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Шановні пані та панове!

Маю честь представити річний звіт про діяльність 
та фінансові показники публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний 
банк України» за 2010 рік. 

Для України 2010 рік ознаменувався початком 
 виходу з фінансово-економічної кризи на фоні 
 політичної стабілізації. Відновлення  української 

економіки, особливо у другій половині минулого 
року, позитивно вплинуло, в тому числі, й на 
 діяльність АТ «Укрексімбанк» та дозволило, зокре-
ма, стабілізувати кредитний портфель Банку.

Протягом року Банк працював над залученням 
якісної клієнтської бази, диверсифікацією джерел 
фондування, зважено підходив до оцінки пози-
чальників у своїй кредитній діяльності, займався 
оптимізацією організаційної структури та бізнес-
процесів. 

Станом на кінець 2010 року АТ «Укрексімбанк» мав 
найбільший у банківській системі України капітал, 
що надає можливість ефективно працювати, 
 підтримуючи довгострокові, інфраструктурні, 
стратегічно важливі для національної економіки 
проекти.

Банк продовжував використовувати свій унікаль-
ний досвід у галузі фінансового обслуговування 
міждержавних угод, іноземних партнерів і вітчиз-
няних клієнтів, постійно розвивав і поглиблював 
стосунки з міжнародними фінансовими інститу-
тами.

Упродовж 2010 року АТ  «Укрексімбанк» двічі 
 успішно виходив на міжнародний ринок капіталу 
з трансакціями додаткового залучення кредитних 
коштів шляхом випуску єврооблігацій на загальну 
суму 750 млн. дол. США. Випуск у квітні став 
 першим для українських резидентів публічним 
розміщенням єврооблігацій після початку кризи 
та встановив орієнтир для інших емітентів з 
 України, що планували вихід на міжнародний 
 ринок капіталу. Залучені ресурси спрямовано на 
фінансування реального сектору вітчизняної 
 економіки.

Продовжувалась співпраця зі Світовим банком   
за Другим проектом розвитку експорту та з Пів-
нічним інвестиційним банком (Nordic Investment 
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Bank), тривало фінансування вітчиз няних підпри-
ємств малого та середнього бізнесу в рамках 
 Кредитної лінії, наданої німецькою  державною 
Кредитною установою для від будови (KfW).

Банк розширив співробітництво з Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у рамках 
Програми сприяння торгівлі, за якою ЄБРР збіль-
шив суму доступного фінансування. 

За високу якість здійснення платежів АТ  «Укр-
ексімбанк» отримав нагороди від провідних світо-
вих банків: Commerzbank, Citibank, Deutsche Bank 
та J.P.Morgan Chase Bank N.A. Також міжнародна 
платіжна система MoneyGram International, Inc 
 визнала АТ  «Укрексімбанк» найкращим банком з 
обслуговування клієнтів в Україні. За динамічний 
розвиток, ефективність та якість роботи Банк 
 відзначався й іншими міжнародними партнерами 
та здобув нагороди різноманітних національних 
рейтингів і конкурсів.

З метою якнайкращого обслуговування клієнтів 
Банк працював над розвитком своєї регіональної 
мережі. Протягом року урочисто введено в  
експлуатацію нові сучасні приміщення філій в 
Ужгороді та Запоріжжі. 

Також тривав розвиток електронних каналів 
 продажу банківських продуктів. АТ  «Укрексім-
банк» є одним з лідерів інтернет-банкінгу в  
Україні, і з кожним роком все більше клієнтів  
замість традиційного відвідування Банку надають 
перевагу візиту на його веб-сторінку. 

Окреслюючи плани подальшої роботи, можу 
 запевнити, що у своїй міжнародній діяльності  Банк 
і надалі прагнутиме залучати в економіку України 
зовнішні кредитні ресурси на привабливих  умовах, 
сприяти створенню позитивного інвестиційного 
клімату, виступати маркетмейкером для націо-
нальних корпорацій і банків. 

Завдання на внутрішньому банківському ринку 
України – втримати й покращити позиції флагмана 
фінансового сектору, забезпечити надання пов-
ного спектра якісних банківських послуг під-
приємствам та населенню за конкурентними 
 умовами. 

Як державна фінансова установа, що піклується 
про соціальну відповідальність бізнесу перед сус-
пільством, АТ  «Укрексімбанк» продовжуватиме 
розвиток власного доброчинного проекту «Разом 
за життя», спрямованого на допомогу медичним 
закладам України. 

Хочу подякувати Наглядовій раді, Правлінню та 
всьому колективу Банку за професіоналізм і висо-
ку самовіддачу в роботі. Усіх клієнтів та партнерів 
запевняю, що АТ  «Укрексімбанк» і надалі вчасно 
та якісно виконуватиме свої зобов’язання. Споді-
ваюся на подальшу плідну та взаємовигідну спів-
працю.

З повагою, 
Голова Правління 

Микола Миколайович УДОВИЧЕНКО
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Шановні пані та панове!

Від імені вищого органу управління публічного 
акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України», яким є Наглядова рада, 
представляю Вашій увазі річний звіт Банку за 
 2010  рік.

Із задоволенням можу засвідчити, що протягом 
звітного періоду фінансова установа успішно 
 виконувала всі поставлені державою завдання. 
Керівництву та колективу Банку вдалося закласти 
міцний фундамент як для поточного виконання 
бізнес-планів, так і для сталого розвитку у майбут-

ньому, втілення амбітної стратегії лідера ринку 
банківських послуг України. 

Позитивна динаміка за багатьма напрямами відо-
бражена у фінансових показниках діяльності 
АТ «Укрексімбанк». В умовах жорсткої конкуренції 
зберегти її буде непросто. Але, я впевнений, що 
завдяки повазі до Банку у ділових колах та довірі 
населення, достатньому обсягу капіталу, профе-
сійному менеджменту і досвідченому персоналу, 
широкому спектру та високій якості  послуг, а та-
кож належному рівню технологічного забезпечен-
ня це цілком можливо.

Висловлюю подяку працівникам АТ  «Укрексім-
банк», які своєю відповідальною та якісною робо-
тою довели, що здатні працювати як команда 
 однодумців на досягнення високих результатів. 
Також бажаю процвітання всім клієнтам і 
 партнерам, які з року в рік плідно співпрацюють 
з  Банком.

Наглядова рада АТ  «Укрексімбанк» і надалі здій-
снюватиме необхідний контроль в межах своїх 
повноважень та забезпечуватиме потрібну для 
повноцінної роботи підтримку. 

З повагою, 
Голова Наглядової ради 

Анатолій Іванович МЯРКОВСЬКИЙ
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Державний експортно-імпортний банк України 
було створено 3 січня 1992 року згідно з Указом 
Президента України № 29 як державне під-
приємство. У 2009 році Банк перетворено на 
 публічне акціонерне товариство із закріпленням 
у власності держави 100 відсотків акцій.

Структура АТ  «Укрексімбанк» на 01.01.2011 скла-
дається з Головного банку, 29 філій, 93 від ді - 
лень та 2 представництв за кордоном (у Лон - 
доні та Нью-Йорку) і охоплює всю територію 
України. Від дня заснування Банк  незмінно входить 
до групи найбільших сис темних банків України, 
має найрозгалуженішу в Україні мережу банків-
кореспондентів (понад 850 банківських установ   
 у 104 країнах світу).  Станом на 01.01.2011 серед 
банків України АТ  «Укрексімбанк» посідає перше 
місце за розміром балансового капіталу, друге –  
за обсягом чистих активів Банку, зобов‘язань та 
кредитних вкладень.

Місія Банку – сприяти розвитку економіки  України 
та бізнесу клієнтів, переважно експортоорієнто-
ваних та імпортозамінних галузей економіки, 
 шляхом кредитування і банківського обслуго-
вування фінансових операцій клієнтів, підтримки 
національного експортера, програм енерго-
ефективності та виконання функції фінансового 
агента Уряду України.

Профіль Банку
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Банк, використовуючи державний статус, значний 
досвід роботи на національному та міжнародних 
банківських ринках, бездоганну репутацію,  наявні 
інфраструктурні можливості, широку клієнтську 
базу, кадровий потенціал і налагоджені міжна-
родні зв’язки, відіграє суттєву роль у розвитку 
 національної банківської системи та економіки 
України. 

Протягом 2010 року Банк здійснював свою діяль-
ність відповідно до обраної стратегії та з ураху-
ванням макроекономічних тенденцій, які впли-
вали на розвиток українського банківського 
сектору. Основні стратегічні цілі Банку у 2010 році 
передбачали підвищення рівня його капіталізації, 
 утримання ліквідності, контроль за якістю кре-
дитного портфеля, розширення переліку й обсягів 
послуг Банку, збереження і зміцнення позицій 
АТ  «Укрексімбанк» як одного з лідерів націо-
нального банківського ринку.

Діяльність АТ  «Укрексімбанк» відповідає найжорст-
кішим міжнародним вимогам прозорості, Банк є 
конкурентоспроможним на внутрішньому та зов-
нішніх фінансових ринках, має кваліфікований ме-
неджмент і персонал, що неодноразово було від-
значено провідними банківськими установами світу.

Серед клієнтів Банку на цей час є Кабінет Міністрів 
України, Міністерство фінансів України, Адмі-
ністрація Президента, Державне казначейство,  
Мі ністерство закордонних справ України, Мініс-
терство внутрішніх справ, Служба безпеки Украї-
ни, Міністерство інфраструктури України, а також 
найбільші  підприємства металообробної, нафтової 
та хімічної промисловості, приладобудування, 
дерево обробки, транспорту, зв’язку, сотні тисяч 
індивідуальних клієнтів.

МенеджМент

Органами управління АТ  «Укрексімбанк» є Нагля-
дова рада та Правління.

Члени Наглядової ради АТ  «Укрексімбанк» ста-
ном на 10.03.2011:

Призначені Кабінетом Міністрів України:

МЯРКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович –  
голова Наглядової ради

КУШНІРЕНКО Олександр Миколайович 

ЛЮБЧЕНКО Костянтин Валерійович 

РИБАК Сергій Олександрович 

ХАРЧЕНКО Сергій Іванович 

Призначені Верховною Радою України:

БАНДУРОВ Володимир Володимирович

КІРЄЄВ Денис Борисович 

КОЧЕРГА Анатолій Павлович  

СЄТКОВ Василь Іванович 

СОТУЛЕНКО Ігор Миколайович 

Призначені Президентом України:

АКІМОВА Ірина Михайлівна 

ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович 

ПОРТНОВ Андрій Володимирович 

ФЕДОСОВ Віктор Михайлович 

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович 

Станом на 10.03.2011 до складу Правління Банку 
входять 10 членів, які є співробітниками Банку:
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УДОВИЧЕНКО Микола Миколайович – 
Голова Правління.  
13.02.1959 р. н., освіта вища.  
Загальний стаж роботи 32 роки,  
у банківській системі – 18 років. 
Здійснює загальне керівництво Банком,  
координує роботу Правління Банку. 

КОНОНИхІНА Вікторія Валентинівна – 
член Правління –  

перший заступник Голови Правління.  
21.04.1971 р. н., освіта вища.  

Загальний стаж роботи 
в банківській системі понад 17 років. 

Відповідає за дотримання системою Банку 
основних положень  

Концепції розвитку діяльності  Банку  
та реалізацію поточної політики Банку. 

МОНАСТИРСЬКА Світлана Миколаївна – 
член Правління –  

заступник Голови Правління.  
09.12.1979 р. н., освіта вища.

Загальний стаж роботи 12 років,  
у банківській системі майже 10 років. 

Відповідає за розробку та реалізацію стратегії 
розвитку Банку в частині роздрібного бізнесу, 

кредитування МСБ, електронних каналів продажу 
та розвитку регіональної мережі Банку.
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АлєКСєєВА Ольга Миколаївна – 
член Правління. 20.11.1953 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи  
в банківській системі 39 років.

Відповідає за дотримання Банком  
облікової та податкової політики,  

організацію операційної діяльності,  
проведення зовнішнього аудиту.

МАНАННІКОВ Андрій Володимирович – 
член Правління. 28.11.1968 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи 25 років,  
у банківській системі –  13 років. 

Відповідає за забезпечення безпеки Банку  
(його охорону, збереження банківської та 

комерційної таємниці), організацію роботи 
з погашення проблемної заборгованості  

та реалізації заставного майна.

МАРюхІН Володимир Миколайович – 
член Правління. 26.04.1951 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи 37 років,  
у банківській системі – 12 років. 

Відповідає за технічне оснащення  
будівель обладнанням, матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Банку,  
пожежну безпеку та охорону праці.

МИСЬКІВ Сергій Миколайович – 
член Правління. 08.10.1970 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи 21 рік,  
у банківській системі – майже 7 років.

Відповідає за організацію  
правової роботи  

в системі Банку під час здійснення  
банківської і поточної  

господарської діяльності.
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РЕШЕТНЯК Оксана Анатоліївна – 
член Правління. 26.04.1966 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи 20 років,  
у банківській системі – 13 років.

Відповідає за розробку та реалізацію стратегії 
управління персоналом, кадрову політику;  

за забезпечення системи  
управління персоналом, системи організації 

праці та соціального розвитку,  
а також єдиної зовнішньої та внутрішньої 

комунікативної політики.

СОКОлОВ Олександр Володимирович – 
член Правління. 06.12.1965 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи 20 років,  
у банківській системі – понад 15 років.

Відповідає за забезпечення виконання у системі 
Банку внутрішнього фінансового моніторингу, 

розробку та впровадження системи управління 
тарифами Банку, розробку та реалізацію  

стратегії розвитку представництв Банку, а також 
за розвиток недержавного корпоративного 

пенсійного фонду АТ «Укрексімбанк». 

РУДА Вікторія Олександрівна – 
член Правління. 20.08.1973 р. н., освіта вища. 

Загальний стаж роботи  
в банківській системі 15 років.

Відповідає за розробку та реалізацію  
стратегії розвитку Банку  

в частині корпоративного бізнесу. 
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Ліцензії
АТ  «Укрексімбанк» здійснює свою діяльність на 
 підставі:
y банківської ліцензії № 2  від 27.05.2009; 
y  письмового дозволу Національного банку 

України № 2–4 від 21.09.2009.

дочірні коМпанії
Станом на кінець 2010 року послуги з фінансово-
го лізингу у різних галузях господарства надава-
лися двома дочірніми компаніями АТ  «Укрексім-
банк»:
y  дочірнім підприємством «Лізингова компанія 

«Укрексімлізинг»;
y  товариством з обмеженою відповідальністю 

«Ексімлізинг».

рейтинги Банку від Міжнародних  
рейтингових агентств
АТ «Укрексімбанк» проходить процедуру рейтин-
гування міжнародними рейтинговими агентства-
ми Moody’s Investors Service та Fitch Ratings. 

Міжнародні кредитні рейтинги Банку 
станом на 31.12.2010:

основні досягнення  
ат  «укрексіМБанк» 

Міжнародне співробітництво 

На початку 2010 року між АТ  «Укрексімбанк» та 
консорціумом німецьких банків AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH, який понад 18 років є надійним 
партнером Банку, підписано нову Базову угоду. 
Угода дозволяє залучати довгострокові кредитні 
ресурси для фінансування проектів, що передба-
чають поставку в Україну виробничого обладнан-
ня, техніки, технологій, товарів та послуг як ні-
мецького виробництва, так і виробництва інших 
країн – членів Європейського союзу під покриття 
відомих експортних кредитних агенцій світу.

У квітні АТ  «Укрексімбанк» розмістив п’ятирічні 
 єврооблігації на загальну суму 500 млн. дол. США.   
Їх випуск став першим для українських резидентів 
публічним розміщенням після початку кризи та 
встановив орієнтир для інших емітентів з України.

17 травня 2010 року в ході офіційного візиту Пре-
зидента Російської Федерації Дмитра Медведєва 
в Україну відбулося підписання Угоди про міжбан-
ківське співробітництво між АТ  «Укрексімбанк» та 
ВАТ «Банк ВТБ» (Росія). Угода сприятиме реалізації 
спільних програм та проектів, подальшому погли-
бленню взаємовигідної українсько-російської 
співпраці у фінансово-банківській, торговельно-
економічній та інших сферах.

27 травня 2010 року АТ  «Укрексімбанк» у рамках 
Програми сприяння торгівлі збільшено фінансу-
вання від ЄБРР на суму 50 млн. дол. США – до 
120  млн. дол. США. Додаткові ресурси сприяти-
муть стимулюванню експортно-імпортної діяль-
ності в Україні та розвитку вітчизняних торговель-
них компаній у період обмеженого кредитування.

3 вересня 2010 року під час державного візиту 
Президента України Віктора Януковича до Китай-
ської Народної Республіки член офіційної делегації 
Голова Правління АТ  «Укрексімбанк» Микола Удо-
виченко підписав низку важливих угод з китай-
ськими партнерами, зокрема з Експортно-
імпортним банком Китаю. Угоди сприятимуть 
розширенню співробітництва з питань торговель-
ного фінансування, надання фінансової підтримки 
українсько-китайським проектам, у тому числі у 
сфері енергоефективності.

У жовтні 2010 року АТ  «Укрексімбанк» успішно 
 вийшов на міжнародний ринок капіталу з 

Fitch Ratings

довгостроковий рейтинг дефолту  
емітента в іноземній валюті В

короткостроковий рейтинг дефолту 
емітента в іноземній валюті В

індивідуальний рейтинг D

рейтинг підтримки 4

рейтинг за національною шкалою aa–(ukr)

MooDy’s investoRs seRvice

рейтинг довгострокових депозитів  
в іноземній валюті B3

рейтинг довгострокових депозитів  
у національній валюті Ba3

рейтинг фінансової стійкості D–

рейтинг короткострокових  
депозитів в іноземній валюті nP

рейтинг короткострокових депозитів 
у національній валюті nP 
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 трансакцією додаткового залучення кредитних 
коштів у розмірі 250 млн. дол. США шляхом 
 додаткового випуску єврооблігацій. 

22 листопада 2010 року Міжнародна Фінансова 
Корпорація (IFC), яка входить до Групи Світового 
банку, у рамках своєї Глобальної програми тор-
говельного фінансування (GTFP) збільшила обсяг 
торгової гарантії для АТ  «Укрексімбанк» до   
80 млн. дол. США. Збільшення гарантії допоможе 
Банку розширити доступ до фінансування для 
 експортерів та імпортерів в Україні, а також 
 сприятиме відновленню економіки країни після 
кризи.

Картковий бізнес

29 березня 2010 року АТ  «Укрексімбанк» офіційно 
розпочав обслуговування торгово-сервісних під-
приємств України, які приймають в оплату за то-
вари та послуги платіжні картки American Express. 
Відповідно до угоди з еквайрингу АТ  «Укрексім-
банк» набув права єдиного банку з еквайрингу 
платіжних карток American Express в Україні та 
несе відповідальність за технологічне, розрахун-
кове й інформаційне обслуговування торговель-
них підприємств, які приймають картки American 
Express.

Сертифікати

19 листопада 2010 року АТ  «Укрексімбанк» під-
твердив стандарт безпеки міжнародних платіж -
них карток PCI DSS.

Відзнаки

14 травня 2010 року під час засідання Щорічних 
зборів Ради керуючих Європейського банку  
реконструкції та розвитку (ЄБРР) Голова Правління 
АТ  «Укрексімбанк» Микола Удовиченко отримав 
почесну нагороду «За значні досягнення у роботі 
зі збереження енергоресурсів та запобігання клі-
матичним змінам». Нагорода ЄБРР є підтверджен-
ням провідних позицій АТ  «Укрексімбанк» з упро-
вадження нових фінансових продуктів, які 
стимулюють інвестиції в енергозбереження та 
 захист навколишнього середовища. 

28 травня 2010 року АТ  «Укрексімбанк» як най-
активніший банк за операціями з факторингу 
отримав нагороду «Most active Factoring Bank in 
Ukraine in 2009» у рамках Програми сприяння 
 торгівлі (Trade facilitation program, TFP) Європей-
ського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

29 липня 2010 року АТ  «Укрексімбанк» був удеся-
те поспіль визнаний одним із кращих за якістю 
здійснених платежів у доларах США серед 6 тисяч 
банків-кореспондентів J.P.Morgan у світі.

17 червня 2010 року Deutsche Bank – провідний 
міжнародний інвестиційний банк та один з най-
більших фінансових інститутів світу – втретє ви-
знав АТ  «Укрексімбанк» найкращим серед своїх 
банків-кореспондентів за якістю розрахунків у 
євро та доларах США.

Згідно з опублікованим у червні 2010 року жур-
налом The Banker 40-м щорічним рейтингом  
Top-1000 World Banks, у загальносвітовому рей-
тингу АТ  «Укрексімбанк» посів 455 позицію і 18 –  
в регіоні Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). При 
цьому його визнано найдинамічнішим банком у 
регіоні ЦСЄ щодо збільшення капіталу за підсум-
ками 2009  року. 

Наприкінці серпня 2010 року АТ  «Укрексімбанк» 
отримав престижну відзнаку «STP Award 2009»,  
що є вже третьою нагородою за високу  
якість здійснення платежів, яку присвоює 
Commerzbank  – другий найбільший банк  
Німеччини.

15 жовтня 2010 року журнал «Кореспондент» на-
звав Укрексімбанк кращим за якістю обслугову-
вання в рейтингу найбільших банків України. Дані 
рейтингу базуються на регулярному дослідженні 
ринку банківських послуг для фізичних осіб ком-
панії GfK Ukraine за 2009–2010 роки.

4 листопада 2010 року в рамках V міжнародного 
бізнес-форуму «Інноваційні маркетингові комуні-
кації» корпоративний адаптаційний фільм 
АТ «Укрексімбанк» посів призове II місце в катего-
рії «Корпоративний фільм» у конкурсі «Краще 
 корпоративне медіа України 2010», організова-
ному Асоціацією корпоративних медіа України.

30 листопада 2010 року АТ  «Укрексімбанк» посів 
друге місце рейтингу «ТОП-100. Найбільш ефектив-
ні компанії України». Журнал «ТОП-100» назвав 
АТ «Укрексімбанк» однією з найуспішніших україн-
ських компаній, що стабільно демонструє високі 
темпи зростання. 8 грудня 2010 року міжнародна 
система грошових переказів MoneyGram визнала 
АТ  «Укрексімбанк» найкращим банком з обслуго-
вування клієнтів в Україні. 

17 грудня 2010 року журі V Національного фести-
валю соціальної реклами визнало відеоролик 
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 проекту АТ  «Укрексімбанк» «Разом за життя» 
 найкращим зразком соціальної реклами, за що 
Банк отримав гран-прі фестивалю.

Членство в об’єднаннях, асоціаціях 

y S.W.I.F.T. – статус члена;

y Кримська міжбанківська валютна біржа;

y Всеукраїнський депозитарій цінних паперів;

y Українська міжбанківська валютна біржа;

y  Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім 
УМВБ»;

y Київський Банківський Союз;

y Дніпропетровський Банківський Союз;

y Кримський Банківський Союз;

y Перша фондова торговельна система (ПФТС);

y Українська біржа – статус члена біржі;

y Асоціація «Фондове Партнерство»;

y Асоціація «Українські фондові торговці»;

y Асоціація Українських Банків (АУБ);

y Офіційний дилер American Express;

y  Розрахунковий банк платіжної системи 
MasterCard International в Україні;

y Visa International;

y  Банківська Асоціація Центральної та Східної 
Європи (ВАСЕЕ);

y  Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членів пла-
тіжних систем «ЕМА»;

y Українська Національна Іпотечна Асоцiацiя;

y  Міжнародна факторингова Асоцiацiя 
«International Factors Group» (IFG);

y  Глобальна мережа експортно-імпортних банків 
та фінансових установ зi сприяння розвитку 
(The Global Network of Export-Import Bank and 
Development Finance Institutions – G-NEXID);

y  Міжнародний союз страховиків кредитів та 
 інвестицій – Празький клуб (Бернський союз).
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У 2010 році економіка України перейшла до фази 
поступового відновлення. За результатами 2010 
року зростання реального ВВП склало – 4,2 %   
(у 2009 році падіння ВВП становило 15,1% ), об-
сяги промислового виробництва зросли на 11% 
(за 2009 рік – скорочення на 21,9 % ), споживча 
інфляція знизилась до мінімального за останні 
8  років значення – 9,1%  (у 2009 році – 12,3 % ). 
Незважаючи на нарощування обсягів експорту 
 товарів та послуг на 16,4 %  до 66,2 млрд. дол. США, 
дефіцит зовнішньоторговельного балансу у  2010 
році зріс до 3,1 млрд. дол. США, головним чином, 
через випереджальне зростання обсягів імпорту 
та цін на енергетичні матеріали.

Монетарна база за 2010 рік збільшилася на 15,8 % 
(у 2009 році – на 4,4 % ), грошова маса – на 1,5 % 
(у 2009 році – скоротилась на 5,5 % ). Міжнародні 
резерви НБУ за рік зросли на 8,1 млрд. дол. США, 
або на 30,4 %  та станом на 01.01.2011 їх обсяг 
 становив 34,6 млрд. дол. США.

На розвиток банківського сектору у 2010 році 
 значний вплив мали як зовнішні, так і внутрішні 
чинники. Поступова стабілізація політичної та 
 економічної ситуації в Україні, відновлення довіри 
населення до банківської системи та доступу   
до зовнішніх фінансових ринків зумовили 
 відповідне зростання ресурсної бази банківської 

Огляд ринку
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системи. Зокрема кошти населення зросли 
 протягом 2010 року на 60,7 млрд. грн., суб’єктів 
господарювання – на 28,8 млрд. грн.

Проте висока частка проблемної заборгованості 
банків та низька кредитоспроможність потен-
ційних позичальників не сприяли активному 
 відновленню кредитування. Акумульовані ресур-
си спрямовувались переважно в ОВДП та депо-
зитні сертифікати НБУ.

Протягом 2010 року чисті активи по системі банків 
зросли на 7 %  та станом на 01.01.2011 становили   
942,1 млрд. грн. 

Зобов’язання українських банків зросли на  
5,1% , і станом на 01.01.2011 становили  
804,4 млрд. грн. Статутний капітал банківської  
системи за 2010 рік зріс на 22,4 %  до  
145,9 млрд. грн., балансовий –  на 19,6 %  до  
137,7 млрд. грн. відповідно.
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Надійна репутація і державний статус, ефективне 
управління, орієнтація на кредитну підтримку 
 пріоритетних галузей економіки та високий   
рі  вень капіталізації на фоні покращання соціаль-
но-економічної ситуації в Україні дозво лили  
Банкові досяг ти значного приросту основних  
по каз ників  діяльності, які суттєво випереджали 
ринкові.

У 2010 році АТ  «Укрексімбанк» продемонстрував 
рекордну динаміку за показниками статутного та 
балансового капіталу і впевнено посів перше  
місце серед кредитних установ України. 

Протягом року виконувалися усі встановлені  
Національним банком України економічні норма-
тиви. Рівень ліквідності АТ  «Укрексімбанк» був  
одним з найвищих по банківській системі, що  
забезпечило високу швидкість та надійність про-
ведення розрахунків клієнтів з контрагентами та 
вчасне виконання Банком своїх зобов’язань.

Досить успішною була діяльність Банку і на ринку 
кредитування. Так, за підсумками 2010 року 
АТ  «Укрексімбанк» зміг наростити ринкову частку 
за кредитами клієнтів до 7,3 % , що забезпечи- 
ло збільшення чистих активів Банку до рівня 
73,2  млрд. грн.

Фінансовий огляд Банку
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Динаміка основних показників діяльності

Обсяги
станом на
01.01.2010,
млн.грн.

Обсяги
станом на
01.01.2011,
млн.грн.

Темп  
приросту,  

%

Частка ринку 
станом на 
01.01.2011,  

%*

Ринкова 
позиція 

станом на 
01.01.2011*

Активи 57 179 73 161 28,0 7,8 2

Кредити та заборгованість 
клієнтів за мінусом резервів 44 031 44 702 1,5 7,3 2

Зобов’язання 46 298 55 607 20,1 6,9 2

Власний капітал 10 881 17 553 61,3 12,8 1

   у т.ч. статутний 10 004 16 394 63,9 11,2 1

Прибуток 30,5 51,3 68,2 – 12

анаЛіз зМін БаЛансу Банку
Серед основних суттєвих змін у балансі Банку 
 протягом 2010 року можна відзначити попов -
нення статутного капіталу на 6,4 млрд. грн., 
 збільшення коштів, залучених від клієнтів на 
 національному ринку, на 7,9 млрд. грн.,  
своєчасне погашення кредитів НБУ та збіль- 
шення порт феля державних облігацій на   
7,6 млрд. грн. 

Зважаючи на стабілізацію політичної та еконо-
мічної ситуації у 2010 році, а також ефект «flight 
to quality», коли в кризових ситуаціях клієнти 
 масово переходять на обслуговування до більш 
надійних банків, АТ  «Укрексімбанк» суттєво на-
ростив обсяг коштів, залучених від юридичних 
осіб і населення, та відповідно збільшив частку 
клієнтських коштів у структурі зобов’язань Банку 
у 2010 році до 49 %  проти 42 %  за підсумками 
2009 року.

У 2010 році Банк продовжував здійснювати 
 консервативну політику, утримуючись від ризи-
кових кредитних проектів та зберігаючи знач - 
ний запас ліквідних коштів на рахунках. Як наслі-
док, частка грошових коштів у структурі бан - 
ківських активів зросла до 15 %  за підсумками 

2010 року проти показника 8 %  за підсумками 
2009 року.

Як і раніше, фінансування реального сектору 
 української економіки залишалося пріоритетним 
для АТ  «Укрексімбанк», частка кредитного порт-
феля в балансі Банку перевищила 61% .

Структура зобов’язань АТ «Укрексімбанк»  
на 01.01.2011

* –  розраховано на підставі даних фінансової звітності банків України, що були оприлюднені Національним банком  
України на офіційному сайті
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Фінансові резуЛьтати Банку.  
динаМіка доходів,  
витрат та приБутку

Банківська система України у 2010 році функціо-
нувала в умовах низької операційної рентабель-
ності, спричиненої порівняно високою вартістю 
ресурсів і неспроможністю позичальників обслу-
говувати отримані позики. 

У зазначених умовах завданням АТ  «Укрексім-
банк» було покращання показників ефектив - 

ності, зокрема відношення операційних витрат  
до чистого операційного доходу, що досягало ся, 
окрім іншого, за рахунок оптимізації витрат.

Протягом року показник відношення операційних 
витрат до чистого операційного доходу покра-
щився з 26,8 %  до 20,1 % , як і співвідношення  
опе раційних витрат до середніх активів – з 1,9 %   
до 1,2 % .

Чистий операційний дохід за 2010 рік збільшив - 
ся на 27,4 млн. грн. або на 0,7 %  порівняно з  
2009 роком і станом на 01.01.2011 становив  
4 001 млн. грн. 

У структурі доходів за 2010 рік найбільшу пи- 
тому вагу мав чистий процентний дохід –  
3 304 млн. грн. або 82,6 % , і комісійний дохід –  
502 млн. грн. або 12,6 % . 

Частка торговельного результату в структурі до-
ходів у 2010 році збільшилась до 4,2 %  з 0,6 %  у 
2009 році.

Відрахування у резерви за 2010 рік становили 
3  057  млн. грн. (у 2009 році – 2 891 млн. грн.). 
 Зазначений підхід у формуванні резервів відоб-
ражає адекватну оцінку кредитного ризику, 
пов’язаного з можливим погіршенням фінансо-
вого стану та виконання зобов’язань позичаль-
никами Банку. 

У результаті діяльності АТ  «Укрексімбанк» у 2010 
році отримано прибуток обсягом 51,3 млн. грн. 

Структура активів АТ «Укрексімбанк»  
на 01.01.2011

Структура доходів АТ «Укрексімбанк»
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Корпоративний бізнес 

Протягом 2010 року діяльність Банку була спря-
мована на реалізацію стратегії розвитку. Основни-
ми  зав даннями залишались: поступове нарощу-
вання активів та пасивів, покращання якості 
портфеля та ефективності діяльності.

Пріоритетним напрямом діяльності Банку був роз-
виток партнерських відносин із корпоративними 
клієнтами як на основі надання повного спектра 
високоякісних банківських послуг, так і через 
 застосування сучасних схем обслуговування.

Такий підхід дозволив АТ  «Укрексімбанк» у 2010 
році в умовах нестабільності зовнішнього сере-
довища, пов’язаної з негативними тенденціями на 
світових та вітчизняних фінансових і товарних 
ринках, впевнено утримувати провідні позиції з 
кредитування юридичних осіб.

кошти кЛієнтів 
Незважаючи на високу конкуренцію на бан-
ківському ринку, у 2010 році клієнтська база 
 юридичних осіб АТ  «Укрексімбанк» зросла на  
2  тисячі клієнтів і станом на 01.01.2011 склала 
51,9  тисяч. Разом із кількісними показни ками у 
Банку стрімкими темпами зростали і  якісні показ - 
ники клієнтської бази. Обсяг залу чених  коштів 



АТ «УКРЕКСІМБАНК»
РІЧНИЙ ЗВІТ 2010 19

юридичних осіб збільшився на 4,4 млрд. грн. і  
станом на 01.01.2011 становив 15,0 млрд. грн.,  
що підтверджує ефективне управління та високу 
репутацію Банку.

кредитування

Кредитна діяльність залишається одним із пріори-
тетів розвитку АТ «Укрексімбанк». У 2010 році 
 нарощення обсягів кредитного портфеля відбу-
валось на основі зважених підходів та утримання 
концентрацій кредитного портфеля Банку на 
 прийнятному рівні і в обсягах, адекватних ресурс-
ній базі у відповідних валютах та строках.  

У 2010 році Банк демонстрував високу якість  
обслуговування клієнтів, інноваційність, гнучкість 
та відкритість до передових технологій і світового 
досвіду, що дозволило зберегти темпи розвитку 
та утримати свою частку на основних сегментах 
ринку банківських послуг і в найбільш економічно 
розвинутих регіонах України.

Обсяг кредитів, наданих АТ  «Укрексімбанк» юри - 
дич  ним особам (у тому числі органам дер жавн ої 
влади та місцевого самоврядування)  збільшився 
протягом року на 8,4% і станом на 01.01.2011 
 досягнув 50,9 млрд. грн., що дозво ляє Банкові 
впевнено утримувати другу позицію на ринку.

Банк дотримується екологічних і соціальних вимог 
до оцінки та моніторингу кредитних проектів, які 
реалізуються за рахунок власних коштів та коштів 
міжнародних фінансових організацій.

Банк дотримується стратегії галузевої диверсифі-
кації, що визначило напрям розміщення кредит-
них ресурсів у найбільш перспективних галузях 
економіки України.

Залишки коштів  
клієнтів – юридичних осіб, млн. грн.

Динаміка обсягів кредитів,  
наданих юридичним особам  
(брутто-заборгованість)  
АТ  «Укрексімбанк», млн. грн.

Структура кредитного портфеля  
АТ «Укрексімбанк» за галузями економіки  
станом на 01.01.2011
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АТ  «Укрексімбанк» пропонує корпоративним 
 клієнтам кредити та кредитні лінії у національній 
та іноземній валютах на придбання і модерніза цію 
основних засобів, фінансування торговельної ді-
яльності клієнтів Банку, закупівлю комплек туючих, 
сировини, паливо-мастильних мате ріа лів, сіль-
ськогосподарської та будівельної техніки тощо.

Враховуючи потреби цільових клієнтів, Банк роз-
ширює асортимент кредитних продуктів і послуг 
корпоративного бізнесу, у тому числі в рамках 
окремих програм, що реалізуються спільно з між-
народними фінансовими установами. Конкурен-
тоздатність кредитних продуктів Банку забезпечу-
ється шляхом поєднання стандартних технологій 
обслуговування з індивідуальним підходом до 
кожного клієнта. 

Конкурентоспроможність кредитних продуктів 
 забезпечується за рахунок гнучкості умов кре-
дитування, розширення продуктового ряду,  
врахування індивідуальних потреб клієнтів,  
оптимізації витрат часу на оцінку ризику про - 
ектів та бізнесу клієнтів, покращання внутрішніх 
бізнес-процесів.

Пріоритетними напрямами розвитку кредитних 
продуктів та програм для корпоративного бізнесу 
в 2010 році залишались: експортні кредити, тор-
говельне фінансування та кредити, що надаються 
в рамках окремих цільових програм міжнародних 
банків та фінансових установ.

інвестиційне кредитування
Незважаючи на складні наслідки фінансово-
економічної кризи, протягом 2010 року АТ «Укр-
ексімбанк» продовжував здійснювати фінан - 
су вання інвестиційних проектів українських 
підприємств. Загальний обсяг кредитних вкладень 
в інвестиційну діяльність позичальників на кінець 
2010 року становив еквівалент 17,3 млрд. грн.,  
що складає 35 %  кредитного портфеля юридичних 
осіб Банку.

Основна увага у 2010 році приділялась фінансу-
ванню проектів промислових підприємств, 
пов’язаних з модернізацією та реконструкцією 
 виробничих потужностей, у тому числі з вико-
ристанням сучасних енергозберігаючих техно-
логій, а також проектів, пов’язаних з реалізацією 
державних програм, зокрема Державної цільової 

програми підготовки та проведення в Україні 
 фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 
2012 року. 

Крім власної ресурсної бази Банку, до фінансу-
вання інвестиційних проектів було залучено 
 ресурси іноземних кредитних установ у рамках 
програм експортного фінансування, ресурси МБРР 
за Другим проектом розвитку експорту, а також 
ЄБРР в рамках Програми енергоефективності  в 
Україні. 

структурне Фінансування 
АТ  «Укрексімбанк» визнаний в якості прямого 
 Позичальника/Гаранта 35 провідними експортно-
кредитними агенціями світу, серед яких: CESCE 
(Іспанія), COFACE (Франція), ECICS Limited (Сінга-
пур), EDC (Канада), EGAP (Чехія), EKF (Данія),   
EKN (Швеція), Euler Hermes (Німеччина), Eximbanka 
SR (Cловаччина), Eximbank of China (Китай),  
GIEK (Норвегія), HBOR (Хорватія), JBIC (Японія), 
KEXIM (Корея), MEHIB (Угорщина), NEXI (Японія), 
OeKB (Австрія), ONDD (Бельгія), SACE (Італія),  
SEC (Словенія), SERV (Швейцарія), USEXIM (США). 

Галузева структура експортних кредитів, 
залучених АТ «Укрексімбанк» під покриття 
експортно-кредитних агентств
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торговеЛьне Фінансування  
та докуМентарні операції

АТ «Укрексімбанк» як провідний український  
банк і один із лідерів ринку торговельного 
 фі нансування, незважаючи на негативні наслідки 
кризи та несприятливу економічну кон’юнк - 
туру  в Україні, продовжував здійснювати фінан-
сування зовнішньої торгівлі та залучати коротко-  
і середньострокові ресурси від міжнародних 
фінансових установ та іноземних фінансо- 
вих партнерів, що сприяло мінімізації ризиків  
клієнтів та відновленню обсягів експортно-
імпортних операцій із закордонними контраген-
тами. 

Співробітництво з такими провідними міжнарод-
ними фінансовими інститутами, як Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжна-
родна фінансова корпорація (МФК) в рамках  
програм сприяння торгівлі, поряд із співпра - 
цею із першокласними іноземними банками-
партнерами дозволило навіть в умовах дефі - 
циту зовнішнього фінансування на ринку 
вико ристовувати кредитні лінії, відкриті на  
користь АТ  «Укрексімбанк» для випуску акреди-
тивів та гарантій, а також залучити ресурсне 
 фінансування на потреби експортерів та імпор-
терів. Зокрема у травні 2010 року ЄБРР збіль - 
шив лінію Програми сприяння торгівлі (TFP) до  
120 млн. дол. США, а у листопаді 2010 року  
МФК в рамках Глобальної програми торговель-
ного фінансування подвоїла ліміт гарантій до  
80 млн. дол. США.

У 2010 році АТ «Укрексімбанк» пропонував  
клієнтам повний набір послуг за документар - 
ними  операціями та операціями торговельного 
фінансування, що дозволяє значно підвищити 
ефек тивність зовнішньоекономічної діяльності 
віт чизняних підприємств та організацій. Обсяг  
документарних та гарантійних операцій Банку 
збільшився до 1,4  млрд. дол. США, і майже  
п’яту частину від зазначених обсягів  
склали операції торговельного фінансування з  
використанням  таких інструментів, як акреди - 
тиви та гарантії, які у порівнянні з минулим роком 
зросли майже на 20 % . У тому числі більш  
ніж утричі зросли  обсяги операцій з пост -
експортного фінансування за рахунок коштів 
АТ  «Укрексімбанк» шляхом  негоціації документів 
за документарними акре дитивами. 

ціЛьові програМи

Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2)

У 2010 році тривала реалізація спільного зі Сві-
товим банком Другого проекту розвитку експорту 
(ПРЕ-2). Кредит у сумі 154,5 млн. дол. США був 
 наданий під Державну гарантію строком на  
20 років.

Проект передбачає надання середньострокового 
та довгострокового оборотного капіталу та 
 інвестиційного фінансування для приватних 
підприємств-експортерів з метою сприяння роз-
витку експортного сектора України та подальше 
збільшення можливостей банківського сектора   
з надання фінансових ресурсів підприємниць-
кому сектору через розвиток посередництва 
 шляхом розширення спектра кредитних про -
дуктів при ватних фінансових установ в Україні. 
Реалізація ПРЕ-2 також сприятиме інституцій - 
ному розвиткові Банку у сфері інформаційних 
 технологій.

Станом на 01.01.2011 в рамках ПРЕ-2 схвалено до 
фінансування 26 субпроектів розвитку експорту 
на загальну суму 119,05 млн. дол. США.

Другий проект розвитку експорту визнаний на 
сьогодні Світовим банком як один з найбільш 
успішних в Україні. 

З огляду на вдале впровадження ПРЕ-2 та  
зва жаючи на збільшення попиту з боку експор-
терів на довгострокове фінансування, провадить-
ся активна робота щодо залучення додаткового  
фінансування для Другого проекту розвитку  
експорту у сумі 150 млн. дол. США. Додаткове  
фінансування  доповнюватиме наявну кредитну 
лінію в рамках ПРЕ-2 та сприятиме зміцненню  
експортного потенціалу вітчизняних виробників, 
нарощуванню експортних надходжень, що є  
ключовими чин никами відновлення зростання 
ВВП України у посткризовий період.

Програма енергоефективності в Україні 
(єБРР)

АТ «Укрексімбанк» спільно з ЄБРР відповідно  
до кредитних угод продовжували впрова  джу - 
вати Про граму енергоефективності в Україні. 
 Банком отримано кредитні ресурси в сумі  
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100 млн. дол. США для фінансування інвести - 
цій них проектів приватних українських компа - 
ній, спрямованих на оптимізацію енергоспо - 
жи вання та впровадження сучасних технологій,  
що сприятиме зміцненню ринкових позицій  
позичальників та підвищенню прибутковості їх  
діяльності.

У ході реалізації Програми станом на 01.01.2011 
профінансовано понад 20 інвестиційних проектів 
на загальну суму понад 70 млн. дол. США.   
На сьогодні географія енергозберігаючих проек-
тів, профінансованих за рахунок коштів Програми, 
охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Івано-
Франківську, Київську, Кіровоградську, Луганську, 
Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, 
 Харківську та Чернігівську області. Інвестиційні 
проекти впроваджуються на підприємствах 
 агропромислового комплексу, промисловості 
 будівельних матеріалів, машинобудування, хар-
чової промисловості та сфери послуг. Особлива 
увага приділяється проектам оптимізації тепло- та 
енергопостачання, споживання енергоресурсів, 
використання відновлюваних джерел енергії, в 
тому числі біомаси.

За домовленістю з ЄБРР для здійснення Прог - 
рами міжнародні консультанти, діяльність яких  
фінан сується урядами Швеції та Австрії, на - 
дають клієнтам Банку безкоштовну технічну  
допомогу, яка полягає у поглибленому вив- 
ченні параметрів інвестиційних проектів,  
проведенні енергетичної оцінки підприємств та 
сприянні щодо обрання найефективніших  
напрямів опти мізації енергетичних балансів  
підприємств.

Враховуючи значний досвід успішного втілення 
Програми енергоефективності в Україні,  
АТ «Укрексімбанк» здійснює підготовку: нової 
спільної з ЄБРР програми фінансування сталих  
інвестицій в енергоефективність (проекти з  
підвищення енергоефективності та відновлю-
ваних джерел енергії) з обсягом кредитних  
ресурсів 50 млн. дол. США; спільного зі Світо - 
вим банком Проекту з енерго ефективності з  
обсягом кредитних ресурсів 200  млн. дол. США, 
спрямованого на фінансування проектів з під-
вищення ефективності споживання енерго ре-
сурсів, а також – спільної з Європейським  

інвестиційним банком Програми кредитування 
малого і середнього підприємництва та проектів 
у сфері енергетики і охорони довкілля обсягом 
100 млн. євро.

Програма сприяння розвитку малого та 
середнього бізнесу в Україні
Завдяки успішній співпраці з Кредитною устано-
вою для Відбудови (KfW) у 2010 році продовжува-
лася реалізація другої Програми сприяння креди-
туванню малого та середнього бізнесу в Україні 
на суму, еквівалентну 40 млн. дол. США, строком 
до 2014 року.

Станом на 01.01.2011 у повному обсязі вико - 
рис тано ресурси Програми для кредитування  
малих та середніх підприємств на цілі, що  
передбачають придбання або модернізацію  
основних засобів, впровадження новітніх техноло-
гій, реконструкцію виробництва, розширення тор-
говельної мережі та фінансування оборотного 
капіталу.

Завдяки гнучким умовам кредитування, комплек-
сному підходу до розгляду кредитних проектів, 
стислим термінам прийняття рішень на кінець 
2010 року у рамках Програми профінансовано 
 понад 220 кредитних проектів позичальників  
з різних регіонів України.

Враховуючи зацікавленість малих та середніх під-
приємств різних галузей економіки у залученні 
додаткового фінансування, кредитні вкладення в 
рамках Програми станом на 01.01.2011 розподіле-
но таким чином: оптова і роздрібна торгівля – 
38 % , промисловість – 27 %  та сільське господар-
ство – 19 %.

Факторинг
Протягом 2010 року Банк стабільно утримував  
позиції лідера на ринку внутрішнього факторингу 
(Domestic Factoring) за обсягами вкладень в опе-
рації факторингу в національній валюті і з порт-
фелем факторингу 349,9 млн. грн.

За 2010 рік до обслуговування було прийнято 
21,9  тисяч поставок (на суму 1,7 млрд. грн.), пога-
шено 20,8 тисяч (на суму 1,7 млрд. грн.). 
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Протягом 2010 року АТ «Укрексімбанк» про - 
дов жував активну роботу на ринку роздрібних  
бан ківських послуг, зосереджуючи увагу на залу-
ченні коштів клієнтів та поглибленому моніто-
рингу якості  існуючого кредитного портфеля 
 фізичних осіб. 

кошти кЛієнтів

Тенденції до стабілізації фінансового ринку та 
 поступове відновлення довіри клієнтів до бан-
ківської системи України у поєднанні з високою 
якістю обслуговування та конкурентними умо-
вами залучення ресурсів надали змогу АТ «Укр-
ексімбанк» у 2010 році збільшити обсяги залишків 
коштів фізичних осіб на 39 % , що значно переви-
щило темп відповідного зростання в цілому по 
банківській системі України.

Запровадження нових видів вкладів та проведен-
ня національних і регіональних рекламних кам-
паній із просування послуг Банку забезпечило 
 покращання ринкових позицій АТ «Укр ексім-
банк»  – станом на 01.01.2011 Банк посів третє   
місце серед банківських установ України за  
обсягом строкових депозитів фізичних осіб.

Роздрібний бізнес
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кредитування 

Головним завданням 2010 року у частині активних 
операцій з фізичними особами було запроваджен-
ня комплексу заходів, спрямованих на підтриман-
ня якості кредитного портфеля фізичних осіб та 
попередження випадків виникнення простроче-
ної заборгованості за існуючими кредитами. По-
глиблений моніторинг фінансового стану пози-
чальників Банку та вчасна пропозиція умов 
реструктуризації діючих кредитів стали основою 
у роботі АТ «Укрексімбанк» щодо запобігання 
зростанню обсягів проблемної заборгованості за 
кредитами фізичних осіб.

Протягом 2010 року АТ «Укрексімбанк» продовжу-
вав кредитувати платоспроможних клієнтів мало-
го та середнього бізнесу, зважаючи на особливос-
ті організації бізнесу та притаманні йому ризики, 
впроваджував окремі кредитні продукти та про-
грами.

Отримані позичальниками сегменту малого біз-
несу кредитні кошти були спрямовані на фінан-

сування проектів, пов’язаних із поповненням  
обігових коштів, розвитком бізнесу, купівлею  
обладнання та устаткування, транспортних засо-
бів, з метою підвищення продуктивності їх діяль-
ності, збільшення зайнятості, оптимізації витрат на 
 реалізацію продукції та послуг тощо.

Станом на 01.01.2011 найбільші обсяги кредитних 
вкладень за продуктами для малого бізнесу  
сконцентровано у таких галузях економіки:  
оптова та роздрібна торгівля, промисловість,  
сільське господарство.

Банківське зоЛото
Проведення Банком у 2010 році гнучкої цінової 
політики у роботі з оптовими покупцями банків-
ського золота та індивідуальний підхід до спів-
праці з ювелірними виробниками дозволили 
АТ «Укрексімбанк» збільшити обсяги продажу бан-
ківського золота порівняно з 2009 роком. Також 
Банк пропонував своїм клієнтам можливість 
 розміщення банківського золота на депозитних 
рахунках.

грошові перекази

Банк надає послуги щодо здійснення міжнародних 
грошових переказів по системах MoneyGram та 
Western Union. У 2010 році світовий лідер у галузі 
грошових переказів – компанія MoneyGram 
International Money Transfer вдруге поспіль визна-
ла АТ «Укрексімбанк» найкращим банком в Украї-
ні за якістю обслуговування клієнтів по грошових 
переказах MoneyGram.

пЛатіжні картки

Банк є повноправним членом міжнародних пла-
тіжних систем MasterCard Worldwide та Visa 
International, що дозволяє надавати клієнтам пов-
ний спектр карткових послуг. У 2010 році 
АТ «Укрексімбанк» продовжував виконувати функ-
ції розрахункового банку платіжної системи 
MasterCard в Україні (з 1998 року).

У березні 2010 року АТ «Укрексімбанк» отримав 
повноваження єдиного банку в Україні з обслуго-
вування карток American Express у торговельно-
сервісній мережі.

Картковий бізнес Банку забезпечує власний  
(in-house) процесинговий центр, під’єднаний  

Темп приросту залишків коштів  
фізичних осіб у 2010 році
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безпосередньо до платіжних систем MasterCard 
Worldwide та Visa Int. 

Обсяг емісії платіжних карток міжнародних систем 
MasterCard Worldwide та Visa Int. по системі 
АТ  «Укрексімбанк» станом на 01.01.2011 досяг 
868  тис. карток. Залишки коштів на карткових 
 рахунках клієнтів Банку протягом року збільши-
лися на 39 % , що дозволило АТ «Укрексімбанк» 
бути одним із лідерів серед банків України за  
залишками коштів у розрахунку на одну еміто вану 
картку.

Активного розвитку у 2010 році набула діяль - 
ність АТ «Укрексімбанк», спрямована на збіль-
шення обсягів безготівкових розрахунків за 
 міжнародними платіжними картками. Протягом 
року Банком було проведено ряд рекламно-
інформаційних кампаній для власних клієнтів з 
одночасним суттєвим розширенням мережі 
 терміналів, встановлених у торговельно-сер - 
віс ній мережі. Кількість таких терміналів у  
2010 році зросла на 50 % , і станом на 01.01.2011  
АТ «Укр ексімбанк» посів третє місце серед  
вітчизняних банків за розміром створеної тер-
мінальної мережі.

З метою забезпечення потреб власників карток у 
готівкових коштах Банком станом на 01.01.2011 
сформовано мережу із 744 банкоматів. Крім того, 
клієнти АТ «Укрексімбанк» можуть отримувати го-
тівку по платіжних картках за зниженими тарифа-
ми у банкоматах банків-партнерів. Кількість цих 
банкоматів, враховуючи банкомати стратегічного 
партнера ВАТ «Ощадбанк», станом на 01.01.2011 
перевищила 2 200 одиниць. 

Частиною соціально орієнтованої стратегії 
АТ «Укр  ексімбанк» є розвиток благодійної програ-
ми «Разом за життя», у межах якої на рахунки ди-
тячих медичних закладів по всій Україні клієнтами-
держателями карток Банку було перераховано 
понад 2,9 млн. грн. На ці кошти лікарнями прид-
бано вкрай необхідне медичне обладнання, яке 
допомагає щодня рятувати сотні дитячих життів.

АТ «Укрексімбанк» консультує інші банки з питань 
вступу до міжнародних платіжних систем 
MasterCard Worldwide та Visa Int., а також виступає 
представником інтересів і гарантом цих банків у 
платіжних системах. Загальна кількість банків, які 
співпрацюють з АТ «Укрексімбанк», на 01.01.2011 
становить 16 установ. 
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Фінансовий агент  
каБінету Міністрів україни  

З моменту створення АТ «Укрексімбанк» є єдиним 
діючим агентом Кабінету Міністрів України з 
оформлення та обслуговування гарантованих 
 державою іноземних кредитів. За цей час Бан - 
ком як фінансовим агентом Кабінету Міністрів  
України оформлено понад 150 кредитів у рамках   
13 кредитних ліній (Німеччини, США, Франції,  
Італії, Японії, Швейцарії, Іспанії тощо) та 2 кредит-
ні програми на суму 2,9 млрд. дол. США в екві-
валенті, що були спрямовані на забезпечення 
 потреб економіки України в кредитах для фінан-
сування товарів «критичного імпорту», виконання 
першочергових завдань щодо стабілізації еконо-
міки, її структурних перетворень.
 
До кола партнерів Банку за зовнішніми угодами 
належать: консорціум банків ФРН (АКА), німецька 
Кредитна установа для Відбудови (КfW), Ексім - 
банк США, Японський банк міжнародного співро-
бітництва, Асоціація французьких банків, група 
італійських кредитних інститутів на чолі з ком-
панією «Ефібанка», іспанський банк «Сабадель», 
швейцарський банк UBS, UniCredit Bank Austria AG 
та інші, що надавали кредитні ресурси під стра-
хове покриття найбільших експортних страхових 

Фінансові інститути 
та інвестиції 
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агентств, таких як: Euler Hermes (Німеччина), 
COFACE (Франція), Ексімбанк США, SACE (Італія) та 
інших. 

АТ  «Укрексімбанк» виконує функції уповноваже-
ного банку в рамках реалізації проекту розвитку 
Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» 
за кредитною угодою, укладеною між Кабінетом 
Міністрів України та Японським банком міжна-
родного співробітництва, у сумі 19,1 млрд. япон-
ських єн. 

зовнішні запозичення

У квітні 2010 року АТ  «Укрексімбанк» першим у 
посткризовий період серед українських компаній 
здійснив трансакцію залучення кредитних ресур-
сів шляхом розміщення на міжнародних фінансо-
вих ринках єврооблігацій загальною вартістю 
500  млн.  дол.  США з рейтингом «B1» від Moody’s 
та «B-» від Fitch. Організаторами транзакції висту-
пили Citigroup Global Markets Limited та Credit 
Suisse Securities (Europe) Limited. Цією трансакцією 
АТ  «Укрексімбанк» не тільки відкрив ринок для 
інших українських позичальників, але й викликав 
нову хвилю зацікавленості з боку іноземних 
 інвесторів до українських емітентів та черговий 
раз встановив ставку-орієнтир (бенчмарк) для 
 зовнішніх публічних українських трансакцій.   
У ході прайсингу попит на єврооблігації майже у 
8 разів перевищив пропозицію – книга заявок 
 досягла майже 4 млрд. дол. США, в результаті  
чого ставка купона була знижена з цільової 8,5% 

до 8,375 % . Крім того, одразу після здійснення 
 емісії значний попит на облігації цього випуску 
спостерігався і на вторинному ринку.

У жовтні 2010 року АТ  «Укрексімбанк» здійснив 
 додаткове залучення кредитних ресурсів шляхом 
проведення додаткового розміщення квітневих 
єврооблігацій загальною вартістю  250 млн. дол. 
США, і в результаті досяг зниження дохідності до 
7,5 %  річних. Рейтинг додаткової емісії становив 
«B1» від Moody’s та «B» від Fitch. 

операції на ваЛютних  
та грошових ринках  

Упродовж останніх декількох років АТ  «Укрексім-
банк» є одним із провідних операторів на внутріш-
ньому міжбанківському ринку України за обсягами 
здійснених операцій та рівнем отриманих доходів, 
активно оперує на всіх його сегментах, що дає 
змогу повною мірою задовольняти потреби клієн-
тів Банку, які здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність.

В умовах постійного підвищення рівня конку-
ренції між провідними фінансовими устано - 
вами України та зростання обсягів зовнішньо-
еконо мічних операцій клієнтів Банку, важливе 
місце у переліку послуг АТ «Укрексімбанк» посідає 
проведення форексних операцій та надання 
 клієнтам інформаційної і консультаційної під-
тримки щодо тенденцій розвитку валютного 
 ринку.

У 2010 році обсяг операцій на внутрішньому  
грошовому ринку склав близько 37 млрд. грн.,  
на міжбанківському форексному ринку – близь - 
ко 76  млрд. грн., значно перевищивши обсяг  
2009 року.

Протягом 2010 року Банк активно працював на 
ринку banknotes trading та банківських металів. 
Загальний обсяг операцій на міжнародному гро-
шовому та валютному ринку за 2010 рік склав 
близько 776 млрд. грн.

Чітке дотримання АТ  «Укрексімбанк» міжнарод -
них стандартів та репутація надійного партнера  
сприяють відкриттю міжнародними контрагента-
ми на користь Банку великої кількості FX-ліній. 
Банк активно проводить операції на міжнародно-
му  форексному ринку з усім спектром основних 
 світових валют як за дорученням клієнтів, так і від 
свого імені.

Галузева структура іноземних кредитів, 
оформлених АТ «Укрексімбанк»  
як агентом Кабінету Міністрів України



АТ «УКРЕКСІМБАНК»
РІЧНИЙ ЗВІТ 201028

Протягом 2010 року АТ  «Укрексімбанк» співпра-
цював більш ніж із 140 банками-контрагентами 
України та СНД та більш ніж 40 іноземними 
банками-контрагентами. 

цінні папери 

У межах отриманої АТ «Укрексімбанк» ліцензії на 
право здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльність з торгівлі цінними 
 паперами (андеррайтинг, дилерська та бро-
керська діяльність) та депозитарна діяльність  
зберігача цінних паперів – Банк пропонує пов - 
ний спектр послуг на фондовому ринку.

Порівняно з минулим роком портфель цінних па-
перів Банку зріс у 4,5 рази та склав 10,7 млрд. грн. 
(за чистою балансовою вартістю). Зростання від-
булось, головним чином, за рахунок збільшення 
обсягів вкладень у високоліквідні та низько - 
ри зикові державні цінні папери та корпоративні 
облігації, за  якими надана гарантія Уряду України. 
Вкладення у портфелі цінних паперів Банку  
належним чином диверсифіковані.

Обсяг комісійних доходів АТ «Укрексімбанк» від 
проведення операцій з цінними паперами склав 
2,3 млн. грн.

У 2010 році Банком своєчасно здійснено погашен-
ня власних облігацій серії С загальним обсягом 
500 млн. грн. та повністю розміщено наступний 
 випуск облігацій серії Е обсягом 400 млн. грн. 
строком обігу один рік.

інвестиційний Банкінг

Протягом року Банк впроваджував для корпо-
ративних клієнтів різнопланові продукти інвес-
тиційного банкінгу з високою вартістю та  
цінністю, що дозволило освоїти вільну нішу на 
українському ринку, залучити на обслугову - 
вання нових клієнтів, отримати унікальний  
досвід проведення інвестиційних операцій,  
диверсифікувати джерела отримання доходів, під-
вищити якість банківських активів, у тому числі 
шляхом застосування різних схем реорганізації 
заборгованості позичальників тощо. 

У рамках продуктів інвестиційного банкінгу 
АТ  «Укрексімбанк» надає такі послуги: 

y  щодо виходу на міжнародні ринки капіталу 
шля хом здійснення первинного публічного роз-
міщення акцій та приватного розміщення акцій;

y  консультації щодо залучення стратегічних та 
портфельних інвесторів (інвестиційна оцінка 
компаній, розробка фінансової стратегії, орга-
нізація та супроводження процесів злиття та 
поглинання тощо);

y  щодо реструктуризації боргу корпоративних 
клієнтів;

y  щодо обслуговування інвесторів-нерезидентів 
при здійсненні інвестиційних трансакцій – 
 інвестування в цінні папери українських емі-
тентів, суверенні цінні папери, розміщення 
депозитних вкладів тощо.
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Управління ризиками 

Банк дотримується таких принципів управління 
ризиками:

y  централізація управління ризиком ліквідності, 
процентним та валютним ризиками на рівні 
Головного банку;

y  уніфікація процедур аналізу та моніторингу 
кредитних проектів, оцінка кредитоспромож-
ності кожного позичальника/класу емітента  
та встановлення кредитного рейтингу й пра-
вил створення резерву під зменшення корис-
ності;

y  чітке визначення ролей усіх учасників процесу 
управління ризиками, а також взаємовідносин 
між цими учасниками;

y  встановлення лімітів ризику стосовно обсягів 
операцій, що приймаються колегіальними ор-
ганами, посадовою особою Банку чи філіями; 

y  встановлення лімітів (цільових та граничних 
значень) ризику на одного контрагента, на гру-
пу пов’язаних контрагентів, лімітів концентра-
ції/обсягу кредитного портфеля (за галузями, 
групами контрагентів, окремими операціями/ 
статтями балансу тощо);
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y  забезпечення постійного моніторингу та конт-
ролю ризику, а також дотримання всіх встанов-
лених лімітів;

y уникнення конфлікту інтересів;

y  забезпечення внутрішнього контролю за до-
триманням політики та процедур.

Загальну відповідальність за встановлення та за-
твердження цілей у сфері управління ризиками та 
капіталом несе Наглядова рада Банку. При цьому 
Банк має окремі незалежні підрозділи, які відпо-
відають за управління ризиками та їх контроль. За 
управління ризиками в Банку відповідають: Прав-
ління, Комітет з управління активами та пасивами 
(КУАП), Кредитний комітет, Комітет роздрібного 
бізнесу, Казначейство, Управління контролю  
ризиків. Правління щорічно затверджує політику 
управління ризиками на наступний рік.

кредитний ризик
Управління кредитним ризиком спрямоване на: 

y  встановлення цільових, критичних та гранич-
них значень ключових показників кредитного 
ризику;

y  надання кредитів/прийняття зобов’язань ви-
ключно у відповідності до затвердженої Кре-
дитної політики і прийнятих на її виконання 
нормативних документів Банку; 

y  формування і підтримання резервів на покрит-
тя очікуваних збитків/втрат від кредитних опе-
рацій у обсягах, не менших від розрахункових 
величин таких збитків/втрат;

y  підтримання власного (регулятивного) капіталу 
на рівні, що є не меншим від оціночного рівня 
неочікуваних збитків/втрат від кредитних опе-
рацій;

y  постійний моніторинг фактичних значень 
 ключових показників кредитного ризику на 
рівні індивідуальних кредитів/зобов’язань, 
окремих кредитних портфелів та загального 
кредитного портфеля;

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі наближення фактичних значень ключових 
показників кредитного ризику до критичних 
та/або граничних значень.

ринковий ризик
Управління ринковим ризиком спрямоване на:

y  встановлення цільових, критичних та гранич-
них значень ключових показників ринкового 
(процентного і валютного) ризику;

y  постійний моніторинг фактичних значень клю-
чових показників ринкового (процентного і 
валютного) ризику;

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі наближення фактичних значень ключових 
показників ринкового (процентного та/або  
валютного) ризику до критичних та/або гра-
ничних значень.

ваЛютний ризик

Управління валютним ризиком спрямоване на:

y  встановлення цільових (оптимальних та прий-
нятних для Банку), критичних (небажаних, але 
достатньо керованих) та граничних (таких, що 
потребують негайних заходів) значень ключо-
вих показників валютного ризику;

y  постійний моніторинг фактичних значень клю-
чових показників валютного ризику;

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі наближення фактичних значень ключових 
показників валютного ризику до критичних та/
або граничних значень.

Ключові показники валютного ризику, їх цільові, 
критичні та граничні значення уточнюються не 
рідше одного разу на рік, затверджуються Прав-
лінням Банку та вводяться в дію наказом.

процентний ризик

Управління процентним ризиком спрямоване на:

y  встановлення цільових, критичних та гранич-
них значень ключових показників процентного 
ризику;

y  постійний моніторинг фактичних значень клю-
чових показників процентного ризику;

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі наближення фактичних значень ключових 
показників процентного ризику до критичних 
та/або граничних значень.
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стратегічний ризик

Управління стратегічним ризиком спрямоване на 
забезпечення адекватної системи комунікацій та 
реагування для оперативного виявлення на сис-
темному рівні, аналізу, оцінки та контролю стра-
тегічних ризиків, на які наражається Банк у своїй 
діяльності, і створення передумов для забезпе-
чення адекватності структури і процесів прийнят-
тя та реалізації бізнес-рішень, та здійснюється 
шляхом:

y  постійного моніторингу процесів прийняття та 
реалізації бізнес-рішень, фактичних значень 
ключових показників ризику, аналізу і прогно-
зування їх динаміки;

y  належного повідомлення відповідних (за на-
прямами діяльності) колегіальних органів і під-
розділів Банку про стан реалізації прийнятих 
бізнес-рішень та їх вплив на фактичні і про-
гнозовані значення ключових показників  
ризику; 

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі прийняття помилкових бізнес-рішень чи 

неадекватного виконання бізнес-рішень та на-
ближення фактичних значень ключових показ-
ників ризику до критичних та/або граничних 
значень.

ризик Ліквідності
Управління ризиком ліквідності полягає у визна-
ченні прийнятного для Банку рівня розривів між 
активами та пасивами за строками і сумами до 
погашення (у розрізі валют), основних правил, 
процедур та інструментів управління такими роз-
ривами і здійснюється шляхом:

y  встановлення цільових, критичних та гранич-
них значень ключових показників ризику лік-
відності;

y  постійного моніторингу фактичних значень 
ключових показників ризику ліквідності;

y  застосування адекватних заходів реагування у 
разі наближення фактичних значень ключових 
показників ризику ліквідності до критичних та/
або граничних значень.
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Враховуючи вплив інформаційних технологій на 
індустрію фінансових послуг та зростаючу конку-
ренцію, Банк приділяє значну увагу питанням по-
будови та вдосконалення інформаційної інфра-
структури, що базується на сучасних технічних і 
архітектурних рішеннях. 

Поєднання технології використання програмних 
систем власної розробки, програмних продуктів і 
апаратних засобів від відомих виробників (Oracle, 
HP, SUN, Cisco, SAP) дозволяє гнучко й ефективно 
будувати інформаційну систему під бізнес-
завдання Банку.

Ядром платіжної інфраструктури АТ  «Укрексім-
банк» є внутрішньобанківська платіжна система, 
найважливіше завдання якої полягає у створенні 
умов для централізованого оперативного управ-
ління вільними ресурсами Банку з метою їх ефек-
тивного використання. Внутрішньобанківська пла-
тіжна система забезпечує взаємодію Банку із 
зовнішніми платіжними системами (національною 
і міжнародною системами електронних платежів) 
через єдину точку входу – Розрахункову палату 
Банку.

Системи дистанційного обслуговування клієн -
тів  – інтернет-банкінг (Фінансовий портал®),  
Клієнт-Банк, Корпоративний Клієнт-Банк, мережа 

Інформаційні технології
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банкоматів, інформаційні кіоски, інформування   
по телефону, SMS-інформування, Інтернет-сайт 
Банку  – забезпечують доступ клієнтів до інфор-
маційних ресурсів і сервісів АТ  «Укрексімбанк». 

Банк постійно вдосконалює системи резервування 
інформаційних ресурсів та управління інформа-
ційною інфраструктурою. У рамках впровадження 
методології та стандартів ITSM у Банку функ - 
ціонує система моніторингу та управління інфор-
маційною інфраструктурою АТ  «Укрексімбанк».

Корпоративна мережа Банку побудована на 
 сучасних технологіях із використанням швид-
кісних каналів IP/MPLS у якості основних каналів 
наземного зв’язку.

АТ  «Укрексімбанк» став першим з найбільших 
 банків України, який здійснив успішну серти-
фікацію на відповідність Банку вимогам до 
 інформаційної та фізичної безпеки згідно з між-
народним стандартом PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard). 
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Основними принципами Кадрової політики є:

y Персонал – основний капітал Банку 

y  Витрати на персонал – це інвестиції в розвиток 
Банку

y Банк – це команда професіоналів

y  Досягнення Банку – результат діяльності кож-
ного

y Інновації та постійне удосконалення 

Метою кадрової політики є створення і збере-
ження ефективного та високопрофесійного, згур-
тованого та відповідального колективу, здатного 
гнучко реагувати на зміни у внутрішньому й зо-
внішньому середовищі, забезпечувати провідні 
позиції на фінансовому ринку.
 
Виходячи з основних стратегічних цілей Банку, в 
2010 році основним завданням кадрової політики 
стало забезпечення ефективної діяльності співро-
бітників Головного банку та філіальної мережі, яка 
реалізується через:

y  оперативне забезпечення нормативного су-
про  водження необхідних структурних і кад-
рових змін;

Персонал Банку
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y  забезпечення відповідного навантаження пер-
соналу шляхом перерозподілу завдань та функ-
цій співробітників і підрозділів, проведення 
відповідних реорганізацій;

y  своєчасне забезпечення Банку висококваліфі-
кованим та мотивованим персоналом;

y  створення та підтримку позитивного трудово-
го та морально-психологічного клімату в ко-
лективі, що сприяє зростанню задоволеності 
та залучення персоналу;

y  організацію навчання та розвитку персоналу, 
підвищення компетентності співробітників.

  
Крім виконання першочергових завдань, у 2010 
році реалізовано низку важливих заходів, необ-
хідних для розвитку Банку:

y  успішно пройдено наглядовий аудит Корпора-
тивного університету на право продовження 
дії міжнародного сертифіката стандарту ме-
неджменту якості ISO 9001:2008;

y  створена та успішно реалізується програма 
нав чання в рамках угод з синдикованого  
кредиту ЄБРР з питань управління соціальними 
та екологічними ризиками;

y  розроблена та впроваджується програма на-
вчання в рамках Програми енергоефективнос-
ті в Україні;

y  триває реалізація програми навчання з ме -
тою підвищення ефективності переговорів з 
 корпоративними клієнтами на основі техно-
логії СПІН;

y  розроблено та реалізовано проект «Банк май-
бутнього»;

y  реалізовано проект корпоративного видання 
«EXIMnews», який у 2010 році на всеукра - 
їн ському «Конкурсі корпоративних медіа»  
був визнаний найкращим у номінації «Ко ман - 
доутворююча функція. Професіоналізм. По-
єднання цілей бізнесу та інтересів чи - 
тачів».
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Відповідальність бізнесу перед суспільством є 
 одним із важливих аспектів ділової філософії 
АТ  «Укрексімбанк». Своєю діяльністю у сфері 
 благодійності Банк сприяє відродженню кра - 
щих вітчизняних традицій банківського меце-
натства  та доброчинності, робить вагомий  
внесок у справу захисту життя, здоров’я та гід -
ності людини.

Головним принципом діяльності Банку на цьому 
напрямі є спрямування фінансової та благодійної 
допомоги на розв’язання конкретних проблем 
осіб, організацій або установ, виключно на безо-
платній, некомерційній основі. Основними напря-
мами благодійної діяльності Банку є: 

y  соціальна допомога інвалідам, ветеранам, лю-
дям похилого віку, дітям, дітям-сиротам,  
багатодітним сім’ям тощо; 

y  допомога у лікуванні важких захворювань, 
надання медичної допомоги інвалідам, людям 
похилого віку, дітям, сприяння профільним  
медичним закладам тощо; 

y  сприяння розвитку науки та освіти, реалі -
зації науково-освітніх програм, надання до-
помоги вчителям, вченим, студентам, учням, 

Соціальна  
відповідальність
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сприяння у навчанні дітей-сиріт, дітей-інвалідів 
тощо; 

y  сприяння охороні пам’яток історії та культури, 
розвитку вітчизняної культури та мистецтва, 
допомога талановитій та творчій молоді тощо; 

y  надання допомоги для розвитку видавничої 
справи, засобів масової інформації, під - 
тримка у виданні духовної, наукової, довід-

кової, художньої, документальної та іншої літе-
ратури; 

y  сприяння розвитку охорони здоров’я, масової 
фізичної культури, спорту і ту ризму, пропагу-
ванню здорового способу життя; 

y  розвиток власного доброчинного проекту 
«Разом за життя», спрямованого на допомогу 
медичним закладам. 
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АТ «Укрексімбанк» відповідно до своєї місії та стра-
тегічних цілей забезпечує розвиток власної мере-
жі Банку, адекватної потребам його клієнтів.

Мережа Банку в Україні, що складається з Головно-
го банку та 122 філій і відділень, охоплює усі об-
ласні центри та міста України з високим економіч-
ним потенціалом. З метою підвищення якості 
обслуговування клієнтів введено в дію нові при-
міщення філій в м. Ужгороді та м. Запоріжжі, зро-
блено значні інвестиції в обладнання власних при-
міщень та їх найсучасніше технічне оснащення.

З метою розвитку співробітництва з міжнародни-
ми фінансовими та банківськими установами,  
інвестиційними фондами, просування бренду Бан-
ку у фінансових центрах світу функціонують два 
представництва АТ «Укрексімбанк» за кордоном: у 
Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії 
та Північної Ірландії) та Нью-Йорку (Сполучені 
Штати Америки). 

Подальший розвиток мережі здійснюватиметься з 
урахуванням поточної ситуації на ринку та еконо-
мічної доцільності шляхом оптимізації статусу 
установ та їх розташування, вибіркового відкрит-
тя відділень у перспективних регіонах та великих 
містах. 

Мережа Банку
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регіонаЛьна структура Банку

Установа Банку Місцезнаходження установи Банку Телефон

АТ  «Укрексімбанк» 
Головний банк

03150 м. Київ, вул. Горького, 127 (044) 247-80-70

Центральне відділення 03150 м. Київ, вул. Тельмана, 5 (044) 247-38-20

Відділення №6 01014 м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (044) 286-54-56 

Представництво  
АТ  «Укрексімбанк»  
у м. лондоні, Сполучене  
Королівство Велико британії  
та Північної Ірландії

32 Cornhill, London EC3V 3ND, UK +44(20)70787417

Представництво АТ  «Укрексім-
банк» у м. Нью-Йорку,  
Сполучені Штати Америки

14 Wall Street, New York, NY 10005, USA +(1)2126181258

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
в АР Крим

95000 Автономна Республіка Крим,  
м.  Сімферополь,  
вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, 28

(0652) 60-55-22

Відділення №1 в м. Сімферополі 95006 Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7

(0652) 62-10-89

Відділення №2 в м. Сімферополі 95007 Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, пр-т Академіка Вернадського, 4 

(0652) 24-89-06  

Відділення в м. Ялті 98612 Автономна Республіка Крим,  
м. Ялта, вул. Московська, 31-А 

(0654) 32-50-26

Відділення в м. Армянську 96012 Автономна Республіка Крим,  
м. Армянськ, вул. Сімферопольська, 8

(06567) 3-17-88

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Вінниці 

21050 м. Вінниця, вул. Козицького, 51,  
корпус 1

(0432) 55-04-55

Відділення №1 21027 м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21 (0432) 43-31-17

Відділення №2 21009 м. Вінниця, вул. Київська, 14 (0432) 26-73-40

Відділення №3 21100 м. Вінниця, пр-т Юності, 16 (0432) 55-22-96

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Дніпропетровську 

49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26 (056) 745-43-15

Відділення №1 49008 м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 160 (0562) 31-27-41 

Відділення  
в м. Дніпродзержинську

51911 м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна, 67 (0569) 53-55-03

Відділення  
в м. Нікополі

53201 Дніпропетровська обл.,  
м. Нікополь, пр-т Трубників, 41

(0566) 68-75-21

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Донецьку 

83015 м. Донецьк, пр-т Миру, 8-А (062) 335-81-92

Відділення №1 83055 м. Донецьк, пр-т Гурова, 18 (062) 335-99-08

Відділення в м. Краматорську 84300 Донецька обл., м. Краматорськ,  
вул. ХІХ Партз’їзду, 44

(06264) 7-91-37



АТ «УКРЕКСІМБАНК»
РІЧНИЙ ЗВІТ 201040

Установа Банку Місцезнаходження установи Банку Телефон

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. Житомирі

10014 м. Житомир, вул. Перемоги, 23 (0412) 22-86-81

Відділення №1 10029 м. Житомир, вул. Московська, 41 (0412) 47-09-58

Відділення №2 10012 м. Житомир, вул. Київська, 82 (0412) 41-88-25

Відділення №1 в м. Бердичеві 13300 Житомирська обл., м. Бердичів,  
вул. Шелушкова, 23

(04143) 2-51-52

Відділення №2 в м. Бердичеві 13306 Житомирська обл., м. Бердичів,  
вул. Новоіванівська, 21

(04143) 4-30-11

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Запоріжжі 

69095 м. Запоріжжя,  
пр-т Леніна, 111-А

(061) 787-49-17

Відділення № 2 69035 м. Запоріжжя,  
вул. 40 років Радянської України, 51

(061) 213-87-63

Відділення в м. Енергодарі 71503 Запорізька обл., м. Енергодар,  
вул. Центральна, 4

(06139) 310-64

Відділення в м. Мелітополі 72312 Запорізька обл., м. Мелітополь,  
вул. О. Невського, 24/1

(0619) 44-01-56 

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Івано-Франківську

76000 м. Івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 10

(0342) 55-84-02

Відділення в м. Калуші 76300 Івано-Франківська обл., м. Калуш,  
пр-т Лесі Українки, 1

(03472) 2-05-38

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Ізмаїлі

68600 Одеська обл., м. Ізмаїл,  
вул. Героїв Сталінграда, 66

(04841) 2-56-59

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Києві

04053 м. Київ, вул. Воровського, 11-Б (044) 251-61-11

Відділення №1 02140 м. Київ, пр-т П. Григоренка, 40 (044) 251-61-83 

Відділення №2 08300 Київська область, м. Бориспіль,  
вул. Київський шлях, 2

(044) 228-15-06

Відділення №3 08300 Київська область, м. Бориспіль-7,  
аеропорт, термінал Б

(044) 281-79-10

Відділення №4 04107 м. Київ, вул. Нагірна, 47 (044) 490-23-56

Відділення №5 02002 м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4-Д (044) 541-12-22 

Відділення №8 04073 м. Київ, пр-т Московський, 22-А (044) 230-15-58

Відділення №9 02068 м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16-А (044) 536-96-78 

Відділення №10 08700 Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, 
вул. Малишка, 27 

(044) 520-96-05

Відділення №11 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 4 (044) 536-96-25

Відділення №12 02089 м. Київ, пр-т Броварський, 16-й км (044) 513-22-00

Відділення в м. Білій Церкві 09109 Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Турчанінова, 4

(263) 406-36

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Кіровограді

25002 м. Кіровоград,  
вул. Жовтневої революції, 16, корпус 1

(0522) 35-85-53
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Установа Банку Місцезнаходження установи Банку Телефон

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Кривому Розі

50000 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
пр-т К. Маркса, 37

(0564) 90-22-01

Відділення №1 50000 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Димитрова, 35

(0564) 74-90-69

Тернівське відділення 50079 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Черкасова, 30

(0564) 35-00-12

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. луганську

91011 м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-Л (0642) 35-18-50

Відділення №1 91016 м. Луганськ, вул. Радянська, 64 (0642) 55-16-64

Відділення в м. Лисичанську 93100 Луганська обл., м. Лисичанськ,  
вул. Ворошилова, 7

(06451) 7-26-68

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. луцьку

43025 Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Б. Хмельницького, 5

(0332) 77-78-50

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. львові

79000 м. Львів, пл. Міцкевича, 4 (032) 244-55-55

Відділення №1 79058 м. Львів, пр-т В. Чорновола, 61 (032) 240-31-11

Відділення №2 79015 м. Львів, вул. Федьковича, 58   (032) 298-90-13

Відділення №4 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 45 (032) 244-31-80 

Відділення №5 79040 м. Львів, вул. Городоцька, 357 (032) 297-25-35

Відділення №6 79035 м. Львів, вул. Зелена, 147 (032) 240-54-98

Відділення №8 79040 м. Львів, вул. Городоцька, 302 (032) 298-90-14

Відділення №1 в м. Трускавець 82200 Львівська обл., м. Трускавець, вул. Дрого-
бицька, 33, готельний комплекс «Бескид» 

(03247) 6-88-76 

Відділення №2 в м. Трускавець 82200 Львівська обл., м. Трускавець,  
вул. Городище, 8

(03247) 6-63-11

Відділення №3 в м. Трускавець 82200 Львівська обл., м. Трускавець,  
вул. Стебницька, 27, корпус 1 

(03247) 6-90-84

Відділення в м. Яворів 81000 Львівська обл., м. Яворів, вул. Гребля, 5 (03259) 7-82-90

Відділення в м. Броди 80600 Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 17 (03266) 2-63-90

Відділення в м. Дрогобичі 82100 Львівська обл., Дрогобицький район,  
м. Дрогобич, вул. Бориславська, 1

(03244) 2-13-44

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. Маріуполі

87525 Донецька обл., м. Маріуполь,  
вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1

(0629) 52-85-06

Філія АТ  «Укрексімбанк 
у м. Миколаєві

54017 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А (0512) 47-30-93

Відділення №1 54018 м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 42-А (0512) 49-39-46

Відділення в м. Вознесенську  56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ,  
вул. Синякова, 22

(05134) 4-46-10

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Одесі

65009 м. Одеса, вул. Черняховського, 8 (048) 746-67-71

Відділення №1 65026 м. Одеса, вул. Катерининська, 17 (0482) 37-69-11 

Відділення №2 65033 Одеська обл., Овідіопольський район,  
сщ/рада Авангардівська,  
7-й км Овідіопольської дороги, 1

(048) 750-84-60

Відділення в м. Іллічівську 68001 Одеська обл., м. Іллічівськ,  
вул. Леніна, 24/3-Н

(04868) 3-42-06 
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Установа Банку Місцезнаходження установи Банку Телефон

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Полтаві

36014 м. Полтава, вул. Артема, 1/65 (0532) 57-99-01

Відділення №1 36039 м. Полтава, вул. Чапаєва, 9 (0532) 50-85-34

Відділення №2 36007 м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1 (0532) 61-29-45

Відділення №3 36008 м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41 (0532) 68-05-87 

Відділення №4 36021 м. Полтава, вул. Степового Фронту, 29 (0532) 68-27-09

Відділення в м. Кременчуці 39600 Полтавська обл., м. Кременчук,  
вул. Щорса, 43

(0536) 74-55-56

Відділення  
в м. Червонозаводське

37240 Полтавська обл., Лохвицький район,  
м. Червонозаводське, вул. Матросова, 10

(05356) 3-70-70

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Рівному

33023 м. Рівне, вул. Соборна, 2 (0362) 28-78-68

Відділення №1 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 17 (0362) 22-34-28

Відділення в м. Сарни 34500 Рівненська обл., м. Сарни,  
вул. Варшавська, 9-А

(03655) 3-35-49

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Севастополі

99011 Автономна Республіка Крим,  
м. Севастополь, пр-т Нахімова, 15

(0692) 53-92-20

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Сумах

40030 м. Суми, пл. Незалежності, 1 (0542) 67-13-11

Відділення в м. Шостці 41100 Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 5 (05449) 4-06-40

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Тернополі

46008 м. Тернопіль, вул. Шептицького, 21 (0352) 47-09-11

Відділення №1 46001 м. Тернопіль, вул. Сагайдачного, 7 (0352) 43-00-06

Відділення №2 46008 м. Тернопіль, вул. Живова, 15-А (0352) 52-62-19

Відділення №3 46010 м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч (0352) 47-79-05

Відділення в м. Чорткові 48500 Тернопільська обл., м. Чортків,  
вул. Шевченка, 15

(03552) 2-13-72

Філія АТ  «Укрексімбанк»  
у м. Ужгороді

88000 Закарпатська обл., м. Ужгород,  
пл. Жупанатська, 1

(0312) 61-41-48

Відділення в м. Ужгороді 88000 Закарпатська обл., м. Ужгород,  
пл. Шандора Петефі, 19

(0312) 61-36-26

Відділення №1 88000 Закарпатська обл., м. Ужгород,  
пл. Б. Хмельницького, 2

(0312) 67-33-87

Відділення №2 88000 Закарпатська обл., м. Ужгород,  
Українсько-словацький кордон, КПП «Ужгород»

(0312) 64-03-46

Відділення №3 89500 Закарпатська обл., м. Чоп,  
Українсько-угорський кордон, КПП «Тиса»

(0312) 71-61-45 

Відділення №4 Закарпатська обл., Ужгородський район,  
с. Шоломоново-кордон, «Сервісна зона»,  
ДП «Укрінтеравтосервіс»

(0312) 71-22-17 

Відділення в м. Мукачево 89600 Закарпатська обл., м. Мукачево,  
вул. Ілони Зріні, 28 

(03131) 3-41-06

Відділення в м. Берегово 90200 Закарпатська обл., м. Берегово,  
вул. Івана Франка, 15

(03141) 2-34-05

Відділення в м. Тячеві 90500 Закарпатська обл., м. Тячів,  
вул. Незалежності, 36

(03134) 2-20-23
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Установа Банку Місцезнаходження установи Банку Телефон

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. харкові

61057 м. Харків, вул. Чернишевська, 11 (057) 706-40-54

Відділення №1 61012 м. Харків, вул. Червоні ряди, 14 (057) 717-65-16

Відділення №2 61054 м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 (057) 710-35-35

Відділення №3 61007 м. Харків, пр-т Косіора, 99 (0572) 94-39-25

Відділення №4 61044 м. Харків, пр-т Московський, 257 (057) 716-49-29

Відділення №5 61070 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (057) 754-68-59

Відділення №6 61037 м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139 (057) 738-64-02 

Відділення №8 61050 м. Харків, пр-т Московський, 38 (057) 731-80-58

Відділення в м. Чугуєві 63501 Харківська обл., м. Чугуїв,  
вул. Карла Лібкнехта, 30

(05746) 2-25-31

Відділення в м. Куп’янську 63700 Харківська область, м. Куп’янськ,  
пл. Леніна, 37

(05742) 5-75-89

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. херсоні

73000 м. Херсон, вул. Радянська, 46 (0552) 42-09-90

Відділення в м. Новій Каховці 74900 Херсонська обл., м. Нова Каховка,  
вул. 60 років Радянської влади, 8

(05549) 7-61-24

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. хмельницькому

29001 м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1 (0382) 78-47-31

Відділення №1  
у м. Хмельницькому

29000 м. Хмельницький, вул. Подільська, 85 (0382) 78-83-57

Відділення  
в м. Кам’янці-Подільському 

32300 Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Данила Галицького, 3

(03849) 6-56-97

Відділення в м. Нетішині 30100 Хмельницька обл., м. Нетішин,  
пр-т Незалежності, 14

(03848) 4-00-44

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. Черкасах

18002 м. Черкаси, вул. Гоголя, 288 (0472) 33-95-40

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. Чернівцях

58005 м. Чернівці, вул. Головна, 183 (0372) 55-31-31

Відділення №2 58009 м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36-Н (0372) 58-94-21

Відділення в м. Новоселиця 60300 Чернівецька обл., Новоселицький р-н,  
м. Новоселиця, вул. Леніна, 108

(03733) 5-08-56

Відділення в м. Сторожинці 59000 Чернівецька обл., м. Сторожинець,  
вул. Грушевського, 1

(03735) 2-55-52

Філія АТ  «Укрексімбанк» 
у м. Чернігові

14005 м. Чернігів, пр-т Миру, 80 (0462) 66-82-89

Відділення в м. Чернігові 14005 м. Чернігів, пр-т Миру, 76 (0462) 65-39-02
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Стратегічними завданнями для Банку у перспек-
тиві будуть:

y  сприяння реалізації державної політики, спря-
мованої на розвиток економіки України через 
підтримку національних інвестиційних про-
ектів, насамперед в експортоорієнтованих  
та імпортозамінних галузях економіки, а також 
з фінансування інфраструктури малого та 
 середнього бізнесу, заходів з енергозбере-
ження та створення альтернативних джерел 
енергії;

y  збереження провідних позицій серед банків 
України за обсягом та привабливістю умов 
 залучення зовнішніх запозичень на міжна-
родних ринках капіталу, які, в тому числі, 
 використовуватимуться як кредитні ресурси, 
що сприятиме створенню позитивного ін-
вестиційного клімату національної еконо - 
 міки;

y  надання підтримки національним експортерам 
у вигляді різнопланових фінансових програм 
(інвестицій, гарантій, страхування трансакцій з 
продажу українських товарів або послуг), спря-
мованих на просування товарів на зовнішніх 
ринках збуту;

Перспективи  
і плани Банку
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y  підтримка вітчизняного виробника в усіх 
регіонах України шляхом надання повного 
спектра банківських послуг;

y  формування стабільної, диверсифікованої 
 ресурсної бази шляхом залучення коштів клі-
єнтів на внутрішньому ринку, укріплення рин-
кових позицій та посилення конкуренто-
спромож ності Банку;

y  проведення роботи щодо скорочення про-
блемної заборгованості, підтримання належної 
якості кредитного портфеля, забезпечення 
 достатнього рівня покриття наявних та попе-
редження потенційних ризиків;

y  ведення прибуткової та ефективної діяльності, 
оптимізація витрат за рахунок скорочення не-
пріоритетних та дотримання режиму зваженої 
економії.

У кредитуванні основними напрямами розвитку 
для Банку будуть: проекти модернізації виробни-
чих потужностей національних підприємств (про-
екти розвитку експорту, проекти впровадження 
енергоефективних та енергозберігаючих техноло-
гій, проекти з фінансування сегмента малого й 
середнього бізнесу). Крім того, важливе місце буде 
відведено розвиткові нових кредитних продуктів, 
у т.ч. міжнародному факторингу, фінансуванню 
зниження викидів вуглекислого газу тощо. 



Річну фінансову звітність  
публічного акціонерного товариства  

«Державний експортно-імпортний банк України»  
за 2010 рік та аудиторський звіт у повному обсязі  

розміщено на офіційному сайті Банку –  
www.eximb.com

Узагальнена річна фінансова звітність  
АТ «Укрексімбанк» за 2010 рік
























