


АТ «УКРЕКСІМБАНК»

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2012 РІК 

Звернення Голови Правління  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Звернення Голови Наглядової ради   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Профіль банку .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Огляд ринку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Фінансовий огляд банку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Корпоративний бізнес .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Малий та середній бізнес  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Роздрібний бізнес  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Фінансові інститути та інвестиції  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Управління ризиками .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Інформаційні технології .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Персонал банку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Соціальна відповідальність .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Мережа банку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Перспективи і плани банку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Регіональна структура банку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Консолідована фінансова звітність  
АТ «Укрексімбанк» за 2012 рік .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Показники фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» наведені  
за даними консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ

 

»



2

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

Радий представити Вашій увазі річний звіт про діяльність та фінансові показники 
публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» 
за 2012 рік. 

У 2012 році Укрексімбанк відзначив 20-ту річницю свого заснування.  
Весь цей час прикладами успішної реалізації важливих фінансових проектів та 
щоденною наполегливою роботою установа доводить свою надійність, значимість  
для банківської системи та економіки держави. Нині в банку працюють як досвідчені 
працівники, які закладали основи розвитку та зробили великий внесок  
у його становлення, так і молоді спеціалісти. Разом вони є високопрофесійним 
колективом, який здатний виконувати складні завдання, забезпечувати ефективну  
та прибуткову діяльність банку.

За підсумками роботи 2012 року Укрексімбанк зміцнив фінансовий стан і позиції  
на банківському ринку, збільшивши розміри активів, кредитно-інвестиційного 
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портфеля, зобов’язань та чистого прибутку. Установа посіла друге місце в банківській 
системі України за обсягами чистих активів, зобов’язань, коштів клієнтів і входить  
до трійки найбільших банків за розміром кредитного портфеля та власного капіталу. 
Важливим чинником успішної роботи банку є достатній рівень його капіталізації.

Протягом звітного року банк поглиблював співробітництво з міжнародними 
фінансовими організаціями та кредитними інститутами – Світовим банком, 
Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним 
банком, Міжнародною фінансовою корпорацією – у рамках реалізації програм 
розвитку експорту та міжнародної торгівлі, енергозбереження та енергоефективності, 
фінансування важливих для держави секторів економіки. Рік ознаменувався 
укладанням нових угод, розширенням чинних проектів, збільшенням розміру 
відкритих Укрексімбанку лімітів та гарантій, поліпшенням його можливостей  
з підтримки українських компаній.

Фінансовою підтримкою банку користувалися провідні підприємства промисловості, 
будівництва, транспорту, сільського господарства. Для успішного проведення фінальної 
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частини чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012» забезпечувалось фінансування 
будівництва інфраструктурних об’єктів національного значення.

Укрексімбанк є потужним гравцем на ринку корпоративного банкінгу України, 
водночас він надає якісні фінансові послуги та пропонує актуальні банківські 
продукти для представників малого й середнього бізнесу, підприємців та приватних 
осіб. Зразкова репутація, статус надійної державної фінустанови та оптимальна 
цінова політика у звітному році сприяли збільшенню клієнтської бази, кількості й 
обсягів транзакцій, суми залучених від суб’єктів господарювання та населення коштів. 

Нашими конкурентними перевагами є також зручне та технологічне обслуговування, 
постійне впровадження банком інноваційних рішень. Для зручності клієнтів та безпеки 
їхніх розрахунків 2012 року Укрексімбанк першим в Україні розпочав емісію 
безконтактних платіжних карток системи Visa. Ми й надалі активно розвиватимемо 
електронні канали продажу продуктів та послуг, адже це – майбутнє банківського 
бізнесу. Крім того, як державний банк ми зацікавлені у збільшенні частки безготівкових 
платежів, що позитивно впливає на фінансову систему країни.

Стратегія банку залишається незмінною. Ми неухильно реалізовуватимемо раніше 
визначені стратегічні напрями розвитку: ефективне виконання функцій фінансового 
агента Уряду, активна участь у пріоритетних для держави програмах розвитку 
експорту, фінансування реального сектору економіки та, насамперед, програм 
підвищення енергоефективності українського бізнесу і виробництва з високою 
доданою вартістю. Плануючи свою подальшу діяльність, Укрексімбанк прагне 
утримувати провідні позиції на ринку кредитування та залучення ресурсів, 
розширювати асортимент банківських продуктів, проводити ефективну роботу  
з поліпшення якості активів. 

Дякую Наглядовій раді, Правлінню та всім співробітникам банку за професіоналізм  
та самовіддачу. Запевняю усіх клієнтів та партнерів, що банк й надалі робитиме  
все належне для своєчасного виконання взятих на себе зобов’язань та забезпечення 
умов взаємовигідної співпраці.

З повагою, 

Голова Правління 
Віталій Володимирович БІЛОУС

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
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ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

Від імені Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» маю честь представити Вашій увазі річний звіт  
за 2012 рік та повідомити про те, що результати роботи банку визнані задовільними.

В умовах розгортання у світі другої кризової хвилі, та, як наслідок, скорочення 
імпортного попиту багатьох країн, що негативно позначилося на експорті й нашої 
держави зокрема, а відповідно – і на фінансовій ситуації в Україні, банк діяв чітко, 
злагоджено, ефективно виконував відповідальні завдання, активно реалізовував 
свою стратегію на ринку.

Зусилля колективу зосереджувались на реалізації пріоритетних проектів, пов’язаних 
насамперед з державними інтересами і спрямованих на підтримку базових галузей, 
малого й середнього бізнесу, впровадження енергозберігаючих технологій, 
зменшення залежності економіки країни від імпорту. 

Тісно співпрацюючи з Національним банком України, Укрексімбанк активно підтримував 
заходи щодо запобігання можливим кризовим явищам, забезпечення стабільності 
національної валюти, стримування інфляційних процесів, зниження ризиків у банківській 
системі, підтримання її прозорості, залучення коштів зовнішніх і внутрішніх інвесторів 
для потреб вітчизняних виробників.
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Керуючись у своїй діяльності принципами економічної доцільності,  
Укрексімбанк постійно забезпечує високий рівень менеджменту, вдосконалює 
системи оцінки, аналізу і контролю ризиків, управління ресурсами, отримання 
прибутків і розподілу та оптимізації витрат, невпинно нарощує ресурсну базу,  
уміло використовує накопичений досвід фінансового обслуговування  
міждержавних угод та урядових програм.

Бездоганна репутація, позитивний імідж, широкий спектр послуг, надійність  
та висока якість обслуговування стали запорукою довіри до банку вкладників  
і партнерів, забезпечили йому одне з провідних місць серед вітчизняних фінансових 
установ, міцний міжнародний авторитет.

Від імені Наглядової ради висловлюю щиру вдячність Правлінню, працівникам, 
клієнтам та партнерам Укрексімбанку за плідну роботу та співпрацю. 

Хочу запевнити, що Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» у межах своїх повноважень  
і надалі забезпечуватиме необхідну підтримку та контроль з метою сприяння успішній 
роботі установи.

З повагою,

Голова Наглядової ради 
Анатолій Іванович МЯРКОВСЬКИЙ
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ПРОФІЛЬ  
БАНКУ

100% 

акцій
Укрексімбанку 
належать 
державі

Державний експортно-імпортний банк України було створено 3 січня 
1992 року згідно з Указом Президента України №29 як державне 
підприємство. У 2009 році банк перетворено на публічне акціонерне 
товариство із закріпленням у власності держави 100 відсотків акцій. Від 
дня заснування банк незмінно входить до групи найбільших системних 
банків України, має найрозгалуженішу мережу банків-кореспондентів.

Використовуючи державний статус, значний досвід роботи  
на національ ному та міжнародних фінансових ринках, бездоганну 
репутацію, наявні інфраструктурні можливості, широку клієнтську базу, 
кадровий потенціал і налагоджені міжнародні зв’язки, Укрексімбанк 
відіграє важливу роль у розвитку національної банківської системи  
та економіки України.

Укрексімбанк орієнтується передусім на обслуговування великих 
та середніх підприємств різних галузей економіки з високим 
потенціалом розвитку, а також фізичних осіб. Клієнтам забезпечується 
кваліфікований банківський сервіс на рівні міжнародних стандартів, 
надаються можливості для продуктивного співробітництва з діловими 
партнерами в Україні та за її межами.

»  МІСІЯ БАНКУ – ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ (ДЕРЖАВНИХ І ПРИВАТНИХ), 

спрямованих на розвиток галузей з високою 
доданою вартістю, підприємств – виробників 
експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, 
залучення зовнішніх кредитних ресурсів для 
поліпшення ефективності економіки України (у тому 
числі впровадження енергозберігаючих технологій), 
обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, 
виконання функцій фінансового агента Уряду України  
з міжнародного кредитування .
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ПРОФІЛЬ БАНКУ

Як універсальна фінансова установа Укрексімбанк здійснює широкий 
спектр стандартних та індивідуальних високоякісних, оперативних 
й комплексних банківських операцій всією мережею своїх установ. 
Структура Укрексімбанку складається з Головного банку, 29 філій, 
96 відділень та двох представництв за кордоном, у містах Лондоні  
та Нью-Йорку.

МЕНЕДЖМЕНТ

Органами управління АТ «Укрексімбанк» відповідно до Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» є Наглядова рада та Правління.

НАГЛЯДОВА РАДА 

Згідно з чинним законодавством члени Наглядової ради 
АТ «Укрексімбанк» призначаються Верховною Радою України, 
Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Призначені Кабінетом Міністрів України:

МЯРКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович – Голова Наглядової ради
КУШНІРЕНКО Олександр Миколайович
ЛЮБЧЕНКО Костянтин Валерійович
РИБАК Сергій Олександрович
ХАРЧЕНКО Сергій Іванович

Призначені Президентом України: 

АКІМОВА Ірина Михайлівна
ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович
ПОРТНОВ Андрій Володимирович 
ФЕДОСОВ Віктор Михайлович
НОСАЧОВА Ірина Вікторівна

9

ПРОФІЛЬ БАНКУ

21.04.1971 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 19 років.

Відповідає за дотримання системою банку 
основних положень Концепції розвитку діяльності 
банку, реалізацію поточної політики банку, 
проведення казначейських операцій  
та операцій з цінними паперами.

ПРАВЛІННЯ 

До складу Правління Банку входять 11 членів, які є співробітниками банку:

21.06.1971 р. н., освіта вища.

Стаж роботи в банківській системі понад 15 років.

Керує роботою банку, організовує та координує 
роботу Правління банку, спрямовує її на виконання 
Концепції розвитку діяльності банку та реалізацію 
поточної політики банку, керує розробкою  
та реалізацією політики банку на внутрішньому  
та зовнішньому валютно-кредитних ринках.

БІЛОУС  
Віталій  
Володимирович

Голова Правління

КОНОНИХІНА  
Вікторія 
Валентинівна

Член Правління –  
перший заступник  
Голови Правління
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20.11.1953 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 41 рік.

Відповідає за дотримання банком  
облікової та податкової політики,  
організацію операційної діяльності та  
проведення зовнішнього аудиту.

09.12.1979 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 11 років.

Відповідає за розробку та реалізацію  
стратегії розвитку банку в частині роздрібного 
бізнесу, малого та середнього бізнесу та 
електронних каналів продажу. Забезпечує 
взаємодію з дочірніми компаніями.

08.10.1970 р. н., освіта вища.

Стаж роботи в банківській системі понад 9 років. 

Відповідає за організацію правової роботи  
в системі банку під час здійснення банківської  
і поточної господарської діяльності.

АЛЄКСЄЄВА  
Ольга  
Миколаївна

Член Правління

МОНАСТИРСЬКА 
Світлана 
Миколаївна

Член Правління – 
заступник  
Голови Правління

МИСЬКІВ  
Сергій 
Миколайович

Член Правління – 
заступник  
Голови Правління
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26.04.1951 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 14 років.

Відповідає за технічне оснащення будівель  
банку обладнанням, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності банку,  
пожежну безпеку та охорону праці.

26.04.1966 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 15 років.

Відповідає за розробку та реалізацію  
стратегії розвитку регіональної мережі,  
управління персоналом, кадрову політику,  
забезпечення системи організації праці та 
соціального розвитку, а також єдиної зовнішньої  
та внутрішньої комунікативної політики.

28.11.1968 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 15 років.

Відповідає за організацію роботи щодо 
забезпечення безпеки банку (його охорону,  
збереження банківської та комерційної таємниці), 
погашення проблемної заборгованості,  
реалізації заставленого майна та  
управління непрофільними активами.

РЕШЕТНЯК 
Оксана  
Анатоліївна

Член Правління

МАРЮХІН  
Володимир 
Миколайович

Член Правління 

МАНАННІКОВ  
Андрій 
Володимирович

Член Правління
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06.12.1965 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 17 років. 

Відповідає за забезпечення виконання у системі 
банку внутрішнього фінансового моніторингу,  
розробку та впровадження системи управління 
тарифами банку, а також за розвиток 
недержавного корпоративного пенсійного фонду 
АТ «Укрексімбанк».

01.11.1978 р. н., освіта вища.

Стаж роботи в банківській системі понад 13 років.

Координує взаємодію банку  
з фінансовими і банківськими установами,  
роботу банку з іноземними та  
українськими банками-кореспондентами, 
відповідає за реалізацію зовнішніх  
кредитних угод.

20.08.1973 р. н., освіта вища. 

Стаж роботи в банківській системі понад 16 років. 

Відповідає за розробку та реалізацію  
стратегії розвитку банку  
в частині корпоративного бізнесу.

РУДА  
Вікторія 
Олександрівна

Член Правління

СОКОЛОВ  
Олександр 
Володимирович

Член Правління

ЩУР  
Олександр 
Володимирович

Член Правління
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ЛІЦЕНЗІЇ

АТ «Укрексімбанк» здійснює свою діяльність на підставі:

  банківської ліцензії №2 від 05.10.2011;

  генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №2 
від 05.10.2011.

ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ

Банк володіє двома дочірніми компаніями.

Лізингова компанія «Укрексімлізинг» створена 1997 року як дочірнє 
підприємство, що на 100% належить банку. Розмір статутного 
капіталу – 7,5 млн грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексімлізинг» створене 
2006 року ДП «ЛК «Укрексімлізинг» (51% статутного капіталу) та 
АТ «Укрексімбанк» (49% статутного капіталу). Таким чином, банк 
контролює 100% голосів ТОВ «Ексімлізинг» зі статутним капіталом 
100 тис. грн.

Обидві дочірні компанії створені з метою доповнення діяльності банку 
у частині надання лізингових послуг, а також здійснення торговельних 
операцій.

РЕЙТИНГИ БАНКУ ВІД МІЖНАРОДНИХ  
РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

Міжнародними рейтинговими агентствами, які надають послуги  
із рейтингування АТ «Укрексімбанк», є Moody’s Investors Service та  
Fitch Ratings. 

Рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті, присвоєний 
АТ «Укрексімбанк» агентством Moody’s, а також довгостроковий 
рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті, присвоєний агентством 
Fitch Ratings, є найвищими з можливих для українського банку і 
обмежені граничними рівнями відповідних суверенних рейтингів 
України.
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Міжнародні кредитні рейтинги банку на 31 .12 .2012

Moody’s Investors Service

рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті В3

рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових 
зобов’язань у національній валюті

В3

рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових 
зобов’язань в іноземній валюті

В3

рейтинг фінансової стійкості Е+

рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті Саа1

рейтинг короткострокових депозитів  
у національній валюті

Not Prime

рейтинг короткострокових депозитів в іноземній валюті Not Prime

Fitch Ratings

довгостроковий рейтинг дефолту емітента  
в іноземній валюті

В

короткостроковий рейтинг дефолту емітента  
в іноземній валюті

В

рейтинг стійкості b

рейтинг підтримки 4

довгостроковий рейтинг за національною шкалою AA-(ukr)

рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових 
зобов’язань в іноземній валюті

В
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ДОСЯГНЕННЯ БАНКУ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Укрексімбанк підписав з португальським банком Caixa Geral de 
Depósitos рамкову угоду, метою якої є сприяння співпраці між 
Португалією та Україною в комерційній та фінансовій сферах, 
поглибленому вивченню потенціалу ринків обох країн. Прийнято рішення 
про співробітництво за трансакціями в рамках міжнародної торгівлі між 
країнами, зокрема, за проектами у сфері документарного бізнесу, 
середньо- і довгострокового фінансування, залучення прямих інвестицій, 
співфінансування спільних підприємств, створених португальськими та 
українськими компаніями. Також документом передбачається 
розширення напрямів розвитку співробітництва у сфері грошового ринку 
та форексних операцій на міжбанківському ринку.

Укрексімбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
підписали кредитну угоду про подальше нарощування спільної підтримки 
проектів сталої енергетики приватних українських підприємств. 
Відповідно до умов кредитної угоди Укрексімбанк отримує від ЄБРР 
кредитну лінію обсягом 50 млн дол. США для інвестування  
у промислові проекти з енергоефективності та розвитку відновлюваної 
енергії. Поєднання у новій програмі сприяння розвитку сталої енергетики 
водночас з підтримкою малого та середнього бізнесу має важливе 
значення для розбудови економіки України з огляду на зміцнення 
конкурентоздатності підприємств цього сегменту.

»   УКРЕКСІМБАНК ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ФОНД 
КЛІМАТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

підписали кредитну угоду на суму 30 млн дол . США . 
Довгострокові кошти кредитної лінії спрямовуватимуться 
на фінансування проектів з енергоефективності  
та відновлюваних джерел енергії українських 
підприємств, включаючи малі та середні підприємства . 
За програмою, зокрема, фінансуватимуться проекти 
з термоізоляції будівель, модернізації систем освітлення, 
вентиляції, теплопостачання тощо . Кредитні ресурси 
також надаватимуться великим підприємствам  
для вдосконалення генерування енергії та  
модернізації виробництва . 
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100 
млн євро
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угоди  
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підтримки МСБ
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Міжнародна фінансова корпорація (МФК) відзначила здобутки 
Укрексімбанку у напрямку підтримки експортерів та збільшила  
обсяг гарантії у рамках Глобальної програми торговельного 
фінансування до 100 млн дол. США з метою поліпшення доступу 
українських експортерів до фінансування, тим самим сприяючи 
швидшому відновленню національної економіки і створенню нових 
робочих місць.

ЄБРР збільшив Укрексімбанку ліміт у рамках Програми сприяння 
торгівлі до 170 млн дол. США, що значно посилило позиції банку 
у сфері фінансування міжнародної торгівлі. Зокрема,  
це дозволило банку збільшити обсяги фінансування торговельних 
транзакцій, розширити перелік інструментів фінансування  
для виконання міжнародних контрактів з партнерами  
з різних країн та регіонів.

Укрексімбанк уклав кредитну угоду з Європейським інвестиційним 
банком (ЄІБ) на суму 100 млн євро. Угода передбачає фінансування 
проектів, що впроваджуються малими і середніми підприємствами, 
а також проектів енергоефективного та екологічного спрямування. 
Кошти позики ЄІБ спрямовуватимуться на розвиток місцевого 
приватного сектору, соціально-економічної інфраструктури, 
включаючи транспортну, енергетичну та екологічну інфраструктуру, 
сфери інформаційних і комунікаційних технологій, а також на 
пом’якшення наслідків змін клімату та адаптацію до них.

» ЄБРР ЗБІЛЬШИВ ДО 15 МЛН ДОЛ . США ЛІМІТ 
ФІНАНСУВАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ, 

відкритий Укрексімбанку у рамках Програми сприяння 
торгівлі . Чергове підвищення ліміту є результатом 
позитивної оцінки з боку ЄБРР ефективної діяльності 
державного банку на ринку факторингових послуг .

17

ПРОФІЛЬ БАНКУ

ВІДЗНАКИ

Один з найдавніших партнерів Укрексімбанку у сфері 
кореспондентських відносин Deutsche Bank AG (Німеччина)  
за автоматизацію та високу якість обробки платежів відзначив 
установу нагородою STP Award 2011.

Провідний банк Німеччини Commerzbank відзначив Укрексімбанк 
нагородою STP Award 2011 за досягнення у сфері міжнародних 
розрахунків.

Видавничий дім «Галицькі контракти» у проекті «ГVардія 
корпоративних брендів – 2012» визнав бренд «Укрексімбанк» 
найдорожчим на фінансовому ринку України.

На V Зборах банків-партнерів Міжнародної фінансової корпорації  
у м. Дубаї АТ «Укрексімбанк» визнано найкращим банком-емітентом 
в Європі та Центральній Азії з передекспортного фінансування 
у 2012 році у рамках Глобальної програми торговельного фінансування.

За результатами співпраці у 2012 році АТ «Укрексімбанк» нагороджено 
відзнаками за високу якість автоматичної обробки клієнтських  
та міжбанківських платежів одного з основних банків-кореспондентів  
J.P. Morgan (США). Elite Quality Recognition Award –  
престижна нагорода провідного банку світу для партнерських 

»   3 СІЧНЯ 2012 РОКУ ВИПОВНИЛОСЯ 20 РОКІВ 
ВІД ДНЯ УТВОРЕННЯ АТ «УКРЕКСІМ БАНК» – 

однієї з найбільших фінансових установ України .  
До ювілею банку на Банкнотно-монетному дворі 
Національного банку України виготовлено сувенірну 
банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти 
номіналом 100 гривень зразка 2005 року . УДППЗ 
«Укрпошта» з нагоди цієї події випущено поштову марку . 
Ряд працівників банку отримали нагороди та відзнаки 
від Кабінету Міністрів України та Національного банку 
України . Також понад 400 співробітників нагороджено 
корпоративними відзнаками та цінними подарунками  
за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та 
відданість банківській справі .
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ЄБРР відзначив 
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фінансових установ, які є найкращими у своєму класі за рівнем 
автоматизації розрахунків.

На щорічній конференції Європейського банку реконструкції та 
розвитку, присвяченій програмам фінансування сталої енергетики, 
відзначено важливу роль Укрексімбанку у просуванні кредитних 
продуктів з енергоефективності та високу ефективність роботи 
державної фінансової установи у напрямку реалізації інвестиційного 
потенціалу. Під час конференції було розглянуто і проаналізовано 
хід реалізації Програми енергоефективності в Україні, та, зокрема, 
зазначено, що профінансовані АТ «Укрексімбанк» проекти мають 
істотний енергозберігаючий потенціал.

Будівля філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові вдруге відзначена 
нагородою престижного міжнародного конкурсу у галузі архітектури 
«Кришталева цеглина», який щороку проводиться у польському 
місті Люблін. Конкурс є масштабним представницьким заходом, 
який оцінює найкращі будівельні інвестиції по обидва боки східного 
кордону Євросоюзу. Будівля філії банку – пам’ятка архітектури початку 
ХІХ сторіччя, розташована у центральній частині Львова, що занесена 
до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При реконструкції будинку було 
забезпечено відповідність усім сучасним вимогам до банківських 
приміщень та враховано історичні особливості для збереження його 
первісного вигляду.

Указом Президента України Голову Правління АТ «Укрексімбанк» 
Миколу Удовиченка з нагоди Дня Конституції України нагороджено 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Керівника Укрексімбанку відзначено 
за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, 
вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. На початку 
2013 року Миколу Удовиченка призначено на високу державну посаду 
заступника Голови Національного банку України.
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ПРОФІЛЬ БАНКУ

ЧЛЕНСТВО В ОБ’ЄДНАННЯХ, АСОЦІАЦІЯХ

  Visa International;

  MasterCard Worldwide;

   Міжнародна міжбанківська організація з валютних та фінансових 
розрахунків по телексу (SWIFT);

   Асоціація «Укрсвіфт»;

  Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА»;

  Міжнародна факторингова асоціація International Factors Group (IFG); 

  Міжнародний союз страховиків кредитів та iнвестицiй – 
Празький клуб (Бернський Союз);

  Глобальна мережа експортно-імпортних банків та фінансових 
установ зі сприяння розвитку (The Global Network of Export-Import 
Banks and Development Finance Institutions, G-NEXID);

  Бюро кредитних історій;

  Українська Національна Іпотечна Асоціація;

  Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків 
України»;

  Асоціація «Незалежна асоціація банків України»;

  Асоціація «Фондове партнерство» при фондовій біржі ПФТС;

  Асоціація «Українські фондові торговці» при фондовій біржі 
«Перспектива»;

  Кримський Банківський Союз; 

  Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв.



Статутний капітал  
банківської системи  

за 2012 рік збільшився  
на 1,9% до 175,2 млрд грн, 

власний капітал –  
на 8,9% до 169,3 млрд грн .  

Діяльність банків у 2012 році  
була прибутковою, отриманий 

банківською системою 
позитивний фінансовий 

результат становив  
4,9 млрд грн

«
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»
ОГЛЯД РИНКУ

У 2012 році економіка України суттєво сповільнила темпи розвитку.  
За результатами року реальний ВВП збільшився на 0,2%  
(2011 року – 5,2%), при цьому промислове виробництво скоротилося  
на 1,8% (за 2011 рік зростання становило 7,6%), разом з цим  
на споживчому ринку вперше з 2002 року зафіксовано зниження цін 
(дефляцію) на 0,2% (2011 року інфляція становила 4,6%).

Згідно з даними НБУ обсяги експорту товарів та послуг у 2012 році 
збільшилися на 1,0% до 89,8 млрд дол. США, а імпорту – на 5,6% до 
104,5 млрд дол. США, головним чином унаслідок зростання вартісних 
обсягів імпорту продукції машинобудування, промислових  
і продовольчих товарів та хімічної продукції. 

Проведення Національним банком України консервативної монетарної 
політики з елементами «таргетування» інфляції забезпечило помірні 
темпи приросту монетарної бази у 2012 році на рівні 6,4% (2011 року – 
8,2%) та грошової маси (М3) – на 12,5% (2011 року – 14,7%). 

При цьому узгоджені дії Національного банку та Міністерства фінансів 
України забезпечили збереження курсової стабільності національної 
валюти. Міжнародні резерви НБУ скоротились на 7,2 млрд дол. США  
або на 22,8%, і на 31.12.2012 їх загальний обсяг становив  
24,5 млрд дол. США. 

На діяльність банківського сектору в Україні впливали багато 
факторів, серед яких варто відзначити: обмежений доступ комерційних 
банків до ресурсів на міжнародних ринках капіталу, жорстку 
монетарну політику НБУ, спрямовану на збереження цінової 
стабільності та обмінного курсу національної валюти, а також 
створення передумов для прискорення зростання економіки країни  
у середньостроковій перспективі. 
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ОГЛЯД РИНКУ

Загалом активи по системі банків збільшились на 6,9% та на 31.12.2012 
становили 1 127,2 млрд грн. Зобов’язання банків зросли на 6,6%  
і сягнули 957,9 млрд грн. Зокрема, приріст коштів населення протягом 
2012 року становив 57,8 млрд грн, а суб’єктів господарювання –  
16,3 млрд грн.

Статутний капітал банківської системи за 2012 рік збільшився на 1,9% 
до 175,2 млрд грн, власний капітал – на 8,9% до 169,3 млрд грн. 

Діяльність банків у 2012 році була прибутковою, отриманий 
банківською системою позитивний фінансовий результат становив  
4,9 млрд грн.

»  2012 РОКУ СПОСТЕРІГАЛОСЯ ПОДАЛЬШЕ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ .

Так, протягом року кредитний портфель клієнтів 
збільшився на 15,4 млрд грн – до 771,0 млрд грн .  
При цьому обсяги кредитування суб’єктів 
господарювання зросли на 28,3 млрд грн,  
натомість кредитний портфель фізичних осіб 
скоротився на 12,9 млрд грн . Водночас комерційним 
банкам вдалося певною мірою покращити якість 
кредитного портфеля – обсяг простроченої 
заборгованості за кредитами зменшився на 8,5% .

6,9% 
склав приріст 
активів  
по системі  
банків України 
у 2012 році 
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»
ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД 
БАНКУ

2012 року Укрексімбанк підтвердив репутацію одного  
з найстабільніших та найефективніших банків, забезпечивши 
зростання основних показників діяльності та збереження провідних 
позицій на національному банківському ринку.

Протягом року банк виконував усі встановлені НБУ економічні 
нормативи. Рівень ліквідності Укрексімбанку був одним з найвищих  
у банківській системі, що забезпечило високу швидкість та надійність 
проведення розрахунків клієнтів з контрагентами та вчасне виконання 
банком своїх зобов’язань у повному обсязі.

*  розраховано на підставі даних фінансової звітності банків України, що були оприлюднені 
Національним банком України на офіційному сайті bank.gov.ua

 
Показник Обсяг на 

31.12.2011, 
млн грн

Обсяг на 
31.12.2012, 

млн грн

Темп 
приросту, 

%

Частка 
ринку на 

31.12.2012*, 
%

Ринкова 
позиція на 
31.12.2012*

Усього активів 74 525 87 206 17  7,8  2

Кредитно-інвести-
ційний портфель 
(кредити клієнтам 
та інвестиційні 
цінні папери)

56 304 59 303  5  7,7  3

Усього 
зобов’язання

57 267 69 826 22  7,3  2

Заборгованість  
перед клієнтами

29 678 42 834 44  7,5  2

Усього капітал 17 258 17 380  1 10,5  3

Прибуток 131 137  5  3,3 12

»  ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА ДАНИМИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
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ФІНАНСОВИЙ  ОГЛЯД  БАНКУ

АНАЛІЗ ЗМІН БАЛАНСУ БАНКУ

В умовах загроз макроекономічної нестабільності та погіршення 
кон’юнктури світових фінансових ринків стратегія Укрексімбанку 
передбачала утворення надійного запасу ліквідності та оптимізацію 
структури балансу з огляду на протидію потенційному негативному 
впливу зовнішніх факторів.

З цією метою протягом 2012 року банк суттєво збільшував обсяги 
високоліквідних низькоризикових фінансових інструментів – коштів 
на коррахунках, ОВДП та цінних паперів корпоративних емітентів з 
високим ступенем надійності. 

З іншого боку, в зазначених умовах Укрексімбанк дотримувався 
консервативної політики в частині кредитування, зосередившись 
на підвищенні якості кредитного портфеля шляхом погашення та 
списання безнадійної заборгованості. 

»  ОСНОВНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ АКТИВІВ 

Користуючись високим рівнем довіри клієнтів, банк має широкий  
вибір джерел фондування та застосовує різноманітні інструменти  
залучення ресурсів залежно від цінової та строкової  
кон’юнктури залучень. 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Кредитно-інвестиційний 
портфель
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137,3 
млн грн

становив  
чистий  

прибуток  
Укрексімбанку  

в 2012 році

ФІНАНСОВИЙ  ОГЛЯД  БАНКУ

В умовах непередбачуваності зовнішніх ринків банк надавав перевагу 
стабільному фондуванню з внутрішніх джерел, збільшуючи ресурсну 
базу за рахунок коштів клієнтів. Відповідно, обсяги і питома вага 
коштів клієнтів у структурі пасивів мали чітку тенденцію до зростання.

У жовтні 2012 року Укрексімбанк своєчасно та в повному обсязі 
здійснив погашення раніше емітованих єврооблігацій у сумі 
235 млн дол. США.

»  ОСНОВНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БАНКУ.  
ДИНАМІКА ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ

2012 року Укрексімбанк забезпечив зростання усіх ключових статей 
доходів (чистого процентного доходу, чистого комісійного доходу, 
непроцентного доходу) порівняно з попереднім роком і, як результат, 
збільшив чистий прибуток.

Поліпшення якості і структури активів одночасно з підвищенням 
ефективності процентних операцій дало змогу збільшити чистий 
процентний дохід. Зростання клієнтської бази та подальше 
розширення асортименту послуг стали головними чинниками 
збільшення чистого комісійного доходу, а ефективні операції 
з інвестиційними цінними паперами позитивно вплинули на зростання 
обсягів непроцентного доходу.

Кошти клієнтів Кошти банків та міжнародних 
фінансових організацій
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ФІНАНСОВИЙ  ОГЛЯД  БАНКУ

»  ОСНОВНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ

За 2012 рік показник ефективності сost-to-income в Укрексімбанку 
становив 27%, що є найкращим показником серед найбільших  
банків України.

Чистий прибуток Укрексімбанку в 2012 році становив 137,3 млн грн.

Чистий процентний дохід

Непроцентний дохід

Чистий комісійний дохід



Протягом 2012 року кредитна 
діяльність банку була 

спрямована на забезпечення 
керованого зростання 
кредитного портфеля 

корпоративних клієнтів  
з урахуванням необхідності 

дотримання прийнятного рівня 
якості кредитних операцій, 
адекватного формування 

резервів під кредитні 
ризики, впровадження 

клієнтоорієнтованого підходу, 
комплексного продажу 

банківських продуктів

«
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»
КОРПОРАТИВНИЙ  
БІЗНЕС

КОШТИ КЛІЄНТІВ

Упродовж багатьох років поспіль банк незмінно демонструє високу 
динаміку збільшення власної клієнтської бази. Так, незважаючи на 
жорстку конкуренцію на ринку банківських послуг, 2012 року кількість 
клієнтів – юридичних осіб Укрексімбанку збільшилась більш ніж на 
1,3 тис., і на 31.12.2012 становила 53,8 тис. підприємств. 

Варто зазначити, що одночасно із кількісними показниками в банку 
стрімкими темпами зростали й якісні показники розвитку клієнтської 
бази. Так, банк зміг значно поліпшити позиції попереднього року, коли 
він посів друге місце на банківському ринку України за залученням 
депозитних коштів від клієнтів – юридичних осіб і вийшов на перше 
місце за цим показником. Це стало можливим за рахунок значного 
збільшення залишків на строкових рахунках, які за рік зросли більш 
ніж у 2,5 рази і становили 18,7 млрд грн, тим самим збільшивши 
загальну суму коштів клієнтів – юридичних осіб до 27,2 млрд грн. 

»  ЗАЛИШКИ КОШТІВ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
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48,5  
млрд грн 
становив  
обсяг  
кредитного  
портфеля  
Укрексімбанку 
за підсумками 
2012 року

КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС

КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Протягом 2012 року кредитна діяльність банку була спрямована 
на забезпечення керованого зростання кредитного портфеля 
корпоративних клієнтів з урахуванням необхідності дотримання 
прийнятного рівня якості кредитних операцій, адекватного  
формування резервів під кредитні ризики, впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу, комплексного продажу  
банківських продуктів. 

Для забезпечення високої якості обслуговування та збільшення 
дохідності клієнтів для банку, принципи організації взаємовідносин 
з клієнтами/групами пов’язаних осіб визначаються з урахуванням 
особливостей їх діяльності, зокрема галузевих, обсягів виручки та 
інших показників.

При кредитуванні корпоративних клієнтів перевага надавалась 
фінансуванню інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток 
галузей з високою доданою вартістю, підприємств – виробників 
експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції у рамках програм 
міжнародних фінансових організацій, проектам під страхове покриття 
експортно-кредитних агентств.

Обсяг кредитного портфеля на 31.12.2012 становив еквівалент 
48,5 млрд грн. 

За підсумками 2012 року найбільші частки кредитного портфеля у 
розрізі галузей економіки становили: сільське господарство – 18,7%, 
підприємства торгівлі – 14,4%, видобувна промисловість – 8,8%, 
будівництво – 8,7%, машинобудування – 8,4%, хімічна та нафтохімічна 
промисловість – 5,7%, вкладення в операції з нерухомістю – 4,9%. 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Протягом 2012 року тривало фінансування інвестиційних проектів 
українських підприємств. Загальний обсяг кредитних вкладень  
в інвестиційну діяльність позичальників на кінець 2012 року становив 
близько 13,4 млрд грн, що складає понад 29% кредитного портфеля 
юридичних осіб – корпоративних клієнтів банку.

Банк фінансував інвестиційні проекти, які в тому числі пов’язані  
з реалізацією державних програм. Зокрема, Державну цільову 
програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
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Чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012», модернізацію 
та реконструкцію виробництва з використанням сучасних 
енергозберігаючих проектів промислового будівництва. 

Банк бере участь у реалізації інвестиційного проекту з реконструкції 
виробництва трихлорсилану, монокремнію та будівництва першої лінії 
з виробництва полікремнію потужністю 2500 т/рік, який є частиною 
глобального проекту зі створення повного циклу виробництва 
продукції, пов’язаної з виробництвом сонячної електроенергії, який 
передбачається реалізувати до 2015 року.

Також банк бере участь у фінансуванні проекту розвитку 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який включає у себе 
будівництво та введення в експлуатацію нового термінального 
комплексу D.

У сфері фінансування підприємств агропромислового комплексу 
реалізується інвестиційний проект з відродження річок Дніпро та 
Південний Буг як судноплавних транспортних артерій України, 
в рамках якого здійснюється будівництво розташованих на берегах 
річок перевантажувальних терміналів і власного флоту позичальника. 
За рахунок кредитних коштів Укрексімбанку здійснювалось 
будівництво барж та придбання обладнання для елеваторів.  
У рамках інвестиційного проекту вже збудовані 11 елеваторних 
комплексів та перевантажувальних терміналів у різних регіонах 
України. 

СТРУКТУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

Завдяки відмінній репутації на міжнародних фінансових ринках 
та результатам багаторічної діяльності в напрямку експортного 
фінансування банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 
35 провідними експортно-кредитними агентствами світу, серед яких: 
CESCE (Іспанія), COFACE (Франція), ECICS Limited (Сінгапур),  
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), SID Bank (Словенія), 
SERV (Швейцарія), Ex-Im Bank (США).
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12,6  
млрд грн 
становив  
обсяг  
портфеля  
документарних 
операцій  
банку

КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС

На 31.12.2012 у сфері експортного фінансування оформлено  
131 кредитну угоду на загальну суму 415,5 млн дол. США (в еквіваленті), 
що призначені для фінансування поставок обладнання для хімічної, 
будівельної, поліграфічної, харчової, металообробної, гірничо-
видобувної та інших галузей економіки.

ТОРГОВЕЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА 
ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ 

2012 року торговельне фінансування зовнішньоекономічних контрактів 
клієнтів із залученням іноземних банків-партнерів та міжнародних 
фінансових установ залишалося одним із пріоритетних напрямів 
діяльності Укрексімбанку.

Високий авторитет Укрексімбанку серед іноземних партнерів, 
багаторічна плідна співпраця з провідними іноземними банками 
та міжнародними фінансовими інститутами світу, такими  
як Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна  
фінансова корпорація, дозволяють надавати клієнтам повний спектр 
послуг за документарними операціями та зберігати провідні позиції  
у сфері торговельного фінансування в Україні. Активна діяльність 
Укрексімбанку на ринку торговельного фінансування 2012 року сприяла 
збільшенню обсягів операцій з фінансування як експорту, так і імпорту. 
Зокрема, порівняно з 2011 роком, обсяги залучень передекспортного 
фінансування збільшилися в 10 разів, підтвердження експортних 
акредитивів – у 2 рази, операцій з торговельного фінансування з 
використанням імпортних акредитивів – у 2,5 рази. Зберігся високий 
рівень сукупного портфеля документарних операцій, який на кінець 
2012 року становив майже 12,6 млрд грн.

»  КРЕДИТНІ УГОДИ У СФЕРІ ЕКСПОРТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ НА 31 .12 .2012

131 
угода

415,5 
млн дол . США
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ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

ДРУГИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ (ПРЕ-2)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

2012 року успішно впроваджено спільний з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку (МБРР) Другий проект розвитку експорту 
(ПРЕ-2) на загальну суму 154,5 млн дол. США. Проект є наступником 
раніше реалізованого спільного з МБРР Проекту розвитку експорту 
(1997–2004 рр.). У рамках реалізації ПРЕ-2 Укрексімбанком 
здійснювалося кредитування підприємств-експортерів та оптове 
кредитування банків з метою сприяння розвитку експортного сектору 
України та подальшого збільшення можливостей банківської системи  
з надання фінансових ресурсів підприємницькому сектору через 
розвиток посередництва шляхом розширення спектру кредитних 
продуктів приватних фінансових установ в Україні. 

2012 року розпочато реалізацію Додаткового фінансування для 
Другого проекту розвитку експорту в обсязі 150 млн дол. США. 
Додаткове фінансування доповнюватиме кредитну лінію в рамках 
ПРЕ-2 та забезпечуватиме розвиток діяльності в межах існуючого 
Проекту. Позика сприятиме продовженню позитивних тенденцій 
попередніх проектів розвитку експорту, посиленню впливу існуючої 
кредитної лінії на діяльність українських експортерів. 

У рамках проектів схвалено до фінансування 45 субпроектів розвитку 
експорту на суму близько 175 млн дол. США. 

»  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СХВАЛЕННЯ СУБПРОЕКТІВ 
У РАМКАХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ  
(ПРЕ ТА ПРЕ-2)

45 
субпроектів

175 
млн дол . США
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50  
млн дол . 
США 
становив  
розмір нової 
кредитної лінії  
від ЄБРР  
для сприяння 
розвитку сталої 
енергетики  
та МСБ

КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС

ПРОЕКТ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Відповідно до Угоди про позику від 10 червня 2011 року 
Укрексімбанком здійснюється впровадження спільного з МБРР 
Проекту з енергоефективності. 

Мета Проекту полягає в підвищенні енергоефективності промислових і 
комерційних підприємств, муніципалітетів та підприємств муніципального 
сектору, енергосервісних компаній за рахунок забезпечення сталого 
фінансового посередництва у сфері інвестування в енергоефективність. 
Обсяг кредитування на одного субпозичальника – до 30 млн дол. США. 

Реалізація Проекту відбувається за двома напрямами: безпосереднє 
кредитування Укрексімбанком підприємств-учасників та кредитування 
підприємств через комерційні банки України. Сума позики МБРР становить 
200 млн дол. США. Цілі проекту передбачають надання фінансування 
для інвестицій, які підвищують ефективність використання енергії 
на промислових підприємствах та підприємствах муніципального сектору.

ПРОГРАМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Європейський банк реконструкції та розвитку

Укрексімбанк з 2007 року впроваджує започатковану ЄБРР Програму 
енергоефективності в Україні (ПЕУ). 

У лютому 2012 року між Укрексімбанком та ЄБРР було укладено 
кредитну угоду на суму 50 млн дол. США, згідно з якою продовжується 
реалізація програми. В її рамках профінансовано понад 40 інвестиційних 
енергозберігаючих проектів. Географія енергозберігаючих проектів 
охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Запорізьку, 
Київську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, 
Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернігівську 
області. Інвестиційні проекти впроваджуються на підприємствах 
агропромислового комплексу, з виробництва будівельних матеріалів, 
металургії та машинобудування, харчової промисловості, сфери послуг 
тощо. Особлива увага приділяється проектам оптимізації тепло- та 
енергопостачання, споживання енергоресурсів, використання 
відновлюваних джерел енергії, в тому числі біомаси.
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ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
З ПОЗИТИВНИМ ВПЛИВОМ НА ДОВКІЛЛЯ

Північний інвестиційний банк

Банк продовжує реалізацію спільної з Північним інвестиційним банком 
програми, спрямованої на фінансування проектів з переоснащення 
та модернізації вітчизняних об’єктів промислової галузі з метою 
підвищення ефективності їх виробництва, зниження рівня 
енергоспоживання, а також зменшення кількості шкідливих викидів 
у навколишнє середовище. Сума кредитних коштів за програмою 
становить 50 млн дол. США.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Глобальний фонд кліматичного партнерства 

Відповідно до умов кредитної угоди з Глобальним фондом 
кліматичного партнерства, укладеної 16 лютого 2012 року, 
Укрексімбанком залучено 30 млн дол. США для фінансування проектів 
прийнятних українських підприємств у сфері енергоефективності та 
використання відновлюваних джерел енергії.

ПРОЕКТ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОХОРОНИ 
ДОВКІЛЛЯ В СЕКТОРІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  
В УКРАЇНІ

Європейський інвестиційний банк

Укрексімбанк та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 28 грудня 
2012 року підписали Кредитну угоду з обсягом кредитних ресурсів  
100 млн євро. Угода передбачає фінансування проектів, що 
впроваджуються малими підприємствами та підприємствами  
із середнім рівнем капіталізації, а також проектів енергоефективного 
та екологічного спрямування.

Кошти позики ЄІБ спрямовуватимуться на розвиток місцевого 
приватного сектору, соціально-економічної інфраструктури, 
включаючи транспортну та енергетичну, а також пом’якшення 
наслідків змін клімату.
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ПРОГРАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Європейський банк реконструкції та розвитку 
Міжнародна фінансова корпорація

2012 року тривала співпраця з провідними міжнародними фінансовими 
інститутами – Європейським банком реконструкції та розвитку  
за Програмою сприяння торгівлі та Міжнародною фінансовою 
корпорацією за Глобальною програмою торговельного  
фінансування. У межах встановлених лімітів Укрексімбанк має 
можливість задовольняти потреби клієнтів у передекспортному, 
передімпортному фінансуванні, гарантійних операціях для реалізації 
зовнішньоекономічних контрактів з партнерами у різних країнах  
та регіонах світу.

Відзнакою плідної та ефективної співпраці з ЄБРР та МФК впродовж 
2012 року є збільшення до 170 млн дол. США та 100 млн дол. США 
відповідно лімітів АТ «Укрексімбанк» у рамках зазначених програм,  
що дозволить збільшити обсяги фінансування торговельних 
транзакцій, розширити перелік інструментів фінансування  
для виконання міжнародних контрактів з партнерами з різних країн  
та регіонів.

Співробітництво з МФК 2012 року також було відзначено високою 
нагородою – на зборах банків-партнерів МФК у м. Дубаї Укрексімбанк 
визнано найкращим банком-емітентом в Європі та Центральній Азії 
з передекспортного фінансування в рамках Глобальної програми 
торговельного фінансування.

»  ЛІМІТИ УКРЕКСІМБАНКУ В РАМКАХ ПРОГРАМ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ

ЄБРР

170
млн дол . США 

МФК

100
млн дол . США
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ФАКТОРИНГ

Котрий рік поспіль банк стабільно утримує провідні позиції на ринку 
внутрішнього факторингу (Domestic Factoring) за обсягами вкладень 
в операції факторингу в національній валюті. На 31.12.2012 портфель 
факторингу склав 571,7 млн грн.

Банком викуплено рекордний за всю історію надання банком послуг  
факто рингу обсяг придбаних прав грошової вимоги в сумі 3,0 млрд грн. 
Варто зазначити, що при загальному збільшенні обсягів придбаних прав 
грошової вимоги вдалося також збільшити середній розмір однієї 
придбаної угоди.

2012 року банк успішно здійснював операції на ринку міжнародного 
факторингу (International Factoring). Встановлені ліміти на  
банки-партнери на 31.12.2012 становили 80 млн грн. 

»   ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ  
ЗА ФАКТОРИНГОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
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»
МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС

2012 року в Укрексімбанку малий та середній бізнес  виділено в 
окремий напрям діяльності. Робота банку в цьому сегменті була 
спрямована на збільшення клієнтської бази та зважене нарощування 
кредитного портфеля з дотриманням прийнятного рівня його якості. 

Кредитування платоспроможних клієнтів малого й середнього бізнесу 
здійснювалось, зважаючи на особливості організації бізнесу  
та притаманні йому ризики, як за рахунок власних коштів банку,  
так і в рамках програм іноземних і міжнародних фінансових 
організацій. 

Багаторічний досвід роботи та стандарти проведення кредитних 
операцій банку дозволили протягом 2012 року спростити процедури 
надання кредитів та наділити регіональні установи банку широкими 
повноваженнями на прийняття рішень щодо кредитування 
позичальників малого й середнього бізнесу.

»  БАНК ВБАЧАЄ В КЛІЄНТАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ ЗНАЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ . 

Для цього сегменту були розроблені та впроваджені  
нові банківські продукти, що враховують потреби,  
види діяльності клієнтів та кон’юнктуру ринку,  
а також був удосконалений та адаптований  
весь наявний спектр продуктів і послуг банку .
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»
РОЗДРІБНИЙ  
БІЗНЕС 

Укрексімбанк продовжив здійснювати обслуговування фізичних 
осіб, зосереджуючи свою діяльність на залученні нових та утриманні 
наявних клієнтів, підвищенні рівня обслуговування, вдосконаленні та 
розширенні спектру банківських продуктів та послуг, запровадженні 
інноваційних технологій. 

КОШТИ КЛІЄНТІВ

Завдяки високій надійності, якості обслуговування, вмінню будувати 
довгострокові стосунки з клієнтами, а також широкому спектру 
депозитних продуктів та їх привабливим умовам за 2012 рік банк 
збільшив обсяги коштів фізичних осіб на 16,6%, в тому числі обсяги 
строкових коштів фізичних осіб – на 17,6%, що дозволило йому 
утримати третє місце серед банків України за цими показниками. 
Провідні позиції Укрексімбанку за обсягом коштів фізичних осіб 
свідчать про зразкову ділову репутацію банку, довіру населення та 
зацікавленість клієнтів у використанні його депозитних продуктів. 

»  ЗАЛИШКИ КОШТІВ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ
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РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС 

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Протягом 2012 року Укрексімбанк на ринку роздрібних банківських 
послуг впроваджував заходи, спрямовані на підвищення якості сервісу 
та забезпечення пріоритетних потреб насамперед тих фізичних осіб, 
які є співробітниками корпоративних клієнтів банку.

Банк брав участь у реалізації державної Програми здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ

Банк є повноправним членом міжнародних платіжних систем MasterCard 
Worldwide та Visa International, що дозволяє надавати клієнтам повний 
спектр карткових послуг. У 2012 році Укрексімбанк продовжував 
виконувати функції розрахункового банку платіжної системи MasterCard 
в Україні відповідно до договору, укладеного 1998 року.

З 2010 року Укрексімбанк має повноваження єдиного банку в Україні з 
обслуговування карток American Express у торговельно-сервісній мережі.

Картковий бізнес банку забезпечує власний (in-house) процесинговий 
центр, під’єднаний безпосередньо до платіжних систем MasterCard 
Worldwide та Visa International.

Обсяг емісії платіжних карток міжнародних систем в Укрексім банку  
на 31.12.2012 склав близько 740 тис. карток. Обіг коштів за платіжними 
картками банку протягом року збільшився на 16% та сягнув майже  
14,5 млрд грн. Кількісний показник безготівкових розрахунків  

»  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК БАНКУ 
У 2012 РОЦІ 

обіг коштів  
за картками 

14,5 
млрд грн 

питома вага  
безготівкових розрахунків 

24,4 
відсотка



42

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС 

11,4 
тисяч 

пристроїв  
становила  

мережа 
торговельних  

терміналів  
банку

у торговельно-сервісній мережі держателями платіжних карток 
Укрексімбанку протягом 2012 року значно збільшився. Його питома вага 
в загальному обсязі операцій з платіжними картками збільшилась 
з 18,2% до 24,4% порівняно з 2011 роком. Залишки коштів на карткових 
рахунках клієнтів збільшилися на 8,2% та на 31.12.2012 становили 
1,3 млрд грн. Мережа банкоматів банку нараховує 774 пристрої.

Протягом 2012 року Укрексімбанк продовжив реалізацію заходів, 
спрямованих на збільшення питомої ваги безготівкових розрахунків 
у вітчизняних підприємствах торгівлі та сервісу. З цією метою активно 
встановлювалися торговельні POS-термінали для клієнтів, які працюють 
у всіх сферах роздрібних послуг та торгівлі. На 31.12.2012 мережа 
торговельних терміналів банку налічувала 11 437 пристроїв, 
збільшившись протягом року на 25%.

У жовтні 2012 року Укрексімбанк першим з українських банків успішно 
завершив сертифікацію платіжної системи Visa International з емісії та 
еквайрингу безконтактних карток та розпочав випуск карток  
Visa payWave. Триває сертифікація з емісії та еквайрингу 
безконтактних карток платіжної системи MasterCard Worldwide.

Восени 2012 року Укрексімбанком розпочато масову емісію карток 
MasterCard Debit. Особливості цього продукту дозволяють банку 
застосовувати гнучкий підхід при встановленні тарифів за обслуговування 
«зарплатних» проектів, зокрема, в частині видачі готівки в банкоматах на 
території України, оптимізуючи таким чином власну банкоматну мережу.

Укрексімбанк консультує інші банки з питань вступу до міжнародних 
платіжних систем MasterCard Worldwide та Visa International, а також 
виступає представником інтересів і гарантом 17 банків у платіжних 
системах.

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

Банк успішно співпрацює з міжнародними системами грошових 
переказів, є агентом провідних компаній MoneyGram та UNIStream, 
продуктивно нарощує мережу банків-субагентів за грошовими 
переказами MoneyGram.

Укрексімбанк є субагентом світового лідера на ринку грошових 
переказів – компанії Western Union (працює за агентською угодою 
з АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

Протягом 2012 року банком проводилась активна робота  
з розширення спектру послуг з надання грошових переказів.
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180 
тисяч
сягнула  
кількість  
користувачів  
системи  
Інтернет-
банкінгу  
Enter EXIM® 
 
 

БАНКІВСЬКЕ ЗОЛОТО, ІНВЕСТИЦІЙНІ МОНЕТИ

2012 року Укрексімбанк впровадив інноваційну послугу з продажу 
інвестиційних монет України, які мають високу колекційну цінність, 
а також приваблюють клієнтів як надійний засіб інвестування вільних 
коштів. Інвестиційні монети «Архістратиг Михаїл» карбуються із золота 
та срібла найвищої проби (999,9). За друге півріччя 2012 року 
реалізовано понад 150 інвестиційних монет України різних номіналів. 
Обсяг реалізації банківського золота за 2012 рік склав майже 130 кг.

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕЙФИ

Укрексімбанк пропонує найнадійніший засіб збереження цінностей – 
індивідуальні сейфи. Для задоволення зростаючого попиту клієнтів на 
послугу із зберігання майна в індивідуальних сейфах 2012 року 
введено в дію найсучасніше депозитне сховище у Центральному 
відділенні Укрексімбанку у м. Києві, що налічує понад  
1260 індивідуальних сейфів різних розмірів. Нове депозитне сховище 
відповідає всім вимогам і стандартам у сфері безпеки, обладнане 
новітньою електронною системою управління.

ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Одним із пріоритетних напрямів роботи АТ «Укрексімбанк» є 
мінімізація кількості звернень клієнтів до відділень банку для 
здійснення простих типових операцій та максимальний розвиток 
електронних каналів комунікацій між банком та клієнтом. З цією метою 
банк пропонує клієнтам системи дистанційного банківського 
обслуговування «Клієнт-Банк» та Enter EXIM®.

Завдяки інформативності та функціональності систем дистанційного 
банківського обслуговування кількість їх користувачів зростає. 
Протягом 2012 року кількість клієнтів, підключених до системи 
Інтернет-банкінгу Enter EXIM®, збільшилася на 43%, зі 125 тис. до 
майже 180 тис. користувачів.

Питома вага платежів суб’єктів господарювання, що були здійснені 
засобами систем дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-
Банк» та Enter EXIM®, протягом року збільшилася з 87,7% до 92,2%.

На корпоративному Інтернет-сайті Укрексімбанку запроваджено сервіс 
пошуку банкоматів, філій та відділень банку на картах Google та 
Яндекс. Також реалізовано можливість зв’язатися з контакт-центром 
банку засобами Інтернет-сервісу Skype.



АТ «Укрексімбанк» 
приділяє багато уваги 

розвитку та поглибленню 
відносин з міжнародними 

фінансовими установами та 
інституціональними інвесторами .  

Завдяки сумлінному  
виконанню зобов’язань 

корпоративний бренд банку 
 є добре відомим  

на міжнародних ринках  
капіталу

»
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»
ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ  
ТА ІНВЕСТИЦІЇ

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 банком 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 кредитні програми на суму, еквівалентну 2,9 млрд дол. 
США, що були спрямовані на забезпечення потреб економіки України у 
кредитах для фінансування товарів «критичного імпорту», виконання 
першочергових завдань стабілізації економіки, її структурних перетворень.

»  ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ, 
ОФОРМЛЕНИХ АТ «УКРЕКСІМБАНК» ЯК ФІНАНСОВИМ 
АГЕНТОМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

До кола партнерів банку за зовнішніми угодами належать консорціум 
німецьких банків АКА, німецька Кредитна установа для Відбудови (КfW), 
Ексімбанк США, Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), 
Асоціація французьких банків, група італійських кредитних інститутів на 

47

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

чолі з Efibanca, іспанський Banco de Sabadell, швейцарський банк UBS, 
UniCredit Bank Austria AG та інші, що надавали кредитні ресурси під 
страхове покриття найбільших експортно-кредитних агентств, таких як 
Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція), Ексімбанк США,  
SACE (Італія) та інших.

»  ІНОЗЕМНІ КРЕДИТИ, ОФОРМЛЕНІ АТ «УКРЕКСІМБАНК» 
ЯК ФІНАНСОВИМ АГЕНТОМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ, У РОЗРІЗІ КРАЇН-КРЕДИТОРІВ

2012 року в рамках реалізації урядових домовленостей  
АТ «Укрексім банк» як уповноважений банк з української сторони 
виконував функції з обслуговування проекту будівництва міжнародного 
пасажирського аеровокзалу та відповідної інфраструктури 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зазначений проект 
фінансується за рахунок кредиту Японського банку міжнародного 
співробітництва на загальну суму 19,092 млрд єн з терміном погашення 
до 2035 року.

ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

АТ «Укрексімбанк» приділяє багато уваги розвитку та поглибленню 
відносин з міжнародними фінансовими установами  
й інституціональними інвесторами. Завдяки сумлінному виконанню 
зобов’язань корпоративний бренд банку є добре відомим 
на міжнародних ринках капіталу.

Укрексімбанк постійно вдосконалює існуючі та розробляє нові інструменти, 
спрямовані на залучення ресурсів та оптимізацію структури балансу, 
зокрема, боргових зобов’язань. Здійснюючи операції на міжнародному 
ринку боргових капіталів, банк також має на меті сприяти розвитку 
банківського сектору та фінансової інфраструктури України в цілому.
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ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНИХ ТА  
ГРОШОВИХ РИНКАХ
Здійснення операцій на валютних та грошових ринках є одним  
з найбільших і найважливіших сегментів діяльності Укрексімбанку, 
адже багато його клієнтів є експортоорієнтованими та 
імпортоорієнтованими підприємствами. Так, 2012 року обсяг операцій 
банку на міжбанківському валютному ринку України склав 153,8 млрд 
грн, що становить понад 5% загального обсягу операцій на цьому 
ринку. На міжнародному валютному ринку здійснено конверсійних 
операцій загальним обсягом 35,0 млрд грн.

З метою забезпечення оптимального рівня ліквідності банк активно 
працює на внутрішньому та міжнародному грошових ринках. 2012 року 
банком здійснено операцій на внутрішньому грошовому ринку в обсязі 
83,6 млрд грн та на міжнародному грошовому ринку – 27,4 млрд грн.

Значна увага приділяється комплексному обслуговуванню клієнтів. 
Одним з важливих сегментів цього є забезпечення кас банку 
необхідними обсягами готівки, у тому числі в іноземній валюті. 
Впродовж 2012 року на внутрішньому та міжнародному ринках 
здійснено операцій з банкнотами іноземних держав та банківськими 
металами в обсязі понад 1,0 млрд грн.

Чітке дотримання банком міжнародних стандартів та його репутація 
надійного партнера сприяє відкриттю міжнародними контрагентами 
на користь банку великої кількості FX-ліній. Банк активно проводить 
операції на міжнародному форексному ринку з усим спектром основних 
світових валют як за дорученням клієнтів, так і від свого імені.

2012 року контрагентами Укрексімбанку були понад 150 банківських 
установ України та СНД і більш ніж 40 іноземних банків. 

»  ОБСЯГ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ НА ГРОШОВИХ РИНКАХ
У 2012 РОЦІ 

внутрішній ринок  

83,6  
млрд грн 

міжнародний ринок  

27,4  
млрд грн
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Банком  
організовано  
три випуски  
облігацій:  
міжнародного 
аеропорту  
«Бориспіль»  
та два випуски  
облігацій  
міста Києва

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ

У межах отриманих АТ «Укрексімбанк» ліцензій на право здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – з торгівлі цінними 
паперами (андеррайтинг, дилерська та брокерська діяльність) та 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – банк пропонує 
повний спектр послуг на фондовому ринку.

У звітному році тривало нарощення портфеля цінних паперів – 
він збільшився на 5,5 млрд грн, з 14,4 млрд грн до 19,9 млрд грн.  
При цьому зростання відбулося переважно за рахунок корпоративних 
облігацій та облігацій місцевих позик банку – на 6,3 млрд грн, 
з 4,9 млрд грн до 11,1 млрд грн за номінальною вартістю. Водночас 
портфель державних цінних паперів зменшився на 1,8 млрд грн, 
з 10,4 млрд грн до 8,6 млрд грн.

Сформований банком портфель цінних паперів диверсифікований 
як за валютами, так і за ризиками емітентів.

2012 року банком було організовано та повністю завершено 
3 випуски облігацій (андеррайтинг): ДП МА «Бориспіль» на суму  
1 млрд грн та два випуски облігацій міста Київ – на суму 3,5 млрд грн 
та 1,9 млрд грн.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІНГ 

Протягом 2012 року банк впроваджував для корпоративних клієнтів 
різні продукти інвестиційного банкінгу, а також залучав нових клієнтів. 

У рамках продуктів інвестиційного банкінгу фінансова установа 
надавала такі послуги:

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

   послуги щодо виходу на боргові ринки капіталу шляхом здійснення 
розміщення боргових цінних паперів;

   послуги щодо виходу на міжнародні ринки капіталу шляхом 
здійснення первинного публічного розміщення акцій та приватного 
розміщення акцій.
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»
УПРАВЛІННЯ  
РИЗИКАМИ

Процес управління ризиками має ключове значення для забезпечення 
стабільної діяльності банку. 

Банк дотримується таких принципів управління ризиками:

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

  уніфікація процедур аналізу та моніторингу кредитних проектів, 
оцінка кредитоспроможності кожного позичальника/класу емітента 
та встановлення кредитного рейтингу й правил створення резерву 
під зменшення корисності;

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

  встановлення лімітів ризику стосовно обсягів операцій, 
що приймаються колегіальними органами, посадовою особою  
банку чи філіями; 

  встановлення лімітів (цільових та граничних значень) ризику 
на одного контрагента, на групу пов’язаних контрагентів, лімітів 
концентрації/обсягу кредитного портфеля (за галузями, групами 
контрагентів, окремими операціями/статтями балансу тощо);

  забезпечення постійного моніторингу та контролю ризику, а також 
дотримання всіх встановлених лімітів;

  уникнення конфлікту інтересів;

  забезпечення внутрішнього контролю за дотриманням політики 
та процедур.

Загальну відповідальність за встановлення та затвердження цілей 
у сфері управління ризиками та капіталом несе Наглядова рада. 
При цьому банк має окремі незалежні підрозділи, які відповідають 
за управління ризиками та їх контроль. За управління ризиками 
в банку відповідають: Правління, Комітет з управління активами  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

та пасивами (КУАП), Кредитний комітет, Комітет роздрібного бізнесу, 
Управління казначейства, Управління контролю ризиків. Правління 
затверджує Політику управління ризиками.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом: 

  встановлення цільових, критичних та граничних значень ключових 
показників кредитного ризику;

  надання кредитів/прийняття зобов’язань виключно відповідно 
до затвердженої Кредитної політики і прийнятих на її виконання 
нормативних документів банку; 

  формування і підтримання резервів на покриття очікуваних збитків/
втрат від кредитних операцій у обсягах, не менших  
від розрахункових величин таких збитків/втрат;

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

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

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

РИНКОВИЙ РИЗИК

Управління ринковим ризиком здійснюється шляхом:

  встановлення цільових, критичних та граничних ключових 
показників ринкового (процентного і валютного) ризику;

  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників 
ринкового (процентного і валютного) ризику;

  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення 
фактичних значень ключових показників ринкового (процентного та/
або валютного) ризику до критичних та/або граничних значень.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК

Управління валютним ризиком здійснюється шляхом:

  встановлення цільових, критичних та граничних значень ключових 
показників валютного ризику;

  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників 
валютного ризику;

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

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК

Управління процентним ризиком здійснюється шляхом:

  встановлення цільових, критичних та граничних значень ключових 
показників процентного ризику;

  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників 
процентного ризику;

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

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Управління ризиком ліквідності полягає у визначенні 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 розривами та здійснюється шляхом:

  встановлення цільових, критичних та граничних значень ключових 
показників ризику ліквідності;

  постійного моніторингу фактичних значень ключових показників 
ризику ліквідності;

  застосування адекватних заходів реагування у разі наближення 
фактичних значень ключових показників ризику ліквідності  
до критичних та/або граничних значень.
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СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК

Управління стратегічним ризиком полягає у забезпеченні адекватної 
системи комунікацій та реагування для оперативного виявлення на 
системному рівні, аналізу, оцінки та контролю стратегічних ризиків, 
на які наражається банк у своїй діяльності, і створення передумов  
для забезпечення адекватності структури і процесів прийняття та 
реалізації бізнес-рішень та здійснюється шляхом:

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

  належного повідомлення відповідних (за напрямами діяльності) 
колегіальних органів і підрозділів банку про стан реалізації 
прийнятих бізнес-рішень та їх вплив на фактичні і прогнозовані 
значення ключових показників ризику; 

  застосування адекватних заходів реагування у разі прийняття 
помилкових бізнес-рішень чи неадекватного виконання бізнес-
рішень та наближення фактичних значень ключових показників 
ризику до критичних та/або граничних значень.
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»
ІНФОРМАЦІЙНІ  
ТЕХНОЛОГІЇ

Враховуючи вплив інформаційних технологій на індустрію фінансових 
послуг та зростаючу конкуренцію, банк приділяє значну увагу 
питанням побудови та вдосконалення інформаційної інфраструктури, 
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, Cisco, SAP, EMC, Microsoft, VMware, Riverbed, 
Nortel, Dell, RedHat, Novell) та сучасного відкритого програмного 
забезпечення дозволяє гнучко й ефективно будувати інформаційну 
систему під бізнес-завдання банку.

Системи дистанційного обслуговування клієнтів – інтернет-банкінг 
Enter EXIМ®, «Клієнт-Банк», «Корпоративний Клієнт-Банк», мережа 
банкоматів, інформаційні кіоски, SMS-інформування, Інтернет-сайт 
банку – забезпечують зручний доступ клієнтів до інформаційних 
ресурсів і сервісів AT «Укрексімбанк».

»  ЯДРОМ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
AT «УКРЕКСІМБАНК» Є ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКА 
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА .  
Її найважливіше завдання полягає у створенні умов  
для централізованого оперативного управління вільними 
ресурсами банку з метою їх ефективного використання . 
Внутрішньобанківська платіжна система забезпечує 
взаємодію банку із зовнішніми платіжними системами 
(національною і міжнародною системами  
електронних платежів) через єдину точку входу –  
Розрахункову палату банку .
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Банк постійно вдосконалює системи резервування інформаційних 
ресурсів та управління інформаційною інфраструктурою. У рамках 
впровадження методології та стандартів ITSM у банку функціонує 
система моніторингу та управління інформаційною інфраструктурою 
AT «Укрексімбанк».

Корпоративна мережа банку побудована на сучасних технологіях 
із використанням швидкісних каналів IP/MPLS як основних каналів 
наземного зв’язку.

AT «Укрексімбанк» має власний процесинговий центр  
для обслуговування карток платіжних систем Visa International, 
MasterCard Worldwide, American Express і став першим з найбільших 
банків України, який здійснив сертифікацію на відповідність вимогам 
до інформаційної та фізичної безпеки згідно з міжнародним 
стандартом PCI DSS. Послугами процесингового центру 
AT «Укрексімбанк» успішно користуються 18 афілійованих банків.

У банку побудовано високотехнологічний центр обробки даних, який 
відповідає всім сучасним вимогам і стандартам, та впроваджена 
сучасна потужна системи збереження даних.

 

18  
банків
успішно  
користуються  
послугами  
процесингового  
центру  
Укрексімбанку 
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»
ПЕРСОНАЛ  
БАНКУ

Метою кадрової політики банку є створення і збереження ефективного 
та високопрофесійного, згуртованого та відповідального колективу, 
здатного гнучко реагувати на зміни у внутрішньому й зовнішньому 
середовищі, забезпечувати позиції лідера на фінансовому ринку.

Основними напрямами кадрової політики банку 2012 року стало 
забезпечення:

  оптимальної чисельності персоналу;

  оптимізації організаційної структури та оптимального навантаження 
на персонал;

  безперервного навчання та розвитку персоналу;

  високого рівня корпоративної культури.

Результатом ефективної реалізації кадрової політики стало зниження 
плинності персоналу та зменшення приросту його чисельності.

Крім цього, завдяки системі навчання та розвитку персоналу, 
побудованій відповідно до стандарту системи менеджменту якості 

»  ПЕРСОНАЛ Є ОСНОВНИМ КАПІТАЛОМ 
АТ «УКРЕКСІМБАНК» .  

Досягнення банку складаються з результатів діяльності 
кожного працівника . Для максимального розкриття 
потенціалу команди професіоналів, у своїй кадровій 
політиці банк керується принципами запровадження 
інновацій та постійного удосконалення .  Витрати 
на персонал банк розглядає як інвестиції  
у подальший розвиток .
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ПЕРСОНАЛ БАНКУ

ISO 9001:2008, стало можливим скоротити витрати за цим напрямом, 
не зменшуючи обсягів, темпів та якості навчання.

2012 року оптимізація витрат на навчання та розвиток персоналу 
досягалась за рахунок таких кроків:

  навчання та розвиток персоналу за рахунок зовнішніх провайдерів 
зведено до мінімуму;

  активно використовувались та розвивались системи дистанційного 
навчання;

  кількість інтерактивних навчальних заходів (тренінгів) збільшилась 
без залучення зовнішніх провайдерів;

  у філіях активно впроваджувалась програма кураторства.
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»
СОЦІАЛЬНА  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність бізнесу перед суспільством є одним із важливих 
аспектів ділової філософії АТ «Укрексімбанк». Своєю діяльністю 
у сфері благодійності банк сприяє відродженню кращих вітчизняних 
традицій банківського меценатства та доброчинності, робить вагомий 
внесок у справу захисту життя, здоров’я та гідності людини.

Основними напрямами благодійної діяльності АТ «Укрексімбанк» є:

  підтримка закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу 
дітям з онкологічними захворюваннями;

  фінансова підтримка лікування дітей з онкологічними 
захворюваннями;

  сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх 
програм, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням, 
сприяння у навчанні дітей-сиріт, дітей-інвалідів тощо;

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

  сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-
економічного становища в Україні;

»  ГОЛОВНИМ ПРИНЦИПОМ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
У СФЕРІ БЛАГОДІЙНОСТІ  

є спрямування фінансової та благодійної допомоги 
на розв’язання конкретних проблем осіб, організацій або 
установ, виключно на безоплатній, некомерційній основі . 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  сприяння розвитку екології та охорони довкілля, охорони здоров’я, 
масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагуванню 
здорового способу життя тощо.

Одним з найбільших та найефективніших проектів АТ «Укрексімбанк» 
у сфері соціальної відповідальності є благодійна програма  
«Разом за життя»®, покликана допомогти важкохворим дітям. 
З початку дії програми її учасниками зібрано понад 4,6 млн грн. 
Зібрані у рамках програми кошти АТ «Укрексімбанк» акумулює  
та перераховує безпосередньо на рахунки медичних закладів  
для придбання спеціалізованого медичного обладнання,  
хірургічного інструментарію, ліків тощо. Завдяки контролю з боку 
банку учасники програми можуть бути впевненими в тому,  
що кошти витрачаються за призначенням – інформація  
про їх цільове використання медичними закладами розміщується  
на офіційній Інтернет-сторінці проекту razom.eximb.com.

4,6 
млн грн 
зібрано  
учасниками 
програми  
«Разом  
за життя»®
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»
МЕРЕЖА БАНКУ

Банк відповідно до своєї місії та стратегічних цілей забезпечив побудову 
регіональної мережі, адекватної потребам його клієнтів. Мережа 
АТ «Укрексімбанк» в Україні складається зі 126 точок продажу, 
що забезпечують присутність банку в усіх регіонах країни: столиці, 
обласних і республіканських центрах, містах обласного підпорядкування.

Структура мережі банку в Україні вертикально інтегрована трьома 
рівнями установ: Головний банк, 29 філій та 96 відділень. 

Задля забезпечення високого рівня сервісу впроваджено 
клієнтоорієнтований поділ відділень на три типи:

  універсальні відділення, що надають повний перелік стандартних 
банківських та фінансових послуг клієнтам малого, середнього  
і корпоративного бізнесу, а також фізичним особам.

  корпоративні відділення, що обслуговують стратегічно важливих 
для банку клієнтів.

  комісійні відділення для обслуговування населення в місцях сталого 
попиту на банківське обслуговування.

»  СТРУКТУРА МЕРЕЖІ ВІДДІЛЕНЬ ЗА ТИПАМИ
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Мережа банку побудована на принципах виваженої стратегії розвитку, 
єдиного корпоративного стилю, прозорості діяльності, високого рівня 
сервісу.

Питання якості надання послуг установами мережі банку є важливим 
і принциповим зобов’язанням перед клієнтами. З цією метою банком 
постійно удосконалюються процедури обслуговування клієнтів, 
незмінно високими є стандарти безпеки та конфіденційності, 
забезпечується ефективна комунікація з клієнтами задля надання  
їм послуг найвищої якості.

Подальше розширення присутності банку та удосконалення  
його мережі відбуватиметься за рахунок відкриття нових відділень,  
з урахуванням поточної кон’юнктури ринку, оптимізації розташування 
відділень, а також підвищення ефективності їх діяльності.

За межами України функціонують два представництва банку: 
у м. Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії та Північної 
Ірландії) та у м. Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки).

 

»  2012 РОКУ БАНКОМ ВПРОВАДЖЕНО ПРОЦЕДУРУ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТОПОТОКОМ 

у години пік в установах банку . Триває робота 
над проектом «Підвищення ефективності мережі 
відділень», метою якого є оптимізація організаційної 
структури мережі, підвищення кваліфікації персоналу 
установ банку та якості надання послуг клієнтам .
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»
ПЕРСПЕКТИВИ  
І ПЛАНИ БАНКУ

Перспективи і плани розвитку банку визначаються місією та завданнями 
його розвитку і, зокрема, включають:

  сприяння реалізації державної політики, спрямованої на розвиток 
економіки України через підтримку національних інвестиційних 
проектів, насамперед в експортоорієнтованих та імпортозамінних 
галузях економіки, а також з фінансування інфраструктури малого та 
середнього бізнесу, заходів з енергозбереження та створення 
альтернативних джерел енергії;

  збереження провідних позицій серед банків України за обсягом та 
привабливістю умов залучення зовнішніх запозичень на міжнародних 
ринках капіталу, які, в тому числі, використовуватимуться як кредитні 
ресурси, що сприятиме створенню позитивного інвестиційного клімату 
національної економіки;

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

  розвиток проектів модернізації виробничих потужностей національних 
підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 
(Проекти розвитку експорту, Проекти впровадження 
енергоефективних та енергозберігаючих технологій, Проекти 
з фінансування сегменту малого й середнього бізнесу);

  підтримка вітчизняного виробника в усіх регіонах України шляхом 
надання повного спектру банківських послуг;

  формування стабільної, диверсифікованої ресурсної бази шляхом 
залучення коштів клієнтів на внутрішньому ринку, укріплення ринкових 
позицій та посилення конкурентоспроможності банку;

  проведення роботи щодо скорочення проблемної заборгованості, 
підтри мання належної якості кредитного портфеля, забезпечення 
достатнього рівня покриття наявних та попередження потенційних 
ризиків;

  ведення прибуткової та ефективної діяльності.
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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 
Великобританії  
та Північної Ірландії

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

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

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

Філія АТ «Укрексімбанк»  
в АР Крим

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

(0652) 60-55-22

Відділення №1 95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7 (0652) 62-10-89

Відділення №2  95007, 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
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РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА БАНКУ

Установа банку Місцезнаходження установи банку Телефон 

Філія АТ «Укрексімбанк»  
у м. Вінниці

21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корпус 1 (0432) 55-04-55

Відділення №1 21009, 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,  Дніпропетровська обл.,  
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

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) 44-83-56

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) 608-64

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

(0619) 44-01-56
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Установа банку Місцезнаходження установи банку Телефон 

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 B

(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 км (044) 513-22-00

Відділення №13 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А (044) 207-50-06

Відділення №14 02105, м. Київ, вул. П. Усенка, 8 (044) 351-73-76

Відділення №15 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
с. Софіївська Борщагівка, вул. Дімітрова, 51

(044) 351-75-76

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

(04463) 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, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 5 (0332) 77-78-50

Відділення в м. Ковелі 45008, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Незалежності, 69-А/23

(03352) 5-16-72

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. Трускавці 

82200, Львівська обл., м. Трускавець,  
вул. Дрогобицька, 33

(03247) 6-88-76

Відділення №2  
в м. Трускавці 

82200, Львівська обл., м. Трускавець,  
вул. Городище, 8

(03247) 6-63-11

Відділення №3  
в м. Трускавці 

82200, Львівська обл., м. Трускавець,  
вул. Стебницька, 27, корпус 1

(03247) 6-90-84

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

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

Відділення в м. Дрогобичі 82100, Львівська обл.,  
м. Дрогобич, вул. Бориславська, 2

(03244) 3-90-80
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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,  
селищна рада Авангардівська,  
7-й км Овідіопольської дороги, 1

(048) 750-84-60

Відділення №3 65026, м. Одеса, вул. Базарна, 5/1 (048) 725-14-80

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

(04868) 3-42-06

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 №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
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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, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1 (0312) 61-41-48

Відділення у м. Ужгороді 88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 19 (0312) 61-36-26

Відділення №1 88000, м. Ужгород, пл. Б. Хмельницького, 2 (0312) 67-33-87

Відділення №2 88000, 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. Мукачеві 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,  
вул. Ілони Зріні, 28

(03131) 3-41-06

Відділення в м. Берегові 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

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
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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 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 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 16 (0372) 55-68-18

Відділення в м. Новоселиці 60300, Чернівецька обл.,   
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) 65-39-09
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