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ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, АБО ЗВІТ З КОРПОРАТИВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ — ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ДОСЯГНЕНЬ В УСІХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКУ: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ, РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЛЮДИ, ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮЖКОМ ПОСТАВОК ТА
ЗАКУПІВЕЛЬ ТОЩО.
Такий підхід до звітування зумовлений стратегічним зобов’язанням Банку щодо відповідального управління наслідками своєї діяльності для соціального та екологічного середовища.
Цей звіт дозволить сформувати уявлення про підхід, відповідні заходи та результати діяльності Банку у напрямі сталого розвитку.
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ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Україна перебуває у світовому переліку 20 країн з
найвищими абсолютними антропогенними викидами парникових газів та серед 10 країн з найбільш високим рівнем енергоємності та вуглеємності ВВП. Аби мінімізувати обсяги викидів
парникових газів, необхідно модернізувати енергетичну галузь та перейти на відновлювані джерела енергії. Загалом модернізація енергетичної
галузі — це не лише внесок у загальний порятунок світу.
Для України — це насамперед покращення її екології та інвестиційної привабливості. А отже, шанс
досягнути реальної енергонезалежності. Перехід
України на ВДЕ — питання державного значення.
У 2016 році Україна підписала та ратифікувала Паризьку угоду щодо боротьби зі зміною
клімату. Згідно із угодою, обсяги викидів парникових газів в Україні мають зменшитися до
2050 року на 30%. А на переговорах зі зміни клімату ООН, у Бонні, було презентовано
аналітичний звіт «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року».
Разом з IFC ми впровадили стратегію Green Banking у 2016 році. Партнерство з Міжнародною фінансовою корпорацією відкрило УКРГАЗБАНКУ доступ до унікальної експертизи
проектів, що дозволяє оцінити очікувані результати від їх впровадження ще на етапі попереднього розгляду та, і за потреби, корегувати проект для досягнення оптимальних показників окупності та економії енерговитрат.
УКРГАЗБАНК став першим у країні ЕКО-банком, який розпочав підтримку проектів відновлюваної енергетики, впровадження екологічних стандартів у виробництві, транспорті
та соціальному житті кожного українця, та єдиний Банк у Східній Європі з повним циклом
із впровадження енергоефективних проектів та комплексного експертного аналізу впливу шкідливих викидів і відходів від підприємств на стан довкілля.
У співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією УКРГАЗБАНК, як і всі «зелені» банки працюють за трьома напрямами. Перший — фінансування відновлюваної енергії: сонячної, гідроенергії, енергії вітру та інших. Другий — фінансування енергозберігаючих технологій, і третій напрям — фінансування проектів, пов’язаних із захистом довкілля. За
допомогою еко-програм банк пропонує бізнесу та українцям легкий і доступний перехід на сучасне екологічне встаткування, що дозволить значно скоротити шкідливі викиди.
В 2018 році УКРГАЗБАНК в рамках Глобального кліматичного форуму Innovate4Climate
приєднався до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) та став першим
партнером від України.
Те, що ми не помилилися з обраною стратегією, підтверджують і результати. У 2018 році
УКРГАЗБАНК став абсолютним лідером «зеленого» фінансування в Україні.

Кирило Шевченко
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СТРАТЕГІЯ
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НА 2019–2020 РОКИ

1

Стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування проектів у сфері енергоефективності до 30% від попиту

2

Увійти в ТОП-5 банків з обслуговування клієнтів сегменту МСБ в Україні

3

Підготуватися до приватизації в рамках виконання Меморандуму
про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку

«GREEN BANKING» СПІЛЬНО З IFC

1

Забезпечення
комплексної
підтримки «зелених» проектів

Впровадження
системи екологічного та соціального
управління

2

3

5

Швидкість
прийняття рішень

Першочерговий
порядок розгляду
ЕКО-проектів

4

Кредитування
у розмірі 70% від
вартості проекту

НА 2019–2020 РОКИ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ

1
2
3
4
5
6
7

Удосконалення корпоративного управління та управління ризиками
Покращення складу та функціонування комітетів Наглядової ради
Розробка та впровадження внутрішніх документів Банку щодо розкриття
інформації
Наступництво для посад керівників Банку
Побудова ефективної системи комплаєнсу
Розвиток співпраці з комунальними підприємствами, місцевими
та регіональними органами державного управління
Зосередженість на кредитуванні корпоративного сектору та МСБ
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ЕТИКА
І ДОБРОЧЕСНІСТЬ
МІСІЯ

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

ЦІННОСТІ

1

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Банк спрямовує зусилля на розвиток
персоналу, сприяє його професійному
росту та удосконаленню
для забезпечення професійного підходу
до задоволення потреб клієнтів

3

НАДІЙНІСТЬ

ПОВАГА

6

СПІВПРАЦЯ
І ВЗАЄМОДІЯ

8

ПОРЯДНІСТЬ

Принцип поваги — це основа
відносин Банку з клієнтами,
акціонерами, партнерами
та взаємодії працівників Банку

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

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

7

4

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

Банк є надійним партнером, що виконує
свої обов’язки перед бізнесом
та кожним окремим громадянином

5

2

ІНФОРМАЦІЙНА
ПРОЗОРІСТЬ

Шляхом співпраці та взаємодії
Банк прагне поглиблювати
відносини з клієнтами
та партнерам для досягнення
кращих результатів

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Принцип справедливості — головний
у визначенні та застосуванні процедур
ризик-менеджменту, а також
визначальний у відносинах з клієнтами,
працівниками, акціонерами
та партнерами

Принцип порядності є визначальним
у відносинах працівників, керівництва
та акціонерів Банку, а також у співпраці
з клієнтами та партнерами
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КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Принципи корпоративного управління
визначені в Кодексі корпоративного управлння
АБ «УКРГАЗБАНК»

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

2

Визначення Загальними зборами
цілей та основних напрямів діяльності Банку

4

Здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного
керівництва поточною діяльністю

Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю
Банку з метою захисту прав та
законних інтересів акціонерів та
клієнтів Банку

1

Забезпечення захисту прав та
законних інтересів акціонерів та
рівне ставлення до всіх акціонерів
незалежно від кількості належних
їм акцій та інших факторів

3

Повага прав та врахування законних інтересів зацікавлених осіб
(працівників, кредиторів, державних органів та органів місцевого
самоврядування тощо) та активна
співпраця з ними для створення
добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності
Банку

5

Здійснення Наглядовою радою
стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення ефективного контролю за діяльністю
Правління

7

Своєчасне розкриття повної та
достовірної інформації про Банк,
у тому числі про його фінансовий стан, економічні показники,
значні події, структуру власності та
управління з метою забезпечення
можливості прийняття зважених
рішень користувачами інформації

9

Ці принципи формують політику
корпоративного управління. Банк
бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі
принципів та докладати усіх зусиль
для їх дотримання у повсякденній
діяльності

6

8
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ОРГАНИ
УПРАВЛІННЯ
БАНКУ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ

ОРГАНИ
КОНТРОЛЮ
БАНКУ

ПРАВЛІННЯ

РЕВІЗІЙНА
КОМІСІЯ

НАГЛЯДОВА
РАДА

КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АУДИТОРСЬКИЙ
КОМІТЕТ

КОМІТЕТ З
УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ
ВИНАГОРОДИ, ПРИЗНАЧЕНЬ ТА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ЗАЛУЧЕННЯ АБ «УКРГАЗБАНК» ФІНАНСУВАННЯ
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ
МЕХАНІЗМ ВИПУСКУ
«ЗЕЛЕНИХ» ОБЛІГАЦІЙ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРС
З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ
ПАТ «УКРГАЗБАНК» ЗА
КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА
ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

КОМІТЕТ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
АБ «УКРГАЗБАНК»

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АБ «УКРГАЗБАНК»

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
У складі Наглядової ради 6 членів: 5 незалежних членів
та 1 представник акціонера — Держави Україна

Давда Шренік
Діраджлал

Шевальов Артем
Валентинович

Багіров Теймур
Мамедович

Голова Наглядової
ради, незалежний член

представник акціонера
держави Україна,
заступник Голови
Наглядової ради

незалежний член

Коняс Славомір
Роман

Волчко Оксана
Юліанівна

Блащук Юрій
Олександрович

незалежний член

незалежний член

незалежний член

РОЗПОДІЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
У складі Наглядової ради 4
громадян України, один громадянин Польщі та один громадянин Сполученого Королівства Великобританії та
Північної Ірландії

Із 6 членів Наглядової ради
розподіл за гендером наступний: 1 жінка та 5 чоловіків
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За віковими групами згідно
з класифікацією Всесвітньої
організації охорони здоров’я
розподіл Наглядової ради
такий: 2 члени молодого віку,
3 члени середнього віку та 1
член похилого віку

РОЗПОДІЛ ПРАВЛІННЯ ЗА ВІКОМ
№ з/п

Віковий діапазон

Кількість

%

Чоловіки

Жінки

1

від 35 до 49 років

5

63

4

1

2

від 50 до 54 років

1

13

3

від 55 до 59 років

2

25

1
2

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Усі члени Правління громадяни України
Шевченко Кирило
Євгенович

Кравець Андрій
Миколайович

Дубровін Олександр
Віталійович

Савощенко
Тамара Юріївна

Голова Правління

перший заступник
Голови Правління

перший заступник
Голови Правління

заступник Голови
Правління

Василець Наталія
Євгенівна

Мецгер Євген
Володимирович

Бережний Олексій
Миколайович

заступник Голови
Правління

заступник Голови
Правління

Ігнатенко Олександр
Степанович
заступник Голови
Правління

член Правління

СПІВВІДНОШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ
ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ
Вiдсоткове спiввiдношення фактично нарахованої заробiтної
плати жiнок до чоловiкiв за відповідними категоріями, а саме:

Всього
працівників

Чоловіки

Жінки

Заробітна
плата

Кількість

Кількість

Кількість

(k)

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

18

12

6

1,16

2.2. Заступники
головнго бухгалтера,
Директори/заступники
директорів департаментів

78

48

30

0,96

2.3. Начальники/заступники
начальників управлінь

374

159

215

1,22

Назва посад
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АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Банком розроблено та впроваджено програму з
Антикорупційної поведінки, що включає перелік норм та дій працівників Банку у випадку виникнення корупційної складової при виконанні
професійної діяльності.

Також в системі Банку створено спеціальну
електронну скриньку, на яку можливо відправити скаргу, підозру чи факт корупційної поведінки. Протягом 2018 року на поштову скриньку
anti_corruption@ukrgasbank.com заяв про випадки корупційної діяльності не надходило.

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
У своїй діяльності Банк та його працівники
керуються єдиними загальноприйнятими цінностями,
принципами, стандартами та нормами поведінки,
що закріплені в Кодексі корпоративної культури
Банку.

З метою посилення корпоративної культури,
запобігання дискримінації та/або некоректної
поведінки, некоректного спілкування між
працівниками АБ «УКРГАЗБАНК» призначений
уповноважений працівник проводити розгляд
скарг та пропозицій працівників.

БАНК РЕГУЛЯРНО ПЕРЕГЛЯДАЄ
ТА ДООПРАЦЬОВУЄ НАСТУПНІ ЗАХОДИ

1

Загальнообов’язкові норми поведінки для керівників та інших працівників
Банку, а також відповідальність за порушення цих норм

2

Норми щодо заборони здійснення незаконної діяльності

3

Політику щодо дотримання культури управління ризиками

4

Норми щодо запобігання порушенню прав споживачів

5

Порядок дій керівників та інших працівників Банку для запобігання
завданню шкоди майну Банку

6

Норми щодо заборони використання службового становища керівниками Банку та
іншими працівниками з метою отримання несправедливих персональних переваг
або надання таких переваг третім особам

7

Норми щодо запобігання корупційним діям та хабарництву

8

Гарантії рівності відносин між Банком та його клієнтами, працівниками,
постачальниками та конкурентами

9

Обмеження щодо дарування та отримання подарунків

10

Принципи обробки, зберігання та розповсюдження конфіденційної та
інсайдерської інформації
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ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

ІСТОРІЯ / ГОЛОВНІ ПОДІЇ

Cтворення ЗАТ
Акціонерний
Комерційний
Банк «Хаджибейбанк»

Вступ до Асоціації українських банків

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

1993

1998

2006

1996
Зміна назви на
«УКРГАЗБАНК»
та отримання
ліцензії НБУ на
право здійснення
операцій з валютними цінностями

2013

2004
Входження у
ТОП-20 банків
України

Підписано угоду з МФК (IFC) з
метою розкриття
«зеленого» економічного потенціалу України

Запроваджено
власну мультивалютну систему
грошових переказів Welsend

2016

2009

81,58% акцій
«УКРГАЗБАНК»
належить
державі

2015

94,94% акцій
«УКРГАЗБАНК»
належить
державі

2018
Прийняття
власної політики
Екологічної та
Соціальної відповідальності.
Приєднання до
CPLC — Carbon
Pricing Leadership
Coalition

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
БАНКУ ТА МЕРЕЖА
ВІДДІЛЕНЬ
КІЛЬКІСТЬ ДІЮЧИХ ВІДДІЛЕНЬ
АБ «УКРГАЗБАНК»
7
Волинська
область

14

5

Львівська
область

Рівненська
область

11

14

6

9

Житомирська
область

Хмельницька
область

Івано–Франківська
область
Чернівецька
область

6

12

Чернігівська
область

Київська
область

Тернопільська
область

Закарпатська
область

7
7

9

44
Вінницька
область

Полтавська
область

Кропивницька область

13

3
Одеська
область

22

Усього відділень
АБ «УКРГАЗБАНК» — 246
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10
Дніпровська
область

5

Миколаївська
область

Харківська
область

7

Черкаська
область

16

Сумська
область

Запорізька
область

5
Херсонська
область

7

Луганська
область
Донецька
область

4

3

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Форма власності АБ «УКРГАЗБАНК» —
акціонерний банк з державною часткою.
Правова форма — акціонерне товариство,
тип — публічне.

У період з 01.01.2018 по 01.09.2018 включно
учасниками АБ «УКРГАЗБАНК» юридичні та
фізичні особи, з них: Держава Україна в особі
Міністерства фінансів України володіє часткою
у статутному капіталі 94,9409%.

Cтаном на 01.01.2019 статутний капітал АБ
«УКРГАЗБАНК» становив 13 837 000 000
гривень та поділений на 1 3836 522 922 простих
іменних та 477 078 привілейованих іменних
акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна.

518 439 305 простих іменних акцій, що
становить 3,7468% у статутному капіталі,
враховуються на балансі АБ «УКРГАЗБАНК»
(власні цінні папери), згідно з рішеннями судів,
як погашення заборгованості позичальників
за кредитами.

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ АБ «УКРГАЗБАНК»
Станом на 01 січня 2019 року

94,940948%
1,312292%
3,746760%

Держава Україна в особі
Міністерства фінансів України
Інші акціонери юридичні
та фізичні особи
Емітент АБ «УКРГАЗБАНК»
(власні цінні папери)

ПРИСУТНІСТЬ НА РИНКУ

Позиції банку на банківському ринку станом на останню
звітну дату опубліковану Національним банком України
01.01.2019

Показник

Частка ринку

Місце на ринку

Чисті активи

6,0%

4

Кредити клієнтів без урахування резерів, у т.ч.:

4,7%

5

Кредити юридичних осіб без урахування резерів

5,0%

5

Кредити фізичних осіб без урахування резерів

3,3%

9

Кредити клієнтів з урахуванням резерів, у т.ч.:

7,6%

5

Кредити юридичних осіб з урахуванням резерів

8,8%

4

Кредити фізичних осіб з урахуванням резерів

2,4%

14

Зобов`язання

6,3%

4

Кошти клієнтів, у т.ч.:

6,8%

4

Кошти юридичних осіб

10,2%

3

Кошти фізичних осіб

4,1%

6
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РОЗПОДІЛ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ
БАНКУ ЗА РЕГІОНАМИ
Кредити
Назва регіону

Кошти клієнтів

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2019

Вінницька область

520 513

499 372

1 140 027

1 647 481

Волинська область

416 617

515 229

322 348

520 594

Дніпропетровська область

1 052 011

2 280 336

3 070 293

2 596 259

Донецька область

409 332

394 716

675 886

840 601

Житомирська область

149 159

218 156

420 736

684 335

Закарпатська область

702 672

740 286

512 643

536 395

Запорізька область

535 551

1 736 919

1 365 678

1 631 354

Івано-Франківська область

104 628

430 545

387 163

567 865

Київська область

128 192

252 518

675 396

1 031 075

Кіровоградська область

664 347

589 041

552 601

572 003

Луганська область

206 318

205 652

346 480

399 079

Львівська область

339 276

1 544 342

1 364 532

1 858 602

Миколаївська область

47 694

154 944

201 644

271 999

2 092 670

2 977 779

4 677 725

3 867 026

Полтавська область

529 242

526 216

1 069 755

1 203 448

Рівненська область

289 856

320 829

662 926

712 883

Сумська область

243 886

319 882

851 826

1 101 690

Тернопільська область

112 742

329 055

317 897

563 261

Харківська область

1 493 206

1 688 611

920 176

1 395 621

Херсонська область

718 050

960 889

545 751

546 001

Хмельницька область

298 731

737 376

552 823

854 183

Черкаська область

552 502

1 002 614

1 036 937

1 463 124

Чернівецька область

126 399

166 511

262 800

347 768

Чернігівська область

225 844

251 626

290 957

438 540

м. Київ

30 849 941

34 713 970

37 865 540

39 489 001

Разом

42 809 377

53 557 412

60 090 541

65 140 188

Одеська область
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БАНКІВСЬКІ
ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТ

ДОВГОСТРОКОВА
ПЕРСПЕКТИВА

КЛАСИЧНИЙ

ОВЕРНАЙТ
ДЛЯ МСБ

ПЕРЕЛІК ТАРИФНИХ ПЛАНІВ
З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО
ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
«СОЦІАЛЬНИЙ»
«РОЗРАХУНКОВИЙ»

«БАЗОВИЙ»

«НЕПРИБУТКОВИЙ»
(на банківське дистанційне
обслуговування)

(на банківське дистанційне
обслуговування)

ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ
«Транспортні засоби для клієнтів МСБ»
«Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ»
«Обладнання для клієнтів МСБ»
«Розвиток бізнесу для клієнтів МСБ (інвестиційний)»
«Програма розвитку франчайзингу «Вдалий старт»
Програма розвитку бізнесу «Власні кошти» в рамках кредитного договору з Німецько-Українським фондом
«Кредитування комунальних підприємств на інвестиційні цілі»
«Нерухомість для клієнтів МСБ»
Кредити на вікна для клієнтів МСБ
Кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
«Транспортні засоби від Республіки Білорусь»
«Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь»
«Обладнання від Республіки Білорусь»
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ»
Програма розвитку бізнесу підприємців сільської місцевості в рамках кредитного договору з НімецькоУкраїнським фондом
Програма кредитування мікро-, малих та середніх підприємств у рамках кредитного договору з НімецькоУкраїнським фондом
«Поповнення обігових коштів комунальних підприємств»
«Кредит під депозит для клієнтів МСБ»
Модернізація систем освітлення для клієнтів МСБ
Кредитування МСБ в рамках Гарантійного механізму відповідно до угоди з Європейським інвестиційним
банком та Європейським інвестиційним фондом
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ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ
В СЕКТОРІ РОЗДРІБНОГО БАНКІНГУ
ПРОДУКТИ ЗАСТАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ:
«Авто в кредит ECO Car». Cтроковий кредит для придбання легкових електромобілів
«ЕКО ЕНЕРГІЯ». Строковий кредит на придбання та встановлення сонячної енергетичної
станції, та/або теплових насосів, та/або вітрової електростанції та відповідного додаткового
обладнання до них.
ПРОДУКТИ БЕЗЗАСТАВНОГО РОЗДРІБНОГО КРЕДИТУВАННЯ:
«Тепла оселя». Споживчий бланковий кредит на придбання енергоефективного обладнання
та/або матеріалів у рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження та Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2017 роки.
«Еко оселя». Споживчий бланковий кредит, який надається на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, або на придбання сонячної енергетичної станції, та/або
альтернативних систем теплопостачання.

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ БАНКУ
У РОЗРІЗІ КОРПОРАТИВНОГО БАНКІНГУ
ТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Протягом 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» продовжив посилювати свої позиції на банківському ринку України за обсягами операцій, розміром портфелів, за рахунок централізації комунікацій та підвищення якості обслуговування корпоративних клієнтів.
Банк надає широкий перелік банківських послуг клієнтам корпоративного бізнесу ключовими з яких є: розрахунково-касові, валюто-обмінні, депозитні та кредитні операції.
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ПОСЛУГИ
У 2018 році Банк продовжив підхід з цільової адаптації тарифних планів під потреби клієнтів корпоративного бізнесу. Обслуговування корпоративних клієнтів здійснюється за
наступними тарифними планами:
«Основний корпоративний». Основний тарифний план для корпоративних клієнтів;
«ЕКО». Орієнтований на надання банківських послуг при обслуговуванні корпоративних
клієнтів, основним видом економічної діяльності яких є «Виробництво електроенергії», та
мають ліцензію на право ведення господарської діяльності з виробництва електроенергії на
об’єктах електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії, виданої згідно
з постановою НКРЕКП.
«Базовий». Тарифний план для обслуговування державних, комунальних, неприбуткових
підприємств / установ / організацій; підприємств / установ / організацій паливно-енергетичного комплексу з істотною участю держави в статутному капіталі, газопостачальних підприємств тощо.
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ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

Банком для клієнтів корпоративного банкінгу реалізовано широкий перелік депозитних продуктів:
«Генеральний депозит». Це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необмежену кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, процентна ставка, інше) у рамках одного Генерального депозитного договору.
Депозит «Корпоративний овернайт». Депозит, розрахований на клієнтів, у яких
залишаються кошти на поточному рахунку в Банку на кінець операційного дня.
Депозит «Стандарт». Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів
зі сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Депозит орієнтований
на клієнтів, які мають чітко визначену суму тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є отримання максимально можливої доходності.
Депозит «Бюджетний». Депозит для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.
Депозит «ОСВІТА». Для державних та комунальних вищих навчальних закладів, їх відокремлених структурних підрозділів, державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів, їх відокремлених структурних підрозділів.
Депозит «Інвестиційний». Депозит, розрахований виключно для іноземних
інвесторів.
Депозит «Золотий стандарт».
Депозит в банківському золоті з правом поповнення.
Депозит «Швидкий рух». Передбачає розміщення тимчасово вільних коштів на
умовах банківського вкладу на вимогу.
КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Банк розробив спеціальні програми еко-кредитування бізнесу:
Кредитування проектів із впровадження енергоефективних технологій, використання поновлюваних джерел енергії, спрямованих на збільшення ефективності використання природних ресурсів, зниження шкідливих викидів у довкілля.
Кредитний продукт «Фінансування інвестиційних еко-проектів», за яким Банк
здійснює фінансування/рефінансування інвестпроектів клієнтів спрямованих на
створення та використання відновлюваних джерел енергії: сонячної, вітрової, гідро,
геотермальної (ТЕС/ТЕЦ), відновлювального біопалива (ТЕЦ, котельні), енергія біогазу, досягнення ефекту ресурсоефективності.
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ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРГАЗБАНКУ З МІЖНАРОДНОЮ
ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (IFC)
ПРОЕКТ ЕКО-БАНКІНГ
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку у 2016 році були прийняті основні напрями діяльності на 2016-2017 роки, згідно з якими АБ «УКРГАЗБАНК» обрав стратегію
розвитку ЕКО-банку.
20 квітня 2016 року між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та АБ «УКРГАЗБАНК»
було підписано відповідний договір для побудови системи ЕКО-Банкінгу.
Згідно з рекомендаціями МФК в Банку був створений спеціалізований підрозділ з аналізу
та супроводження еко-проектів, проведено навчальні заходи для персоналу Банку. Банк втілив рекомендації МФК з приведення внутрішніх стандартів та процедур з кредитування у
відповідність до найкращих світових практик і першим серед українських банків запровадив систему управління соціальними та екологічними ризиками.
За час реалізації спільного проекту Банком профінансовано та прийнято рішення про виділення понад 0,73 млрд євро «зелених» кредитів. За рахунок реалізації профінансованих
Банком «зелених» проектів зменшення викидів СО2 складає 1056 тис. тонн щорічно та зекономлено природного газу в обсязі 573 млн м3 щорічно. Зокрема, 54,5% у 2018 році та 29%
від загальної потужності всіх проектів ВДЕ в Україні, що отримали «зелений» тариф, профінансовано за допомогою Банку.
ГЛОБАЛЬНА ПРОГРАМА ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ МФК
15 вересня 2017 року підписано Угоду між МФК та АБ «УКРГАЗБАНК» щодо гарантій в рамках Програми глобального торгового фінансування МФК та виділення Банку лінії торгового фінансування на суму 20 мільйонів доларів США. У липні 2018 року ліміт для торгового
фінансування було збільшено до 40 млн дол. США.
Зазначена Програма надає доступ Банку до 1 300 банків з-понад 100 країн світу, розширюючи доступ українських підприємств до міжнародних ринків.
ПРОЕКТ «СТАТИ ЛІДЕРОМ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МСБ»
У квітні 2018 АБ «УКРГАЗБАНК» та МФК підписали договір про реалізацію спільного проекту «Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ».
Партнерство з IFC у рамках цього проекту відкриває АБ «УКРГАЗБАНК» доступ до унікальної міжнародної експертизи взаємодії з підприємствами МСБ і забезпечує Банк високими
та одними з найкращих у світі компетенціями щодо вдосконалення системи роботи з підприємствами цього сегменту. Реалізація проекту з IFC матиме також позитивний вплив на
розвиток та рівень конкурентоздатності українського бізнесу, сприятиме створенню нових
робочих місць, подальшому зростанню української економіки.
У рамках договору проведено роботи з удосконалення бізнес-моделі, аналізу поточного
стану та кредитного портфелю, вдосконаленню сегментації та операційної моделі. Реалізацію проектних заходів планується завершити до кінця 2018 року.
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МЕМОРАНДУМ ЩОДО ПІДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ БАНКУ
14 листопада 2017 року між Міністерством фінансів України, IFC та АБ «УКРГАЗБАНК» було
підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Банку. Головною
метою меморандуму є надання підтримки в підготовці приватизації АБ «УКРГАЗБАНК», у
тому числі через участь МФК в капіталі Банку, що визначено в Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблених Міністерством фінансів України та
схвалених Кабінетом Міністрів України 11 лютого 2016 року.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль, пом›якшення всіх суттєвих ризиків Банку з
метою визначення Банком величини капіталу, необхідної для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, БАЗУЄТЬСЯ НА РОЗПОДІЛІ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ
ПІДРОЗДІЛАМИ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛІ ТРЬОХ ЛІНІЙ ЗАХИСТУ:

перша лінія — на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності Банку;
друга лінія — на рівні підрозділів з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
третя лінія — на рівні департаменту внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ ПРИНЦИПАМ:

ефективність — забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів
щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та
інформаційних систем щодо управління ризиками Банку;
своєчасність — забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях;
структурованість — чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальності згідно з
таким розподілом;
розмежування обов’язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку) —
уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує функції
контролю;
усебічність та комплексність — охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних
рівнях та у всіх його підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;
пропорційність — відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його
системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком;
незалежність — свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання
департаментом ризик-менеджменту своїх функцій;
конфіденційність — запобігання розповсюдження інформації, що не підлягає оприлюдненню,
особами, у яких немає повноважень на її отримання;
прозорість — оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСЯГНЕННЯ ТОГО, ЩО:
ризики своєчасно ідентифікуються та адекватно оцінюються;
Банк дотримується встановленого рівня ризик-апетиту, граничних
показниківта внутрішніх лімітів ризику;
рішення про прийняття ризиків узгоджуються зі стратегічними та поточними цілями
Банку;
рішення про прийняття ризиків прозорі та зрозумілі;
рішення про прийняття ризиків приймаються з урахуванням наявних ресурсів (капіталу, ліквідності тощо);
очікувана доходність операцій компенсує прийняті ризики;
забезпечується рання діагностика як ідіосинкратичних (кризових станів Банку загалом
або за окремими напрямами діяльності), так і загальносистемних криз.

ЛАНЦЮЖОК ПОСТАЧАННЯ
Розуміння непрямого впливу діяльності Банку на місцеві громади й довкілля та можливість
нівелювання цих впливів стали невід›ємною частиною корпоративної діяльності Банку,
тому Банк оцінює всі можливі впливи, включаючи впливи у ланцюжку постачальників.

ФАКТИ:
Загальна кількість постачальників станом на 01.01.2019 року становить — 1142.
Кількість нових постачальників за період 01.01.2018 по 01.01.2019 — 306.
Загальні грошові витрати на всі закупівлі за звітній період становлять 681,2 тис. грн.
На потреби регіональних підрозділів (дирекції та відділення) за період з 01.01.2018 по
01.01.2019 витрачено 36,8% бюджету закупівель.
Сталі закупівлі та поставки — запорука успіху відповідального бізнесу. Глобальний договір ООН включає відповідальність при формування ланцюжку закупівель і поставок в число
найважливіших ділових практик, що визначають лідерство у сфері сталого розвитку. Відповідно до Глобального договору ООН сталий ланцюжок поставок передбачає відповідальну
взаємодію з постачальниками, а також керування екологічними, соціальними та економічними наслідками прийнятих бізнес-рішень протягом усього життєвого циклу товарів і послуг.
Важливе завдання для Банку — формування політики, механізмів і процедур взаємодії з
постачальниками та підрядниками, які забезпечують дотримання бізнес-партнерами стандартів відповідальної ділової практики, формування вимог в галузі промислової та екологічної безпеки, охорони праці, етики бізнесу.
Саме тому у 2018 році Банк розробив та почав впроваджувати соціально-екологічні вимоги
до постачальників, що дозволить відслідковувати та закуповувати товари і послуги тільки у
соціально-відповідальних компаній, що також має позитивно відзначитись на репутації Банку.
У майбутньому Банк також розкриватиме у публічній звітності відомості про управління відповідальністю в ланцюжку поставок, про механізми, що забезпечують належну взаємодію з
контрагентами та врегулювання закупівельних процедур.
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СОЦІАЛЬНО–
ЕКОЛОГІЧНА
ПОЛІТИКА БАНКУ
З 2018 року розроблено та впроваджено в дію власну політику з екологічної та соціальної відповідальності. З 2017 року впроваджено систему оцінки екологічних та соціальних ризиків проектів, що
фінансуються Банком.

ЗАСТОСУВАНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
Проекти, що відносяться до альтернативних видів енергетики та до енергоефективності, а
також інші проекти за критерієм суттєвості, оцінюються відповідно до вимог Банку щодо
екологічної та соціальної політики та ефективності.
Враховуються розмір проекту, місце розташування та потенційні екологічні та соціальні
наслідки. Якщо соціально-екологічна оцінка виявляє, що проект кредитування не відповідає
або не буде повністю відповідає вимогам, Банк розробляє та погоджує з клієнтом План дій з
екологічної та соціальної роботи задля досягнення відповідного стандарту діяльності упродовж зазначеного терміну.
Також, при виникненні значних законодавчих відхилень в соціальних аспектах та у питаннях
з охорони довкілля, встановлюються відкладальні умови кредитування, тільки після усунення яких Банк здійснить кредитування об’єкту.
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
У своїй діяльності Банк керується принципами сталого розвитку та стандартами діяльності міжнародної фінансової корпорації (PS IFC). Проекти, що фінансуються Банком, розробляються та експлуатуються відповідно до найкращих українських та міжнародних практик.
Зокрема, Банк керуємося вісьмома вимогами у соціальній сфері та сфері охорони довкілля
щодо реалізації проектів, що розроблені Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
PS6
PS7
PS8

Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками і впливами на
підприємстві
Організація та умови праці
Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню
Здоров’я та безпека населення
Придбання землі та вимушене переселення
Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними
ресурсами
Корінні народи — меншини
Культурна спадщина
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО Є ВИКЛЮЧЕННЯМИ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ
Внутрішня оцінка також передбачає використання додаткових об›єктивних та прозорих критеріїв,
які ґрунтуються на принципах відстеження та виключення із об’єктів фінансування видів економічної
діяльності, що не кредитуються Банком, а саме:
виготовлення або торгівля будь-яким продуктом або діяльністю, що визнані незаконними відповідно до міжнародних конвенцій і угод, або є суб’єктом міжнародних заборон;
виробництво або торгівля виробами, що містять поліхлоровані біфеноли (PCBs);
виробництво та торгівля фармацевтичною продукцією, пестицидами/гербіцидами та іншими
шкідливими речовинами, що підлягають виведенню з міжнародного обігу або підпадають під
дію міжнародних заборон;
виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, що підлягають виведенню з міжнародного обігу;
виготовлення або торгівля радіоактивними матеріалами (у тому числі зберігання та переробка
радіоактивних відходів);
діяльність, пов’язана з ядерною промисловістю або ядерними матеріалами (не поширюється на
придбання медичного обладнання, апаратури для контролю якості (вимірювальної техніки) і
будь-якого іншого обладнання з незначним радіоактивним випромінюванням та/або адекватним
захистом);
транспортування нафти та інших небезпечних речовин у танкерах, які не відповідають вимогам
Міжнародної морської організації (IMO);
виготовлення або торгівля зброєю (у тому числі мисливською) та боєприпасами;
виготовлення або торгівля алкогольними напоями (виключаючи пиво та вино);
виготовлення тютюнових виробів;
азартні ігри (у тому числі он-лайн), казино та подібні види діяльності;
виготовлення або торгівля незв’язаними азбестовими волокнами (це не стосується покупки та
використання зв’язаних азбестоцементних листів, де вміст азбесту складає менше 20%);
дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток понад 2,5 км в довжину;
торгівля регульованими Конвенцією СІТЕС видами дикої фауни і флори або продукцією з видів
дикої флори і фауни;
виготовлення або торгівля лісом або іншими продуктами лісового господарства, окрім стало
керованих лісів;
виготовлення, торгівля, зберігання або транспортування значних обсягів небезпечних хімічних
речовин, або використання небезпечних хімічних речовин в комерційних масштабах.

ОКРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ У ПЕРЕЛІКУ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, БАНК НЕ КРЕДИТУЄ:
виробництво або діяльність на землях, що використовуються для підтримки засобів до існування групами населення, які знаходяться в уразливому становищі (наприклад, у верхів’ях річок, що
використовуються для лову риби та/або водопостачання, на землях для випасу худоби, полювання, сінокосу, тощо);
діяльність, яка може призвести до примусового переселення;
діяльність, яка може мати несприятливий вплив на місця культурної або археологічної спадщини.
Зазначені вище критерії оцінки проектів регулярно переглядаються, що забезпечує їхню відповідність найкращим міжнародним практикам та принципам сталого розвитку Банку, а також вимогам
інвесторів на ринку «зелених» інвестицій.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ДОВКІЛЛЯМ
ЗОВНІШНІ ПРОЕКТИ
АБ «УКРГАЗБАНК» обрав своєю стратегією надання банківських послуг клієнтам, які втілюють у життя проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на довкілля, — стратегію Еко-банкінгу з метою сприяння збільшенню приватних та публічних інвестицій у такі проекти, напрями фінансування:
сонячні електростанції (СЕС);
вітрові електростанції (ВЕС)
гідроелектростанції (ГЕС)
теплоелектростанції на біопаливі
теплогенерація
транспорт
енергоефективні заходи та обладнання, тощо

Соціально-екологічні критерії оцінки ризики проектів

Проекти, що фінансуються Банком підлягають належній перевірці та оцінці відповідності
соціально-екологічним вимогам екологічної та соціальної Політики Банку.

Операційні результати за 2018 рік

Екологічна та соціальна категорія ризиків — A (високий), B (середній) та C (низький) — відображають потенційний вплив, пов›язаний з проектом, та визначає природу екологічної та
соціальної оцінки, розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін.

Проекти категорії A: проекти, які мають потенційно значний екологічний та соціальний

вплив, вимагають детального процесу оцінки.

Проекти категорії В: проекти, які мають екологічні та соціальні впливи, які можна оцінити
та якими можна керувати.

Проекти категорії C: проекти, які призведуть до незначного чи позитивного екологічного

або соціального впливу.

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ЗА КАТЕГОРІЄЮ РИЗИКУ ЗА 2018 РІК
СТАТИСТИКА ВСІХ ПРОЕКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЛИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ, ЗА РІВНЕМ РИЗИКУ.
А (високий)

1

В (середній)

19

С (низький)

73
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КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ БУЛИ
ОЦІНЕНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У 2018 РОЦІ
ЕКО-ПРОЕКТИ:
Проекти

Кількість
Загальна кількість

ВІП

МСБ

КБ

2

2

0

0

1

0

0

1

48

0

22

26

5

0

3

2

15

0

11

4

2

0

0

2

4

0

4

0

Загальна кількість

ВІП

МСБ

КБ

Будівництво

7

1

2

4

Модернізація

1

0

0

1

Поповнення обігових коштів

7

3

0

4

Гарантія

2

0

0

2

ВЕС
ГЕС
СЕС
Котли на біомасі
Енергоефективність
Біогаз/дегазація
Транспорт (СГ техніка/сміттєвози)

ПРОЕКТИ ЗА ФАКТОРОМ СУМИ (БІЛЬШЕ 2 МЛН):
Проекти

Кількість

Із них під дію Закону України про Оцінку Впливу на Довкілля підпало 4 проекти.
ПЕРЕЛІК ПРОФІНАНСОВАНИХ ПРОЕКТІВ:

КБ

VIP

Сегмент Область фактичноТип
бізнесу го місцезнаходження
об’єкту

Кількість
кредитних
угод

Еквівалент суми
заявки по курсу
на 01.01.2019, грн

Донецька

Генерація (ВЕС)

1

399 598 139

Житомирська

Транспорт

1

55 000 000

Миколаївська

Генерація (ВЕС)

2

212 484 725

Вінницька

Генерація (ГЕС)

1

7 032 819

Волинська

Обладнання (енергозбереження)

3

53 585 525

Дніпропетровська

Генерація (Біогаз)

1

239 124 601

Генерація (Біомаса)

1

359 947 432

Генерація (СЕС)

5

824 280 619

Генерація (СЕС)

5

466 687 508

Закарпатська
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Сегмент Область фактичноТип
бізнесу го місцезнаходження
об’єкту

Кількість
кредитних
угод

Еквівалент суми
заявки по курсу
на 01.01.2019, грн

Генерація (СЕС)

7

1 052 275 099

Екологія

1

498 388 752

Комплексний проект з нергоефективності

2

300 000 000

Івано-Франківська

Генерація (СЕС)

3

200 084 497

Київська

Будівництво (енергозбереження)

1

636 830 072

Кіровоградська

Генерація (СЕС)

3

292 206 139

Львівська

Генерація (СЕС)

8

830 910 416

Миколаївська

Генерація (СЕС)

2

138 543 212

Одеська

Генерація (СЕС)

3

727 791 420

Полтавська

Генерація (Біогаз)

1

34 187 841

Рівненська

Генерація (Біогаз)

1

10 300 034

Генерація (Теплова) особиста

1

5 000 000

Генерація (СЕС)

1

33 956 379

Транспорт

1

1 113 320

Херсонська

Генерація (СЕС)

3

1 065 119 325

Хмельницька

Генерація (СЕС)

2

355 198 346

Транспорт

2

22 992 000

Черкаська

Генерація (Теплова) комерційна

1

24 756 000

Вінницька

Генерація (СЕС)

1

32 955 747

Волинська

Генерація (Теплова) комерційна

1

3 000 000

Обладнання (енергозбереження)

1

3 615 412

Транспорт

5

7 152 200

Генерація (ГЕС)

1

41 228 379

Генерація (СЕС)

2

18 521 057

Обладнання (енергозбереження)

1

16 000 000

Транспорт

2

824 000

Житомирська

Будівництво (енергозбереження)

1

1 100 000

Закарпатська

Виробництво біопалива

1

7 094 136

Генерація (СЕС)

2

173 812 331

Будівництво (енергозбереження)

1

276 882 640

Генерація (ГЕС)

1

21 958 869

Транспорт

7

9 540 000

Транспорт (еко-лізинг)

2

341 989 836

Запорізька

КБ

Тернопільська

Дніпропетровська

МСБ

Запорізька
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Сегмент Область фактичноТип
бізнесу го місцезнаходження
об’єкту

Кількість
кредитних
угод

Еквівалент суми
заявки по курсу
на 01.01.2019, грн

Генерація (ГЕС)

1

45 808 798

Генерація (СЕС)

4

191 440 941

Обладнання (енергозбереження)

1

7 928 535

Генерація (СЕС)

5

260 831 643

Будівництво (енергозбереження)

1

3 000 000

Інше

1

1 000 000

Обладнання (енергозбереження)

1

840 000

Транспорт

1

1 483 200

Генерація (СЕС)

3

70 785 956

Генерація (Теплова) особиста

1

3 000 000

Транспорт (еко-лізинг)

1

449 085 000

Миколаївська

Генерація (СЕС)

2

299 157 280

Одеська

Будівництво (енергозбереження)

1

99 764

Генерація (Теплова) комерційна

1

1 164 000

Транспорт

3

5 508 688

Полтавська

Транспорт

2

5 531 578

Рівненська

Інше

1

41 300

Транспорт

7

11 973 144

Будівництво (енергозбереження)

1

300 000

Транспорт

4

3 567 000

Генерація (СЕС)

2

18 126 882

Транспорт

5

3 020 000

Генерація (СЕС)

2

258 406 796

Генерація (Теплова) комерційна

1

840 000

Генерація (СЕС)

9

562 006 454

Транспорт

5

5 000 456

Черкаська

Генерація (Теплова) особиста

1

220 000

Чернівецька

Комплексний проект з нергоефективності

2

22 000 000

Транспорт

1

1 970 000

Транспорт

1

1 537 000

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Львівська

Сумська

Тернопільська

Херсонська

МСБ

Хмельницька

Чернігівська

Всього

12 038 743 242
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ВНУТРІШНІ ПРОЕКТИ
Банк робить свій внесок в охорону довкілля, мінімізуючи негативні наслідки та збільшуючи позитивний вплив у своїй роботі. Захист довкілля відбувається не лише шляхом реалізації інвестиційних проектів Банку, а й раціонального споживання ресурсів в самому Банку, що
включає наступні заходи:
ЗАХОДИ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:
продовження впровадження LED-освітлення. За 2018 рік в будівлях АБ «УКРГАЗБАНК»
встановлено 8012 LED-ламп, загальна кількість по Банку встановлених LED-ламп складає 34,4%.
у головній будівлі АБ «УКРГАЗБАНК» триває встановлення систем освітлення з датчиками руху, у 2018 році встановлено 462 од. датчиків руху. За рахунок встановлення LED
ламп та датчиків освітлення у головній будівлі витрати електроенергії у 2018 році на
освітлення приміщень зменшились на 23 990 кВт, що еквівалент 11 т СО2.
ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ:
при проведенні ремонтних робіт передбачене встановлення сучасного економічногосантехнічного обладнання в будівлях АБ «УКРГАЗБАНК».
заплановане встановлення аераторів в системах водопостачання.
ЗАХОДИ ЩОДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА УТИЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ
ТИПІВ ВІДХОДІВ:
застосування паперу, виготовленого із вторинної сировини (головна установа Банку
забезпечена еко-папером на 100%, загальній показник по Банку складає 60%).
У РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
ЗІБРАНО:
в головній будівлі за адресою вул. Богдана Хмельницького, 16–22: макулатури 309 кг,
відходи поліетилену несортовані (PET) 12 кг та склобій 85 кг;
в будівлі за адресою В.Васильківська, 39: макулатури 168 кг, відходи поліетилену
несортовані (PET) 8 кг та склобій 48 кг.
ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАОЩАДЛИВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ УНАСЛІДОК ВНУТРІШНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ:
проведення заходів щодо мінімізації закупівель паперу
проведення заходів щодо організації роздільного збору твердих побутових відходів
впровадження моніторингу обліку споживання води, визначення можливостей зменшення обсягів споживання
організація вимірів електроспоживання у Головному офісі Банку з метою визначення
обсягів споживання електроенергії (комп’ютери, світло, побутові прилади). Проведення роздільного вимірювання різних споживачів (комп’ютери, світло, побутові прилади)
організація енергоаудиту в приміщенні Головного офісу Банку.
впровадження заходів щодо автоматичного вимкнення офісної техніки в неробочі
години.
впровадження заходів щодо використання паперу, виготовленого після переробки
(папір А4).
впровадження програм з підвищення рівня екологічної обізнаності працівників Банку.
проведення корпоративних еко-заходів.
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СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКУ
Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК»
(затверджена у 2018 році) та Положення про оцінку, моніторинг, звітність щодо екологічних
та соціальних ризиків проектів в АБ «УКРГАЗБАНК» (нова редакція від 31.01.2019 р.)
ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Метою Плану Взаємодії з Зацікавленими Сторонами (далі — ПВЗС) є визначення та опис
вимог щодо консультацій та розкриття інформації, визначення ключових зацікавлених груп,
надання стратегій та інструментів для обміну інформацією та консультацій для кожної із
зацікавлених груп, опис ресурсів та відповідальних за реалізацію ПВЗС та деталі звітності
та ведення документації щодо консультацій та розкриття інформації , що стосується діяльності Банку.
ПВЗС розроблено приймаючи до уваги, що всі зацікавлені сторони визначені та консультації проводяться впродовж розвитку та впровадження нових проектів. Також, ПВЗС розроблено у відповідності до вимог Посібника МФК: Взаємодія із зацікавленим сторонами —
Керівництво для компаній щодо належної практики ведення бізнесу в країнах з ринковою
економікою, що формується.
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ТА СТАНДАРТИ ЩОДО КОНСУЛЬТУВАННЯ:
Україна є учасником Орхуської Конвенції про Доступ до Інформації та Участь Громадськості
(UNECE) 2. Конвенція спрямована на розширення участі громадськості у прийнятті рішень з
питань охорони довкілля державними органами та іншими особами, які приймають рішення
з екологічних питань. Отже, суспільство має право на отримання інформації щодо проектів,
пов›язаних з довкіллям. Національне законодавство також передбачає участь громадськості у процесі прийняття рішень.
Зацікавлені сторони
Працівники Банку

Підгрупа

Канали комунікації

Наглядова рада

Внутрішні рішення, день відчинених дверей, щорічний нефінансовий звіт

Правління

Зустрічі, консультації, щорічний
нефінансовий звіт

Мережеві співробітники

Внутрішні накази, інформаційні розсилки, тренінги, щорічний
нефінансовий звіт

Профспілки
Інші працівники (практиканти тощо)

Акціонери та інвестори –/–

Внутрішня інформаційна розсилка, щорічний нефінансовий
звіт
Вебсайт Банку, щорічний нефінансовий звіт
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Зацікавлені сторони
Бізнес спільнота

Підгрупа

Канали комунікації

Мережа відділень

Конференції, заходи, зустрічі, щорічний нефінансовий звіт,
вебсайт Банку

Бізнес асоціації
Інші
Клієнти

Індивідуальні особи
Корпоративні клієнти — малий та середній бізнес

Щорічний нефінансовий звіт,
вебсайт Банку

Корпоративні клієнти — великий бізнес
Державні підприємства
Громада

–/–

Некомерційні організації Асоціація споживачів
Асоціація «Європейсько-Українське
Енергетичне Агентство»
ЗМІ

Спеціалізовані (економіка, фінанси, банківська справа)
Національні
Місцеві

Громадські організації

Конференції, заходи, зустрічі,
щорічний нефінансовий звіт,
вебсайт Банку

Місцевий рівень (в місцях де Банк здійснює свою операційну діяльність)
Національний рівень
Благодійні фонди
Екологічні спілки

Державні органи/
представники влади

Фіскальні служби
Інспекції та аудити
ВР, Кабмін
Депутати
Інше

Постачальники

Постачальники послуг (аудити, акредитовані компанії, навчання)
Постачальники матеріальних ресурсів

Партнери та
представники ринку

Державні банки
Комерційні банки України
Міжнародні фінансові установи (IFC)
Міжнародні фінансові установи в галузі сталої енергетики (Green Investment
Bank, Green Bank network, USAID, Carbon
Pricing Leadership Coalition тощо)
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Щорічний нефінансовий
звіт, вебсайт Банку

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ
Банк є прозорою та відповідальною фінансовою установою, діяльність якого
охоплює широкий спектр галузей економіки на різних етапах розвитку. Усі проекти Банку контролюються та оцінюються за жорсткими критеріями для забезпечення відповідності законодавству України та найкращим практикам з використання ресурсів.
Банк оцінює та встановлює відповідні ризик-показники на початку проекту та
застосовує систему моніторингу протягом усього періоду фінансування проекту, щоб забезпечити дотримання всіх відповідних вимог та найкращих практик
ресурсозбереження.
Наразі Банк перебуває на шляху вдосконалення системи моніторингу, звітності
та перевірки відповідно до міжнародних практик.
Метою Банку є сприяння у реалізації екологічних та інших ініціатив приватних
підприємств в Україні, що мають позитивний внесок у сталий розвиток та поліпшення умов життя місцевого населення. Щоб досягти сталого розвитку, Банк
встановлює високі стандарти для свого бізнесу, а також для своїх клієнтів.
Для забезпечення контролю можливого або наявного впливу на соціально-екологічне середовище місця реалізації проекту, у 2018 році Банк впровадив Механізм подачі та опрацювання скарг екологічного та соціального характеру.
Особи, громадські організації, та місцеві громади, які можуть прямо або опосередковано опинитися під негативним впливом проектів, що фінансуються Банком, можуть висловити занепокоєння та подати звернення до Банку за поштовою адресою: grievances@ukrgasbank.com.
Механізм розгляду звернень є інструментом пошуку альтернативних шляхів
вирішення спорів між зацікавленими сторонами та клієнтами Банку.
У 2018 році було зареєстровано 2 нові скарги щодо соціально-екологічних
питань, Банк працює над вдосконаленням схеми розгляду звернень та вирішення
наявних проблем.
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СПІВРОБІТНИКИ БАНКУ
Відповідальність у забезпеченні прийнятного робочого середовища для своїх працівників є
одним з напрямів розвитку Банку. Загальна кількість працівників всієї мережі Банку складає
4 187, з яких 2 987 жінок та 1 200 чоловіків.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ АБ «УКРГАЗБАНК» СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ.
Найменування підрозділу

На звітну дату 01.01.19
ЖінЗагальна Фактично Працівники,
кількість працюючі що не працюють* ки

Чоло- Сумісвіки
ники

1416

1280

136

876

540

1

Київська обласна дирекцiя

517

462

55

393

124

2

Рівненська обласна дирекцiя

142

123

19

102

40

0

Вінницька обласна дирекція

161

149

12

129

32

0

Одеська обласна дирекція

192

173

19

149

43

0

Черкаська обласна дирекція

131

114

17

104

27

0

Івано-Франківська
обласна дирекція

61

53

8

45

16

0

Кіровоградська обласна дирекція

59

55

4

47

12

0

Дніпропетровська
обласна дирекція

143

130

13

116

27

0

Запорізька обласна дирекція

89

82

7

54

35

0

Чернівецька обласна дирекція

61

52

9

53

8

0

Херсонська обласна дирекція

59

54

5

44

15

0

Харківська обласна дирекція

136

125

11

101

35

0

Закарпатська обласна дирекція

114

95

19

86

28

0

Львівська обласна дирекція

158

141

17

119

39

0

Сумська обласна дирекція

146

124

22

119

27

0

Донецька обласна дирекція

13

13

11

2

0

Полтавська обласна дирекція

106

8

78

28

0

Луганська обласна дирекція

9

9

7

2

0

Житомирська обласна дирекція

84

78

6

68

16

0

Волинська обласна дирекція

97

88

9

64

33

0

Тернопільська обласна дирекція

53

47

6

41

12

1

Хмельницька обласна дирекція

78

68

10

60

18

0

Миколаївська обласна дирекція

33

29

4

26

7

0

Східна регіональна дирекція

74

70

4

52

22

0

Чернігівська обласна дирекція

55

52

3

43

12

0

Разом дирекції

2771

2462

309

2111

660

3

Разом АБ «УКРГАЗБАНК»

4187

3742

445

2987

1200

4

Разом головний банк

*

98

Соціальні відпустки / мобілізовані / неявка з поважних причин.
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БАНК ВСЕБІЧНО ПІДТРИМУЄ СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ, А ТОМУ У 2018 РОЦІ 95 ЖІНОК
ТА 1 ЧОЛОВІК ВИЙШЛИ У ДЕКРЕТ, А 49 ЖІНОК ПОВЕРНУЛИСЯ ДО РОБОТИ ПІСЛЯ
ЗАКІНЧЕННЯ ДЕКРЕТУ.
Найменування підрозділу

На звітну дату 01.01.19

Прийняті з 01.01.2018 по 01.01.2019

Загальна
кількість

Фактично
працюючі

Загальна
кількість

Жінки

Чоловіки

Разом головний банк

1416

1280

289

177

112

Київська обласна дирекцiя

517

462

185

119

66

Рівненська обласна дирекцiя

142

123

15

10

5

Вінницька обласна дирекція

161

149

22

17

5

Одеська обласна дирекція

192

173

48

38

10

Черкаська обласна дирекція

131

114

36

29

7

Івано-Франківська обласна дирекція 61

53

21

15

6

Кіровоградська обласна дирекція

55

23

20

3

Дніпропетровська обласна дирекція 143

130

66

53

13

Запорізька обласна дирекція

89

82

24

12

12

Чернівецька обласна дирекція

61

52

21

18

3

Херсонська обласна дирекція

59

54

23

19

4

Харківська обласна дирекція

136

125

24

18

6

Закарпатська обласна дирекція

114

95

36

25

11

Львівська обласна дирекція

158

141

28

16

12

Сумська обласна дирекція

146

124

27

20

7

Донецька обласна дирекція

13

0

0

0

0

Полтавська обласна дирекція

106

98

17

13

4

Луганська обласна дирекція

9

0

0

0

0

Житомирська обласна дирекція

84

78

27

21

6

Волинська обласна дирекція

97

88

17

13

4

Тернопільська обласна дирекція

53

47

16

14

2

Хмельницька обласна дирекція

78

68

38

26

12

Миколаївська обласна дирекція

33

29

17

13

4

Східна регіональна дирекція

74

70

14

10

4

Чернігівська обласна дирекція

55

52

19

18

1

Разом дирекції

2771

2462

764

557

207

Разом АБ «УКРГАЗБАНК»

4187

3742

1053

734

319

59
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РОЗПОДІЛ ПЕРСОНАЛУ АБ «УКРГАЗБАНК» ЗА ВІКОМ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
(ГОЛОВНИЙ БАНК ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИРЕКЦІЇ)
Віковий діапазон

Кількість

%

Чоловіки

Жінки

до 24 років

122

3

33

89

від 25 до 34 років

1118

27

295

823

від 35 до 49 років

2162

51

579

1583

від 50 до 54 років

366

9

119

247

від 55 до 59 років

278

7

95

183

від 60 років

141

3

79

62

4187

100

1200

2987

ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ
Банк піклується про здобуття та утримання талантів. У 2018 році до команди Банку приєдналось 1 053 працівника, з яких — 734 жінки.
До вищих позицій (начальники управлінь та їх заступники, директори департаментів та їх
заступники, директори дирекцій, начальники відділень) було переведено 81 працівника, з
них 36 — чоловіків та 45 — жінок.
Усього 179 працівників Банку з початку 2018 року отримали підвищення.
У 2018 році Банк прийняв на стажування 51 студента, у тому числі 1 студента-еколога, що
проходив практику у відділі оцінки та аналізу екологічних ризиків департаменту ризик-менеджменту протягом 5 тижнів.
На 2019 рік Банк планує запровадити повноцінну програму підтримки студентів-екологів з
метою заохочення молодих спеціалістів розвиватися у професії та отримання практичних
навичок щодо вирішення актуальних проблем сьогодення.

ЗОВНІШНІ ЕКО-ТРЕНІНГИ
У 2018 році працівники Банку вищої ланки (директори департаментів та їх заступники /
начальники управлінь та їх заступники) відвідали 6 еко-тренінгів, які були проведені IFC:
«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів малої гідроенергетики та вітроенергетики»;
«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів дегазації полігонів твердих побутових
відходів»;
«Розвиток еко-банкінгу у фінансуванні проектів модернізації очисних споруд та
виробництва біогазу з мулових осадів».
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ВНУТРІШНІ НАВЧАННЯ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:

31 тема
усього 49 заходів
взяли участь 70 співробітників
Теми: Еко-стратегічний напрям, інформаційна безпека, команда УКРГАЗБАНКУ, корпоративні картки для клієнтів МСБ; стандарти міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення; запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення; стандарти Базельського комітету з банківського нагляду.
АУДИТОРНЕ НАВЧАННЯ:

18 тем
усього 224 заходів
взяли участь 254 співробітника
Теми: ефективні продажі банківських продуктів, продаж зарплатних проектів, дружнє обслуговування — запорука довгострокових відносин з клієнтом, залучення нових клієнтів, корпоративні стандарти та стандарти якості у відділеннях банку, МСБ стандарти обслуговування
суб’єктів господарської діяльності, публічні виступи для залучення клієнтів на обслуговування Банку, управління часом, типологія стилю поведінки підлеглих працівників за методом
DISC.

ЗОВНІШНІ НАВЧАННЯ
У грудні 2018 року незалежні члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», а саме: Коняс Славомір Роман, Блащук Юрій Олександрович та Волчко Оксана Юліанівна взяли участь у навчанні за програмою освітнього заходу «Школа незалежних директорів», проведеному Національним банком України.
Уповноважений з Антикорупційної програми, Корпоративний секретар та керівник департаменту комплаєнсу взяли участь у 2 підгодовчих курсах / семінарах з антикорупційного
менеджменту.
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№
з/п

Назва курсу навчання

Учасники / Кількість

1

Інформаційно-консультаційні послуги:»Кардинальні зміни корпоративного законодавства. Вимоги до розкриття інформації емітентами
цінних паперів»

2

Інформаційно-консультаційні послуги з питань фінансового аналізу в Excel

3

Інформаційно-консультаційні послуги на заході «VI Міжнародний
судово-правовий форум»

4

Інформаційно-консультаційні послуги на тему «Дозвільні документи,
зміни законодавства України»

1

5

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Впровадження
МСФЗ 16: «ОРЕНДА»: бухгалтерські та податкові аспекти»

1

6

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Програма підготовки уповноважених за реалізацію антикорупційної програми (комплаєнс-офіцерів)»

7

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Управління доходністю та ризиками» Profit Risk 2018»

1

8

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Фотобіометрія в
банківських процедурах протидії шахрайству»

1

9

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Впровадження
МСФЗ 16 «ОРЕНДА»: Бухгалтерські та податкові аспекти»

1

10

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Окремі питання
обліку фінанасових активів банків зг.з МСФ З9 «Фінансові інструменти»

1

11

Інформаційно-консультаційні послуги на тему: «Особи з інвалідністю, перевірки служби з праці, страховий стаж»

1

12

Інформаційно-консультаційні послуги під час конференції «FinRetail
2018»

13

Інформаційно-консультаційні послуги під час проведення заходу
«Перший український валютний форум»

14

Інформаційно-консультаційні послуги під час проведення конференціі «FinRetail 2018»

15

Інформаційно-консультаційні послуги послуги: «Бази даних (MS Sql
Server)»

16

Інформаційно-консультаційні послуги: «Електронний документообіг, автоматизація процедур валютних операцій. Практичні кейси
валютного контролю у зовнішньо-економічній діяльності»

17

Інформаційно-консультаційні послуги: «Комплексна оцінка ризиків
підрозділом внутрішнього аудиту»

18

Інформаційно-консультаційні послуги: «Оподаткування доходів
фізичних осіб під час виплати доходу банківськими установами у
2018р»

19

Інформаційно-консультаційні послуги: «Організація діяльності банків з питань комплаєнсу відповідно до законодавства та міжнародних стандартів»
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1

1
1

1
1

1
Начальники управлінь, заступники начальників управлінь

Директори департаменті, заступники директорів департаменту

Перший заступник Голови Правління (Кравець А. М.)

1

№
з/п

Назва курсу навчання

Учасники / Кількість

20

Інформаційно-консультаційні послуги: «Програма забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту»

21

Інформаційно-консультаційні послуги: «Система управління
ризиками в банку і банківських групах»

1

22

Інформаційно-консультаційні послуги: «Управління великим
приватним капіталом»

1

23

Інформаційно-консультаційні послуги: «Форум «Стратегії
Фінансової Трансфрмації 2018». Пакет «Бізнес»

24

Інформаційно-консультаційні послуги: «Моделювання кредитного ризику у системі R»

25

Інформаційно-консультаційні послуги: «Управління доходністю та ризиками»

1

26

Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й
керування на тему: «Корпоративний директор»

1

27

Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й
керування: «Корпоративний директор»(ІІ модуль)

1

28

Консультація з питань комерційної діяльності на тему: «Програма підготовки уповноважених за реалізацію антикорупційної програми»

29

Організація бізнес-конференції «Invest Energy Day», надання
інформаційно-консультаційних послуг

30

Підвищення кваліфікації на тему: «Скорочення працівників:
порядок звільнення та судові спори»

31

Підвищення кваліфікації на курсах з питань торгівлі цінними
паперами

32

Підвищення кваліфікації фахівців на тему: «Фінансовий моніторинг у банківській системі України»

33

Послуги з атестації фахівців з питань фондового ринку

34

Участь в VIІ Всеукраїнській Конференції «Готівковий грошовий обіг. Інкасація та касові операції в банку»

35

Участь в конференції «Digital & Security Cashless Day»

36

Участь в конференції «ІІ регіональна Конференція CIGRE
SEERC 2018: енергетична безпека та іновації»

37

Участь у конференціх і виставці eCommerce 2018 (Standard), на
тему: «Розвиток електронної комерцції»

Разом

1

1

1
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1

1

1

1

1

17

Начальники управлінь, заступники начальників управлінь

1

Директори департаменті, заступники директорів департаменту

Перший заступник Голови Правління (Кравець А. М.)

1

1

2

1

1
20

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я
Пожежна безпека, попередження надзвичайних ситуацій, здоров’я і безпека співробітників
на робочому місці є одними з напрямів внутрішньої роботи Банку.
Для забезпечення обізнаності працівників щодо можливих ризиків на робочому місці проводяться навчання (інструктажі) для співробітників Банку. Тренінги організовуються з метою
інформування працівників про процедури та інструкції у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СВОЇХ СПІВРОБІТНИКІВ БАНК ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
виконання заходів, передбачених програмами, планами щодо підвищення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами,
спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та
аварій;
наявність у структурних підрозділах інструкцій з охорони праці;
своєчасне проведення навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працюючих згідно з нормативно-правовими актами;
дотримання у належному безпечному стані території та пішохідних доріжок Банку;
організацію робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА БАНКУ
Протягом 2018 року Комітетом Профспілки проводились необхідні дії, направлені на виконання основних завдань Профспілки, визначених Статутом.
Так, Комітетом Профспілки продовжують створюватись умови якісного сімейного відпочинку, тобто укладання нових договорів та надання путівок на пільгових умовах співробітникам
Банку та членам їх сімей (за членів Профспілки оплачується 70% від повної вартості путівки,
а для їх дітей — 50% вартості без ПДВ).
ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ ПРАЦІВНИКАМ БАНКУ
ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ БУЛО НАДАНО:
до санаторію «Женева» та «Лісова пісня» м. Трускавець — 57 путівок;
до санаторіїв м. Миргород — 22 путівки;
до оздоровчого комплексу «Сонячний» с. Поляна — 34 путівки;
до бази відпочинку «Золотий Берег» м. Бердянськ — 165 путівок;
до бази відпочинку «Кипарис» м. Коблево — 60 путівок;
до санаторію «Одеський» м. Одеса — 65 путівки,
до дитячих таборів «Джерело» м. Буча та «Кипарис» м. Коблево — 67 путівок.
Загальна кількість наданих путівок за 2018 рік — 470 шт.
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Також Комітетом профспілки забезпечується здійснення інших заходів, спрямованих на
соціальний захист та розвиток працівників Банку. Зокрема, протягом 2018 року членам
профспілки надана матеріальна допомога на лікування, одруження, народження дітей, оздоровлення, за сімейними обставинами, за проявлені професійні якості, виконання важливих та особливо важливих завдань на загальну суму 6 207 360,00 грн (матеріальну допомогу
отримало 496 членів Профспілки), крім того, до Свята 8 березня, Дня банківського працівника, дня заснування АБ «УКРГАЗБАНК» та професійного свято інкасаторів було виплачено
неоподатковану матеріальну допомогу на суму 4 076 600,00 грн. Забезпечено організацію
та проведення культурно-масової, спортивної діяльності серед членів профспілки, участь в
організації святкування 25 річниці з Дня народження Банку.
Також Комітет Профспілки бере активну участь у фінансуванні та утриманні футбольної
команди працівників — членів Профспілки. Футбольна команда Банку протягом всього року
активно тренується з тренером в залі та на відкритому полі, зі штучним газоном. Усі бажаючі
члени Профспілки мають можливість тренуватися також.
У 2018 РОЦІ ФУТБОЛЬНА КОМАНДА БРАЛА УЧАСТЬ
У НАСТУПНИХ ТУРНІРАХ ТА ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ:
«Кубок Бізнес Ліга 2017–2018» — березень-квітень 2018 р. — 2 місце;
«Кубок Бізнес Ліга 2018» — березень 2018 р. — 1 місце;
«Кубок НАБУ» — травень 2018 р.;
«WindRose football cup 2018» — червень-липень 2018 р. , — 2 місце;
«Odessa football cup» — липень 2018 р. — 3 місце у Вищій лізі;
«Кубок АБФ 2018» — вересень-жовтень 2018 р. — 1 місце;
«Бізнес Ліга 2018-2019» — листопад 2018 — березень 2019 р. — триває.

У січні 2018 року та протягом року проведено медичне страхування членів профспілки на загальну суму 5 817 635,00 грн, застраховані всі бажаючі члени Профспілки — 720 осіб.
У лютому 2018 року в якості пілотного проекту було відкрито «Еко-кафе» за
адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. Членам профспілки кожного місяця
видаються талони на отримання харчування. Витрати на еко- харчування за 2018
рік склали 3 117 225,00 грн.
Крім того, Комітетом профспілки у березні 2018 року було прийнято рішення про
впровадження проекту з вивчення іноземної мови для членів профспілки з метою
ведення переговорів, залучення нових клієнтів та покращення рівня професійних
якостей працівників. За 2018 рік витрати склали 619 443,00 грн.
З метою підвищення фінансової грамотності дітей та підтримання іміджу Банку
серед загальноосвітніх навчальних закладів з нагоди 25-річчя АБ «УКРГАЗБАНК»
та до Дня Знань Первинною професійною спілкою працівників АБ «Укргазбанк»
ініційовано випуск ексклюзивних дитячих карт з індивідуальним дизайном для
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дітей членів Профспілки — 519 дитячих банківських карток. На зарплатні рахунки
батьків, до яких випущені дитячі картки зараховані грошові кошти у сумі 300 грн на
кожну дитину неоподаткованої матеріальної допомоги. А для дітей членів Профспілки замовили 900 подарункових «Канцелярських наборів школяра» та рюкзаків.
До новорічних свят Комітетом профспілки закуплено м’які подарунки та солодощі
для дітей членів Профспілки віком до 12 років — 2100 шт. , а також квитки на новорічні вистави для усіх бажаючих відвідати святкові заходи з дітьми у кількості 1000
шт. До святкування Різдва Христового Комітет профспілки привітав кожного члена
Профспілки святковими подарунками у кількості — 3800 шт.
На виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», щодо прав громадян на безпечні для здоров’я і життя питну
воду, та умови праці. На забезпечення співробітників Банку питною водою в 2018
році було витрачено — 825 880,66 грн.
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ПАРТНЕРИ /
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПРОЕКТ «ОСНОВНИЙ КРЕДИТ ДЛЯ МСП ТА
КОМПАНІЙ З СЕРЕДНІМ РІВНЕМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ»
5 жовтня 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав з Міністерством фінансів та АТ «Укрексімбанк» Угоду про субфінансування та приєднався до реалізації спільного Проекту України та
Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім
рівнем капіталізації». Реалізація Проекту спрямована на розвиток МСП України, розширення доступу цих підприємств до довгострокових кредитних ресурсів для фінансування
виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу. У рамках Проекту Банк має можливість
залучити Субфінансування у загальній сумі 50 млн євро терміном на 5 років.
За рахунок коштів Субфінансування АБ «УКРГАЗБАНК» надаватиме Кінцевим бенефіціарам Проекту середньо та довгострокові кредити на фінансування інвестиційних проектів та
поповнення обігового капіталу.
Кінцеві бенефіціари та запропоновані до фінансування Субпроекти та Субкредити повинні відповідати встановленим у рамках Проекту певним критеріям прийнятності, а також
дотримуватися екологічних та соціальних вимог національного законодавства та політик і
стандартів у природоохоронній та соціальній сфері ЄІБ.

ПРОЕКТ ГАРАНТІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
Завдяки підтримці Європейського союзу за угодою про ПВЗВТ в рамках Східної ініціативи
11 листопада 2017 АБ «УКРГАЗБАНК» була підписана з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом угода про Гарантійний механізм, спрямований
на підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу. Загальна
вартість угоди складає 50 млн євро з терміном використання до 31 грудня 2019 року.
У рамках Гарантійного механізму Європейський інвестиційний банк надаватиме на користь
Банку пряму, безумовну та безвідкличну фінансову гарантію часткового покриття ризику по
кредитних операціях МСП.
Використання Гарантійного механізму при кредитування МСП пропонує кращі можливості кредитування, включаючи зниження вимог до застави, забезпечуватиме впровадження
нових механізмів кредитування, конкурентоздатність кредитних продуктів Банку, залучення
до співпраці широкого кола нових клієнтів.
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НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
З підписанням 21 грудня 2012 року Угоди про партнерство між АБ «УКРГАЗБАНК» та
Німецько-Українським фондом (НУФ) було започатковано співпрацю з розвитку фінансування малого та середнього бізнесу. Враховуючи позитивний досвід реалізації цього проекту та враховуючи зацікавленість у поглиблення співпраці з НУФ у напрямі кредитування
субпозичальників сегменту МСБ за новими та діючими програмами кредитування, 1 лютого
2017 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Німецько-Українським фондом був підписаний меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво.
Оскільки Банк відносить співпрацю з клієнтами сегменту МСБ до пріоритетів своєї діяльності та ставить перед собою стратегічне завдання до 2020 року увійти до ТОП-5 банків,
обслуговуючих клієнтів сегменту МСБ в Україні, поглиблення співпраці за спільним з НУФ
проектами набуває особливої актуальності.
МІЖ АБ «УКРГАЗБАНК» ТА НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ УКЛАДЕНІ ТА РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НИЗКА КРЕДИТНИХ УГОДИ:
Вид та цільове призначення позики

Сума ліміту за угодою

Дата отримання

Дата погашення

Програма розвитку бізнесу
підприємців сільської місцевості

5 900 000,00 євро

29.12.2016

27.12.2021

Програма кредитування «ММСП»

23 000 000,00 грн

29.12.2016

27.12.2021

Програма кредитування «МСП»

81 000 000,00 грн

28.12.2017

22.11.2019

03.01.2018

Ведуться перемовини щодо отримання нового кредиту в рамках «Програми мікрокредитування» на суму 2 650 000,00 євро, а також збільшення суми кредиту за «Програмою кредитування ММСП» на 1 000 000,00 грн.

ПРОГРАМА ПІЛЬГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ДЛЯ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ
БІЛОРУСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
22 червня 2015 року між АБ «УКРГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь був укладений
Договір про умови надання кредитів для придбання в Україні товарів, вироблених в Республіці Білорусь. Відповідно до умов договору Уряд Республіки Білорусь компенсує певну часту відсотків, що сплачуються клієнтами АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитами, наданими в рамках Програми. Участь у цій програмі робить кредитні ресурси більш доступними
для позичальників Банку, а отже значно розширює можливості для розвитку бізнесу, інвестування в основні фонди українських підприємств. За чотири роки співпраці між АБ «УКРГАЗБАНК» та Урядом Республіки Білорусь в рамках Програми надано 427 кредитів на
загальну суму більш ніж 468 млн грн.
Враховуючи ефективність цієї програми та зацікавленість українських підприємств в отриманні пільгових кредитів у рамках Програми АБ «УКРГАЗБАНК» звернувся до Уряду Республіки Білорусь з проханням продовжити термін програми ще на 2 роки — до 31 грудня 2020
року.
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КОАЛІЦІЯ ЛІДЕРІВ У СФЕРІ
ТАРИФІКАЦІЇ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ
АБ «УКРГАЗБАНК» увійшов до Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC)
і став першим партнером від України, який посилить підтримку в залученні додаткових
ресурсів для країни, що необхідно для створення системи ціноутворення на викиди парникових газів. Приєднання до CPLC відбулося 24 травня 2018 в рамках Глобального кліматичного форуму Innovate4Climate у Франкфурті.
CPLC, сформована на Саміті Організації Об›єднаних Націй з питань клімату в 2014 році, є
унікальною ініціативою, що об›єднує державний і приватний сектор з метою впровадження
ефективних стратегій ціноутворення на вуглець, які підтримують конкурентоспроможність,
створюють робочі місця, заохочують інновації та забезпечують істотне скорочення викидів.
Участь Банку в проекті допоможе реалізувати цілі Коаліції в Україні, дозволить використовувати власний досвід і ознайомитися з кращими світовими практиками у сфері ціноутворення на викиди вуглецю. Банк як партнер буде брати участь в питаннях ціноутворення на
вуглецеві викиди в бізнес-спільноті та пропонуватиме свої рішення для поліпшення системи ціноутворення, що посприяє розвитку ринку «зеленого» фінансування.

ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ МСП
У вересні 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» набув членства в Фінансовому форумі МСП. Фінансовий форум МСП (ФФ МСП) був створений у 2012 році Глобальним Партнерством з розширення доступу до фінансових послуг «Великої двадцятки» (G20), та керується Міжнародною фінансовою корпорацією (виконавчим партнером) як центр вивчення даних,
досліджень та кращих практик у просуванні фінансування для МСП. На сьогодні ФФ МСП
здійснює свою діяльність з розширення доступу МСП до фінансування та оперує глобальною мережею учасників, яка поєднує фінансові інституції, технологічні компанії та установи з фінансового розвитку для обміну досвідом, заохочення інновацій та забезпечення розвитку МСП. Місією цієї організації є спрощення глобального доступу МСП до фінансування
шляхом забезпечення обміну досвідом, удосконаленням політик та новим зв’язкам.
Членство Банку у ФФ МСП забезпечить нові можливості у сфері кредитування МСП, доступ
до кредитних ресурсів, а також кращих світових практик та досвіду у розвитку фінансування МСП.

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА
КОРПОРАЦІЯ (НЕФКО)
20 грудня 2018 року АБ «УКРГАЗБАНК» підписав кредитну угоду з Північною Екологічною
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо спільної Програми з підтримки впровадження в
Україні проектів відновлюваної енергетики. Програма з бюджетом 10 млн євро, в яку кожна сторона Угоди інвестувала по 5 млн євро, передбачає фінансування проектів малих та
середніх підприємств (МСП) протягом семирічного періоду.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВИХ ТЕМ ЗГІДНО СТАНДАРТУ GRI

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ GRI
Стандарт GRI

Номер показника

Назва показника

Сторінка у звіті

Посилання та коментарі

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

Профіль організації
102-1

Назва організації

Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК»

102-2

Види діяльності, бренди, продукція та послуги

102-3

Місцезнаходження штаб-квартири

102-4

Території (країни) ведення діяльності

9,11

Структура власності банку та мережа відділень
Банківські продукти

102-5

Характер власності та організаційно-правова форма

10

Інформація про статутний капітал

102-6

Ринки, на яких працює організація

10

Присутність на ринку

102-7

Масштаб організації

9

Структура власності банку та мережа відділень

102-8

Інформація про персонал та інших працівників

25

Співробітники Банку

102-9

Ланцюжок постачання

15

Ланцюжок постачання

102-10

Істотні зміни в організації та її ланцюзі поставок

102-11

Принцип або підхід до попереджувальних дій

14, 16, 23

Система управління ризиками
Соціально-екологічна політика Банку
Соціальна та екологічна відповідальність Банку

102-12

Зовнішні ініціативи

19

Зовнішні проекти

102-13

Членство в асоціаціях

5, 38

Звернення Голови Правління
Партнери

102-14

Заява представника керівництва, відповідального
за прийняття рішень

5

Звернення Голови Правління

102-15

Ключові впливи, ризики та можливості

5

Стратегія

Цінності, принципи, стандарти і норми поведінки

5, 6

Етика і доброчесність
Корпоративне управління

Структура корпоративного управління

6

Корпоративне управління

11

Наші продукти
01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16–22

Істотних змін за звітний період не відбулось

Стратегія

Етика і доброчесність
102-16
Управління
102-18

Залучення зацікавлених сторін
102-40

Список груп зацікавлених сторін

23

План взаємодії з зацікавленими сторонами

102-41

Колективні договори

34

Первинна професійна спілка Банку
Колективним договором охоплені усі штатні співробітники компанії

102-42

Визначення та відбір зацікавлених сторін

23

План взаємодії з зацікавленими сторонами

102-43

Підхід до залучення зацікавлених сторін

23

План взаємодії з зацікавленими сторонами
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Стандарт GRI

Номер показника

Назва показника

Сторінка у звіті

Посилання та коментарі

GRI 102: Загальні показники
розкриття інформації 2016

Практика звітування
102-46

Визначення змісту звіту та меж суттєвих тем

39

Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-47

Список суттєвих тем

39

Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-48

Коригування інформації

Коригувань не було

102-49

Зміни у звітності (зміни суттєвих тем та їх границь)

Змін за звітний період не відбулось

102-50

Звітний період

Цей звіт охоплює дані з 1 січня по 31 грудня 2018 року

102-51

Дата публікації попереднього звіту

Вперше

102-52

Цикл звітності

Щорічна звітність

102-53

Контакти для звернення з питань щодо звіту

Контакти

102-54

Заява організації про рівень відповідності звіту стандартам GRI

Звіт підготовлено у відповідності зі стандартом GRI.
Рівень відповідності — «Основний варіант»

102-55

Таблиця відповідності стандартам GRI

Визначення суттєвих тем згідно стандарту GRI

102-56

Зовнішнє завірення звіту

Зовнішнє завірення звіту не проводилось

СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
GRI 200 Економічні стандарти
ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 201: Економічна
результативність 2016

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

201-1

Створена і розподілена економічна цінність

18

Зовнішні проекти

201-4

Фінансова допомога, отримана від держави

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

203-2

Значні непрямі економічні наслідки

15

Ланцюжок постачання

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

204-1

Частка витрат на місцевих постачальників

15

Ланцюжок постачання

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

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

НЕПРЯМИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ

GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 203: Непрямий
економічний вплив 2016
ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ

GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 204: Практики закупівель 2016
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

GRI 103: Управлінський підхід 2016
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Стандарт GRI

Номер показника

Назва показника

Сторінка у звіті

Посилання та коментарі

GRI 205: Протидія корупції 2016

205-1

Оцінка корупційних ризиків діяльності компанії

8

Антикорупційна діяльсть

205-2

Впровадження антикорупційний політик та процедур,
навчання персоналу

28

Зовнішні навчання

205-3

Підтверджені випадки корупції та вжиті заходи

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

301-2

Частка матеріалів, що є переробленими або повторно
використовуваними відходами

21

Внутрішні проекти

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

302-4

Зменшення енергоспоживання

21

Внутрішні проекти

303-1

Використання води

21

Внутрішні проекти

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

305-5

Скорочення викидів парникових газів

18
14

Зовнішні проекти
Пріорітетні напрями діяльності укргазбанку
з міжнародною фінансовою корпорацією (IFC)

GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

GRI 306: Стоки і відходи 2016

306-2

Відходи за типом і методом видалення

21

Внутрішні проекти

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

307-1

Недотримання екологічного законодавства і норм

У 2018 році фактів корупції не зафіксовано

GRI 300 Екологічні стандарти
МАТЕРІАЛИ
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 301: Матеріали 2016
ЕНЕРГІЯ
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 302: Енергія 2016
ВОДА І СТІЧНІ ВОДИ
GRI 303: Вода і стічні води 2018
ВИКИДИ
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 305: Викиди 2016
СТОКИ І ВІДХОДИ

Відповідність екологічним вимогам
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 307: Відповідність
екологічним вимогам 2016
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Факти недотримання екологічного законодавства і норм відсутні

Стандарт GRI

Номер показника

Назва показника

Сторінка у звіті

Посилання та коментарі

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

401-1

Найм нових співробітників і плинність персоналу

25

Співробітники Банку

6

Корпоративне управління

GRI 400 Соціальні стандарти
ЗАЙНЯТІСТЬ
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 401: Зайнятість 2016

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ І КЕРІВНИЦТВА
GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

GRI 402: Взаємовідносини
працівників і керівництва 2016

402-1

Мінімальний період повідомлення про зміни в діяльності
організації

GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

GRI 403: Здоров’я і безпека
на робочому місці 2018

403-1

Система управління охороною праці та безпекою праці

30

Охорона праці та здоров’я

403-5

Навчання працівників з питань охорони праці та безпеки

30

Охорона праці та здоров’я

GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

GRI 404: Навчання і освіта 2016

404-2

Програми розвитку навичок співробітників і програми
допомоги під час перехідного періоду

25

Співробітники банку

103-1

Визначення суттєвих тем та їх меж

6

Корпоративне управління

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

103-3

Оцінка управлінського підходу

6

Корпоративне управління

405-1

Різноманіття органів корпоративного
управління і співробітників

6

Корпоративне управління

405-2

Співвідношення основної заробітної плати
та оплати праці жінок до чоловіків

6

Корпоративне управління

GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

Корпоративне управління

GRI 406: Протидія дискримінації 2016

406-1

Випадки дискримінації та дії, застосовані для їх корекції

6

Протидія дискримінації на робочому місці

GRI 103: Управлінський підхід 2016

103-2

Управлінський підхід та його межі

6

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

GRI 408: Дитяча праця 2016

408-1

Підрозділи і постачальники, які мають суттєвий ризик
використання дитячої праці

Згідно чинного законодавства україни такий період становить 2 місяці.

Здоров’я і безпека на робочому місці

Навчання і освіта

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І РІВНІ МОЖЛИВОСТІ
GRI 103: Управлінський підхід 2016

GRI 405: Різноманітність
і рівні можливості 2016

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

ДИТЯЧА ПРАЦЯ
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Не релевантно
Дитяча та примусова праця заборонені в Україні згідно з чинним законодавством. Компанія не працює в країнах, де є високий ризик порушень прав людини,
в тому числі щодо використання дитячої праці.
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