 млн грн за рік.
У 2020 році здійснено підключення банкоматної та термінальної мережі до міжнародної
платіжної системи Union Pay International, що дало можливість безперешкодно обслуговувати додатково платіжні картки міжнародної платіжної системи Union Pay International.
Протягом 2020 року УКРГАЗБАНК спільно з Криворізькою міською радою, Волинською
міською радою та приватним перевізником у м. Київ реалізовано безготівкову оплату у
міському комунальному/приватному транспорті з використання безконтактних технологій
міжнародних платіжних систем.
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4.4. Торговельне фінансування
Протягом 2020 року Банк активно розвивав операції торговельного фінансування. Портфель цих операцій станом на 01.01.2021 склав 14,9 млрд грн, в тому числі акредитиви відкриті 3,5 млрд грн, акредитиви отримані 2,0 млрд грн, гарантії надані 6,2 млрд грн, гарантії
отримані 1,7 млрд грн, інструменти за власними зобов’язаннями 1,5 млрд грн.
УКРГАЗБАНК впевнено тримає лідерство за портфелем операцій торговельного фінансування серед усіх українських банків за 2020 рік, а також Банк здобув перемогу у номінації
«Кращий банк торговельного фінансування України 2021» за підсумками 11-го щорічного
конкурсу Global Banking & Finance Review Awards. Провідну роль в цьому досягненні зіграла підтримка угод торговельного фінансування від ЄБРР та IFC за програмами підтримки
торгівлі, а також використання «чистих» лімітів від іноземних банків та контрагентів.
За 2020 рік Банк збільшив обсяг комісійних доходів від операцій торговельного фінансування (гарантій та акредитивів) на 19% до 157 млн грн.
4.5. Інкасація та перевезення цінностей
УКРГАЗБАНК є активним учасником на ринку інкасаційних послуг та перевезення валютних цінностей. Підрозділи інкасації представлені у 22 регіонах України.
Парк інкасаторських автомобілів складає 108 автомобілів.
Підрозділи інкасації УКРГАЗБАНКУ протягом 2020 року надавали повний спектр послуг
з інкасації та перевезення валютних цінностей юридичним особам, фізичним особам, комерційним банкам.
За 2020 рік залучено на обслуговування додатково 750 торгових точок та терміналів самообслуговування, 325 відділень та ПТКС комерційних банків. Також станом на 01.01.2021
підрозділи інкасації обслуговують 279 відділень та 628 АТМ Банку.
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4.5. Інкасація та перевезення цінностей
У 2020 році підрозділами інкасації отримано 56 105,7 тис. грн комісійного доходу – від обслуговування банків 25 605,2 тис. грн та 30 500,5 тис. грн від обслуговування клієнтів.
Протягом 2020 року були суттєво збільшені обсяги міжрегіональних перевезень по Україні
як для потреб Банку, так і для клієнтів, що дозволило більш оперативно вирішувати питання
підкріплення власних відділень та додатково отримувати комісійний дохід.
Комісійні доходи за 2020 рік за бізнес-напрямом інкасації збільшилися на 87,4% .
Протягом 2020 року у бізнес-напрямі інкасації УКРГАЗБАНК зарекомендував себе як
надійний партнер та важливий гравець на ринку відповідних послуг.
4.6. Інвестиційний бізнес. Цінні папери
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 2020 році УКРГАЗБАНК здійснював операції на фондовому ринку на підставі ліцензій
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: 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.
УКРГАЗБАНК також має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку із здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління
іпотечним покриттям, серії АД № 034432 від 18.06.2012. Це перша та наразі єдина ліцензія
з професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління іпотечним покриттям в Україні.
УКРГАЗБАНК є первинним дилером, визначеним Міністерством фінансів України, та виконує важливе доручення Міністерства фінансів України, взявши 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 2020 року та за його підсумками УКРГАЗБАНК неодноразово займав позиції серед лідерів рейтингів з-поміж торговців цінними паперами.
За 2020 рік Банк уклав майже 3 тис. договорів з брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу на загальну суму понад 164 млрд грн.
Станом на 01.01.2021 портфель цінних паперів Банку у порівняні з 01.01.2020 збільшився до
60 246,80 млн грн.
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4.6. Інвестиційний бізнес. Цінні папери

Портфель цінних паперів станом на 01.01.2021, млн грн

Структура вкладень Банку в цінні папери у 2020 році змінилася головним чином у збільшенні частки вкладень у державні цінні папери та муніципальні цінні папери.

Структура вкладень в цінні папери, %

У 2020 році значно збільшилася 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 дохідними, безризиковими та високоліквідними. Завдяки цим факторам постійно
підвищується попит на брокерські послуги, які надає Банк.
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4.7.1

ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

УКРГАЗБАНК є активним учасником міжбанківського ринку. При співпраці з банками-контрагентами Банк керується принципами довгострокових взаємовигідних партнерських відносин. Бездоганна репутація Банку допомагає працювати максимально ефективно
з широким колом українських та іноземних банків.
Однією з основних цілей Банку при проведенні операцій на міжбанківському ринку 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 2020 року Банк проводив у значних обсягах валютні операції SWAP, операції репо з
державними облігаціями України та з депозитними сертифікатами Національного банку
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. Традиційно, основний обсяг операцій припадає на долари США та євро, але збільшилися
також обсяги роботи з англійським фунтом, польським злотим та японською єною. Банк
постійно розширює спектр послуг для своїх клієнтів та контрагентів, першим на українському міжбанківському ринку почав надавати послуги стрімінгу форексних котирувань для
банків-контрагентів.

4.7.2

ОПЕРАЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ
БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

У 2020 році Банк здійснював функції первинного дилера на ринку державних цінних паперів України та залишався одним з найбільших операторів ринку. Стратегією Банку щодо
цього напряму діяльності передбачено підтримання досягнутих обсягів та дохідності портфеля облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП). Так, станом на 31.12.2020
портфель ОВДП Банку склав 28 700 млн грн, 462 млн доларів США та 30 млн євро за
номінальною вартістю.
У 2020 році загальний обсяг операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку склав
близько 107 млрд грн, 1 717 млн доларів США та 66 млн євро. Як первинний дилер на ринку
державних цінних паперів Банк здійснив купівлю на суму 51,4 млрд грн, 982 млн доларів
США та 61 млн євро.

4.7.3

ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ТА
ГОТІВКОВОЮ ВАЛЮТОЮ

В УКРГАЗБАНКУ операції з готівковою валютою та банківськими металами 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.
Маючи розгалужену мережу відділень, УКРГАЗБАНК здійснює весь спектр операцій з
банківським золотом.

4.7.4

РОЗВИТОК КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

УКРГАЗБАНК має розгалужену власну кореспондентську мережу, яка включає в себе, у т.ч.,
кореспондентські рахунки в першокласних зарубіжних банках різних країн світу. Банком
встановлено кореспондентські відносини більше ніж з 70 банками, розрахунки здійснювались в 17 валютах та банківських металах.
Відкриття кореспондентських рахунків, вибір країн, валюти рахунків та умов платежів здійснюються УКРГАЗБАНКОМ з урахуванням бізнес-потреб Банку та усіх категорій його клієнтів.

4.7.5

FOREX ДЛЯ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ

Станом на 2020 рік 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 за 48 інструментами з ринковими
торговельними умовами.

Основні досягнення в 2020 році:
Збільшення доходу від проведення операцій завдяки максимально ефективному
управлінню портфелем позицій.
Підвищення клієнтоорієнтованості банківських процесів та впровадження нових зручних послуг при обслуговуванні клієнтів.
Залучення нових та утримання діючих клієнтів, збільшення середньорічних залишків на рахунках клієнтів завдяки стабільній якості та ринковим умовам доступу до ліквідності світових ринків, клієнтоорієнтованому підходу в обслуговуванні, чіткому алгоритму роботи з клієнтами, впровадження нових зручних функцій
та регулярній публікації контенту, професійним консультаціям в режимі реального часу 24/5 та аналізу ринкових процесів по всім інструментам на запит клієнтів.
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4.7.6. Інвестиційні монети та монети іноземного виробництва
Мінімізація операційних ризиків – оптимізація всіх внутрішньобанківських процесів, що стосуються проведення операцій маржинальної торгівлі для забезпечення їхньої максимальної ефективності.
Значно розширені теми навчального та аналітичного контенту на YouTube-каналі,
Telegram-каналі та офіційному сайті послуги https://www.forex.ukrgasbank.com,
що підвищило інтерес до послуги діючих та потенційних клієнтів.
Підвищення якості клієнтоорієнтованого банківського обслуговування, 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.

4.7.6

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ ТА МОНЕТИ ІНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА

У 2020 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).

4.8. 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.
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4.8. Депозитарна діяльність
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 2020
року.
На кінець 2020 року УКРГАЗБАНК обслуговує більше 35 тис. рахунків у цінних паперах.
Перелік цінних паперів, які обліковуються на цих рахунках, включає 904 випуски цінних
паперів. Обсяг депозитарних активів, що обслуговується депозитарною установою УКРГАЗБАНК, досяг 276 млрд грн за номінальною вартістю цінних паперів, прав на цінні папери станом на 31.12.2020.

Протягом 2020 року збільшена кількість випусків цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою з 881 до 904, внаслідок чого збільшився обсяг депозитарних активів
за номінальною вартістю цінних паперів в гривні, що обслуговуються департаментом депозитарної діяльності, з 250 млрд грн до 276 млрд грн.
Також станом на кінець 2020 року УКРГАЗБАНК обслуговував 19 суб’єктів управління
об’єктами державної власності, які відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства
виконують функції з управління цінними паперами, які є об’єктами державної власності на
рахунку в цінних паперах, відкритому депозитарною установою на ім’я Держави Україна та
17 недержавних пенсійних фондів.
65

5. ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
5.1. Міжнародні системи грошових переказів
Протягом 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснював відправку/виплату переказів за допомогою міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами – Western Union,
MoneyGram та RIA.

Western Union
УКРГАЗБАНК працює з системою з 2002 року як непрямий учасник міжнародної платіжної системи Western Union через прямого учасника ПрАТ «Українська фінансова група».
Усього за 2020 рік з використанням міжнародної платіжної системи Western Union було
відправлено/виплачено переказів на суму у гривневому еквіваленті понад 780 млн, а це на
50% більше, ніж в минулому році.

MoneyGram
УКРГАЗБАНК працює з системою з 2007 року як прямий учасник міжнародної платіжної
системи MoneyGram.
УКРГАЗБАНК залучає на обслуговування до системи банківські фінансові установи – резиденти України в якості непрямих учасників міжнародної платіжної системи MoneyGram.
Станом на 01 січня 2021 року кількість непрямих учасників міжнародної платіжної системи
MoneyGram, які залучив Банк, становить 13 банківських установ.
Усього за 2020 рік з використанням даної системи було відправлено/виплачено переказів
на суму у гривневому еквіваленті понад 440 млн, а це на 70% більше, ніж в минулому році.

RIA
УКРГАЗБАНК працює з системою з 2010 року як прямий учасник міжнародної платіжної
системи RIA.
З 2017 року УКРГАЗБАНК залучає інші банківські фінансові установи – резиденти України
в якості непрямих учасників міжнародної платіжної системи RIA.
Станом на 01 січня 2021 року кількість непрямих учасників міжнародної платіжної системи
RIA, які залучив УКРГАЗБАНК, становить 6 банківських установ.
Усього за 2020 рік з використанням даної системи було відправлено/виплачено переказів
на суму у гривневому еквіваленті понад 190 млн, а це на 60% більше, ніж в минулому році.
У 2020 році Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів.
Впродовж 2020 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних
платіжних систем, майже у п’ять разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.
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5.2. Автодилери та автоімпортери
Упродовж 2020 року УКРГАЗБАНК плідно співпрацював із понад 470 автодилерами та автоімпортерами в рамках програми цільового кредитування «Авто в кредит все включено»;
було проведено акредитацію понад 100 автосалонів, Банком було видано понад 1700 автокредитів, що майже на 20% більше в порівнянні із попереднім роком.
В грудні також покладено старт програми автокредитування на вживані автомобілі.

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

ТОВ «Єврокар»

Корпорація «Богдан»

«Віннер Імпортс Україна»

5.3. Компанії-забудовники
Станом на 01.01.2021 у Банку акредитовано 14 забудовників та близько 65 об’єктів житлового будівництва в різних регіонах України.
Основні партнери за програмами кредитування придбання нерухомості на первинному
ринку:

Холдингова компанія «Київміськбуд»
Ковальська Нерухомість
Інтергал
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
5.5. Взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 (свідоцтво учасника Фонду від 19.10.2012 № 052).
УКРГАЗБАНК є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснює
виплату гарантованих сум відшкодувань за вкладами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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5.5. Взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
Банком було проведено всі необхідні технічні
налаштування та підключення до автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 (свідоцтво
учасника Фонду від 19.10.2012 № 052).
УКРГАЗБАНК є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснює виплату
гарантованих сум відшкодувань за вкладами від
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Банком було проведено всі необхідні технічні
налаштування та підключення до автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.

5.6. Компанія з консьєрж-сервісу
Упродовж 2020 року 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, а послуга консьєрж-сервісу від VISA надається держателям преміальних карток Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite, 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.
Для зручності клієнти можуть скористатися послугою «консьєрж-сервіс», зареєструвавшись у чат-боті «консьєрж» у Telegram або Viber.
Понад 1000 преміальних клієнтів користуються даною послугою, більше 2000 запитів було
опрацьовано.
Основними запитами, що були опрацьовані співробітниками консьєрж-сервісу, залишаються бронювання квитків, пошуки товарів за запитом клієнта, розклад заходів, що відбувались
по всьому світу в період пандемії тощо.
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5.7. Страхові та оціночні компанії
Страхові та оціночні компанії, з якими співпрацює Банк:
«Страхова компанія «Альфа Страхування»
«Страхова компанія «АРКС»
«Страхова компанія «Арсенал Страхування»
«Страхова компанія «Брокбізнес»
«Страхова компанія «ВіДі-Страхування»
«Страхова компанія «ВУСО»
«Страхова компанія «Гардіан»
«Страхова компанія «Грандвіс»
«Експрес Страхування»
«Страхова компанія «Євроінс Україна»
«Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»
«Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»
«Страхова компанія «Країна»
«Страхова компанія «Кредо»
«Страхова компанія «Місто»
«НІКО Страхування»
«Страхова компанія «Перша»
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
«ПРОСТО-страхування»
«Страхова компанія «Схід-Захід»
«Страхова група «ТАС»
«Страхова компанія «Теком»
«Українська пожежно-страхова компанія»
«Страхова компанія «Українська Страхова Група»
«Страхова компанія «Універсальна»
«Страхова компанія «Уніка»
«Страхова група «Ю.Бі.Ай-Кооп»
«Страхова компанія «АРКС Лайф»
«Страхова компанія «КД Життя»
«Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс груп»
«Метлайф»
69

5. ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
Оціночні компанії:
«ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ»
(ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ»)

«ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС»
(ТОВ «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС»)

Група компаній «УВЕКОН»

«ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА «ПІК»
(ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА «ПІК»)

5.8. Компанії з управління активами
Протягом 2020 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».

5.9. 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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5.10. 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.

5.11. Фінансові установи, що здійснюють рефінансування
житлових іпотечних кредитів
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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6. ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1 Фінансовий результат
За підсумками 2020 року УКРГАЗБАНК отримав прибуток в обсязі 411 млн грн. На результат вплинули такі фактори: операційний дохід 3 911 млн грн (у тому чисті процентні доходи
склали 1 693 млн грн, чистий непроцентний дохід 2 118 млн грн), непроцентні витрати з
урахуванням витрат на інші резерви у розмірі 3 399 млн грн.

Фінансові показники, млн грн
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6.2. Операційний дохід
Операційний дохід Банку в 2020 році склав 3 911 млн грн, у тому числі чистий процентний
дохід після витрат за кредитними збитками 1 693 млн грн (процентні доходи складають
9 576 млн грн, процентні витрати 6 366 млн грн, витрати за кредитними збитками 1 517
млн грн), загальний обсяг чистого непроцентного доходу складає 2 118 млн грн. Найбільшу
частку в непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який становить 1 236
млн грн (в т. ч. 1 619 млн грн комісійних доходів, що на 256 млн грн, або на 19%, більше, ніж у
2019 році), чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 223 млн грн, результат від
операцій з похідними фінансовими інструментами 182 млн грн, чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу 148 млн грн, комісія від страхових компаній та
банків 137 млн грн, позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу,
основних засобів та нематеріальних активів 42 млн грн, дохід від послуг з маркетингової
підтримки 30 млн грн, штрафи отримані та інші платежі за прострочення платежів по кредитному договору 27 млн грн, чисті прибутки від інвестиційної нерухомості 13 млн грн, повернення раніше списаних активів 9 млн грн, інші доходи 71 млн грн

6.3. Процентні доходи
Найбільшу питому вагу в структурі операційного доходу Банку традиційно займають процентні доходи, обсяг яких за 2020 рік зменшився на 88 млн грн (-1%) та станом на 01.01.2021
досяг 9 576 млн грн. Найбільшу долю в процентних доходах займають доходи корпоративного бізнесу (37%) та доходи від управління активами (49%).
Чистий процентний спред за 2020 рік склав 2,52%, маржа склала 2,45%.

Процентні доходи за сегментами клієнтів
2020 рік
Напрями діяльності

Корпоративний бізнес

Сума
доходів,
млн грн

3 587,5

2019 рік

Питома
вага в процентних
доходах,
%

Сума
доходів,
млн грн

Питома
вага в процентних
доходах,
%

37,5%

4 659,0

48,2%

-23,0%

Зміна,
%

Малий та середній бізнес 668,0

7,0%

620,7

6,4%

7,6%

Роздрібний бізнес

542,4

5,7%

519,8

5,4%

4,3%

Фінансові установи

112,3

1,2%

202,1

2,1%

-44,4%

Управління активами та
інше

4 666,1

48,7%

3 662,3

37,9%

27,4%

Усього

9 576,3

100,0%

9 663,9

100

-0,9%
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6.4. Чистий непроцентний дохід
Загальний обсяг чистого непроцентного доходу складає 2 118 млн грн. Найбільшу частку в
непроцентних доходах займають: чистий комісійний дохід, який становить 1 236 млн грн (в
т. ч. 1 619 млн грн комісійних доходів, що на 256 млн грн, або на 19%, більше, ніж у минулому
році), чисті прибутки від операцій з іноземними валютами – 223 млн грн, результат від операцій з похідними фінансовими інструментами – 182 млн грн, чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу – 148 млн грн, комісія від страхових компаній
та банків – 137 млн грн, позитивний результат від продажу активів, утримуваних для продажу, основних засобів та нематеріальних активів – 42 млн грн, дохід від послуг з маркетингової підтримки – 30 млн грн, штрафи отримані та інші платежі за прострочення платежів по
кредитному договору – 27 млн грн, чисті прибутки від інвестиційної нерухомості – 13 млн
грн, повернення раніше списаних активів – 9 млн грн, інші доходи – 71 млн грн.
За підсумками 2020 року Банком отримано 1 619 млн грн комісійних доходів, що на 256 млн
грн, або на 19%, більше, ніж у 2019 році.

Комісійні доходи за видами операцій
2020 рік
Види операцій

Розрахункові операції

Сума
доходів,
млн грн
1 082,7

Питома вага
в комісійних
доходах, %

2019 рік
Сума
доходів,
млн грн

Питома вага
в комісійних
доходах, %

Зміна,
%

66,9%

894,3

65,6%

21,1%

Кредитне обслугову191,6
вання клієнтів

11,8%

156,9

11,5%

22,1%

Агентські операції на
139,6
валютному ринку

8,6%

142,1

10,4%

-1,7%

Гарантії та акредитиви

157,1

9,7%

131,8

9,7%

19,2%

Операції з цінними
паперами

22,7

1,4%

17,6

1,3%

28,8%

Інші операції

24,9

1,5%

20,3

1,5%

22,6%

Усього

1 618,6

100,0%

1 363,1

100,0%

18,7%

У 2020 році Банк продовжував розвивати операції торговельного фінансування, в результаті чого комісійні доходи від гарантій та акредитивів збільшилися на 25 млн грн, або на
19%, порівняно з 2019 роком. При цьому найбільшу долю в комісійних доходах банку займають доходи від розрахункових операцій (67%).
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6.5. Непроцентні витрати
У 2020 році обсяг непроцентних витрат з урахуванням витрат на очікувані кредитні збитки
за іншими активами та інші резерви склав 3 299 млн грн. Відношення адміністративних та
інших операційних витрат до операційного доходу до зміни резервів становить 64%.

Структура непроцентних витрат у 2020 році

2,1%
2,2%

2% 5,9%

1,7%
4,1%
59%

4,2%
4,2%
6,1%
11,6%
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7. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ АБ «УКРГАЗБАНК» СТАНОМ НА
КІНЕЦЬ ДНЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (У СКОРОЧЕНОМУ ОБСЯЗІ)
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