
Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова Правлiння       Вайсман Костянтин Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

30.04.2012 М.П. 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

14282829  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Донецька, Ворошиловський, 83001, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(062) 332-45-24 (044) 231-70-56  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

Elena.Trubicina@fuib.com  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Цiннi папери України" №80(3380) V 
частина  

  
30.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
сторінці 

http://www.pumb.ua/ru/o_banke/korporativnoe_upravlenie/ 
informatsiya_emitenta/regularnaya_informatsiya#2011 

в мережі 
Інтернет 28.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство X 

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів 

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

До п. 1в."Банки, що обслуговують емiтента" мається на увазi 
кореспондентський рахунок п. 1є: "Iнформацiя про органи управлiння 
емiтента" не надаєтся, оскiльки емiтенти-акцiонернi товариства таку 
iнформацiю не заповнюють згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв; До п. 2: "Iнформацiя про засновникiв та/або 
учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" не 



надається iнформацiя про засновникiв, оскiльки за станом на 01.01.2011 року 
всi засновники вийшли з числа акцiонерiв банку; До п. 4а: "Iнформацiя щодо 
освiти та стажу роботи посадових осiб" : "Iнформацiя про розмiр винагороди 
посадових осiб" не надається тому, що є конфiденцiйної iнформацiєю 
фiзичної особи (згiдно ст. 30 Закону України "Про iнформацiю"), а також - 
комерцiйною таємницею Банку (згiдно ст. 505 Цивiльного кодексу України); 
п. 4б: "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 
емiтента" не надається, оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтента не 
володiють; До п. 7: "Iнформацiя про дивiденди" не надається, оскiльки у 
звiтному перiодi нарахування та виплати дивiдендiв не вiдбувались; До п. 9в: 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається, 
оскiльки Банк не випускав iнших цiнних паперiв; п. 9г: "Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається, оскiльки Банк 
протягом 2011 року не здiйснював викуп власних акцiй; п. 9д: "Iнформацiя 
щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не надається, оскiльки в звiтному 
перiодi бланки сертифiкатiв цiнних паперiв не замовлялись та не видавались 
сертифiкати цiнних паперiв власникам; До п. 11б: "Iнформацiя щодо вартостi 
чистих активiв емiтента" не надається, оскiльки емiтенти-банки не надають 
таку iнформацiю згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв; До п. 12: "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним 
випуском боргових цiнних паперiв" не надається, оскiльки вiдсутнi гарантiї 
третiх осiб, якi надавались щодо кожного випуску Банком боргових цiнних 
паперiв; До п. 15-24: Iнформацiя не надається, оскiльки Банк не випускав та 
не виступає емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та 
сертифiкатiв ФОН; До п. 25: "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не надається "Звiт 
про рух грошових коштiв (прямий метод)", оскiльки вiдповiдно до облiкової 
полiтики, Банк не веде облiк руху грошових коштiв за прямим методом; До п. 
29: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" не 
надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Фiнансова звiтнiсть, 
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не 
надається, оскiльки фiнансова звiтнiсть Банку складена згiдно основних вимог 
щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ПУМБ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

83001 

3.1.5. Область, район 

Донецька, Ворошиловський 

3.1.6. Населений пункт 

м. Донецьк 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Унiверситетська, 2а 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

Серiя А01 №432835 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

16.07.2009 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Донецької мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

3294492400.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

3294492400.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

Управлiння НБУ в Донецькiй областi 

3.3.2. МФО банку 

334624 

3.3.3. Поточний рахунок 

32001170801 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним  



рахунком у іноземній валюті 

д/н  

3.3.5. МФО банку  

д/н  

3.3.6. Поточний рахунок  

д/н  

3.4. Основні види діяльності 

65.12.0 IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО 

д/н д/н 

д/н д/н 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами.Андеррайтинг 

Серiя АВ 
№ 

493197 
21.10.2009 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

21.10.2014 

Опис 
Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: андеррайтинг, 

термiн дiї якої обмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть 

Серiя АВ 
№ 

493195 
21.10.2009 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

21.10.2014 

Опис 
Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: брокерська 

дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть 

Серiя АВ 
№ 

493196 
21.10.2009 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

21.10.2014 

Опис 
Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дилерська 

дiяльнiсть, термiн дiї якої обмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами 

Серiя АВ 
№ 

534152 
22.06.2010 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

22.06.2015 



паперiв та 
фондового 

ринку 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з 
управлiння цiнними паперами, термiн дiї якої 

обмежений. 

  

Прфесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Серiя АВ 
№ 

493255 
21.10.2009 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

21.10.2014 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, термiн дiї 

якої обмежений. 

  

Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських операцiй 8 06.10.2011 
Нацiональний 
банк України 

Безстроково 

Опис 
Банкiвська лiцензiя на право здiйснення 
банкiвських операцiй, термiн дiї якої 

необмежений. 

  

Дозвiл на право здiйснення операцiй 8 06.10.2011 
Нацiональний 
банк України 

Безстроково 

Опис 
Дозвiл на право здiйснення банкiвських операцiй, 

термiн дiї якого необмежений. 

  

Додаток до Дозволу 8 06.10.2011 
Нацiональний 
банк України 

Безстроково 

Опис 
Визначає перелiк операцiй, якi має право 

здiйснювати Банк 

  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування 
об'єднання 

Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя "Перша 
фондова торгiвельна 
система" (ПФТС) 

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72, оф. 6, 96 

Опис 

Асоцiацiя "ПФТС" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi 
здiйснюють торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з 
управлiння цiнними паперами. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна 

органiзацiя на ринку цiнних паперiв - об'єднання, створене з метою захисту iнтересiв своїх 
членiв, власникiв цiнних паперiв та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв та ринкiв 

фiнансових послуг. Асоцiацiя сприяє розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних 
паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками 

фондового ринку, якi є членами Асоцiацiї. 

  

"Українськi Фондовi 
Торговцi" (АУФТ) 

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 



Опис 

АУФТ є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють 
торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння 
цiнними паперами. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на 
ринку цiнних паперiв - об'єднання , створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв, 

власникiв цiнних паперiв та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв та ринкiв фiнансових 
послуг. Асоцiацiя сприяє розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в 
Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, 

якi є членами Асоцiацiї. 

  

Visa International S.A. 1 Sheldon Square London W2 6TT United Kingdom 

Опис 

Visa International Service Association - одна з найбiльших свiтових платiжних систем. 
Карти VISA приймаються до оплати в торгових точках бiльш, нiж 150 країн свiту. 
Органiзацiя грає центральну роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i 

технологiй, якi використовують 21 тисяча фiнансових органiзацiй, - членiв платiжної 
системи i власниками їх карт. 

  

Українська мiжбанкiвська 
Асоцiацiя членiв 

платiжних систем "ЕМА" 
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 

Опис 

Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА" здiйснює взаємодiю з мiжнародними 
платiжними системами та iншими системами, якi використовують платiжнi карти; 
забезпечує функцiонування та розвиток системи колективної безпеки; взаємодiю та 

представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань 
розвитку карткових програм, юридичних i технологiчних питань карткового бiзнесу та 

безготiвкових платежiв громадян. 

  

International Airline 
Passengers Association 

Advertiser House, 19 Bartlett Street, South Croydon, Surrey CR2 6 TB, England&Wales 

Опис 

Володiння дисконтною карткою передбачає для її володаря отримання асоцiйованого 
членства у асоцiацiї IAPA, що дає можливiсть володарю картки участi в 4-х програмах 
знижок: програма знижок у готелях, при орендi автiвок, програма пошуку багажу, та 

програма знижок у Всесвiтнiй мережi бiзнес - центрiв. 

  

Priority Collection Ltd. 5 Brighton Road, Croydon, Surrey CR2 6EA, England 

Опис 

Дисконтна картка Priority Pass надає право користування VIP- залами аеропортiв 80 -ти 
країн свiту її власникам. Строк дiї картки - 1 рiк. Картка орiєнтована на привiлейованих 
клiєнтiв, якi здiйснюють частi подорожi закордон та користуються послугами VIP- залiв 

аеропортiв. 

  

Професiйна асоцiацiя 
реєстраторiв та 

депозитарiїв (ПАРД) 
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-б 

Опис 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв - об"єднання юридичних осiб, що 
отримали лiцензiю на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв 

(депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi зберiгача 
цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, а 
саме дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв). ПАРД, вiдповiдно 
до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є саморегулiвною органiзацiєю, 
що створена у формi асоцiацiї. У своїй дiяльностi ПАРД сприяє розвитку добросовiсної 
конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних 
паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi. Забезпечує iнформацiйну, 

методичну i технiчну пiдтримку членiв ПАРД. Здiйснює представницькi функцiї i захищає 
iнтереси членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомогає цим органам 
i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку 
цiнних паперiв. Розробляє та впроваджує у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних стандартiв, 



норм i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку. Забезпечує 
посередництво у вирiшеннi спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її 

членами i третiми особами. Сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, 
що здiйснює реєстраторську i депозитарну дiяльнiсть. 

  

Western Union 
Western Union Financial Services, Inc. Corporate Headquarters: 12500 E. Belford Ave, 

Englewood, CO 80112, USA 

Опис 

Компанiя "Western Union" - одна з найбiльших у свiтi мiжнародна система термiнових 
грошових переказiв. "Western Union" працює на ринку фiнансових послуг бiльш нiж 150 

рокiв. Сьогоднi, послуги компанiї надаються через мережу з понад 400 000 пунктiв 
обслуговування у бiльш нiж 200 країнах та територiях. Мiльйони клiєнтiв у всьому свiтi 

довiряють "Western Union" у переказi грошей. 

  

Асоцiацiя "УкрСВIФТ" 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а 

Опис 
Українська нацiональна группа членiв i користувачiв мiжнародної системи обмiну 

платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим 
статусом. 

  

MasterCard Worldwide 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA 

Опис 

MasterCard Worldwide - найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням 
фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш, нiж 210 країнах i регiонах свiту. 

ПАТ "ПУМБ" є членом MasterCard Worldwide з 1997р. Наразi ПАТ "ПУМБ" є 
Принципальним членом у даному об'єднаннi. 

  

Фонд гарантування 
вкладiв фiзичних осiб 

01032, Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б 

Опис 

Фонд є державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного 
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi 
Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй 

iноземних банкiв. Фонд гарантує вклади громадян, якi розмiщенi в учасниках (тимчасових 
учасниках) Фонду в нацiональнiй та iноземнiй валютi, включаючи вiдсотки, в розмiрi 

вкладiв, але не бiльше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, фiлiї iноземного банку на 
день настання недоступностi вкладiв. Вклади до 1 гривнi не вiдшкодовуються. 

  

"Незалежна асоцiацiя 
банкiв України" 

вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, поверх 13, офiс 25, м. Київ, Україна, 
03150 

Опис 

НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв 
України.Основна мета якого полягає у вирiшеннi будь-яких питань мiж учасниками ринку 

фiнансiв, спiльному забезпеченнi захисту їх iнтересiв та вибудовування єдиної лiнiї 
взаємовiдносин з Нацiональним Банком України та iншими державними органами. 

  

3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Кредит - 
Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 
агентство 

24.11.2011 
uaAА- (прогноз 
стабiльний) 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 



Найменування 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

ТОВ "СКМ Фiнанс" 33340407 
83001Україна м. Донецьк 
вул. Постишева, буд.117 

92.200000000000 

SCM FINANCIAL 
OVERSEAS LIMITED 

189448 
1066Cyprus Nicosia 

Themistokli Dervi St, 3 
JULIA HOUSE 

7.700000000000 

Прізвище, ім" я, по 
батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Бандура Ганна Анатолiївна д/н д/н д/н 0.100000000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" за 2011 рiк становить 2928 
осiб. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом становить 11 осiб. Загальний фонд оплати працi за 2011 рiк склав 313 947,0 тис. грн. 
Звiт про дiяльнiсть в галузi органiзацiйного розвитку персонала Банка в 2011 р. Навчання 
спiвробiтникiв Банка органiзовано у вiдповiдностi з затвердженою Правлiнням Банку полiтикою i 
процедурою навчання персонала. Для зростання i розвитку Банка необхiдний випереджальний 
особистий рiст i безперервний професiйний розвиток спiвробiтникiв. Система навчання ПАТ 
"ПУМБ" носить цiльовий i iндивiдуальний пiдхiд. Фiлософiєю даного пiдходу є комплексний 
пiдхiд до розвитку "10%+20%+70%": 10% - тренiнги, семiнари, курси, додаткова 
освiта/сертифiкацiя; 20% - коучiнг i наставництво, культура надання зворотного зв'язку, передача 
особистого досвiду iншим; 70% - участь в проектах i загальнобанкiвських iнiцiативах, отримання 
нового досвiду/ тимчасових призначень, початковий досвiд керування другими людьми, тимчасова 
робота в iнших пiдроздiлах. Всього за звiтний перiод (станом на 23.12.11 р.) в ПАТ "ПУМБ" було 
проведено навчання 2387 чоловiк за всiма напрямками банкiвської дiяльностi, для порiвняння в 
2010 р. - 1027 чоловiк. Нижче представлена статистика з навчальних заходiв в розрiзi чоловiко-
дней vs FTE (6715), з яких: 5777 - це внутрiшнє навчання, 854 - зовнiшнє навчання, 84 - iноземне 
навчання. В 2011 р. особа увага придiлялась навчанню спiвробiтникiв бiзнес-напрямкiв i 
регiональної мережi. Навчальнi заходи були органiзованi силами корпоративних тренерiв трьох 
вiддiлiв навчання - Вiддiл оцiнки i розвитку Управлiння з органiзацiйного розвитку персонала, 
Вiддiл навчання спiвробiтникiв Роздрiбного бiзнеса i Корпоративного бiзнеса. Функцiональне 
навчання iнших пiдроздiлiв проводилось як силами внутрiшнiх спецiалiстiв, так i зовнiшнiми 
провайдерами. Основнi реалiзованi масовi програми для спiвробiтникiв ПАТ "ПУМБ" в 2011 роцi: 
- Роздрiбний бiзнес Модель активних продаж банкiвських продуктiв - 577 спiвробiтникiв, 
пройшли навчання; - Наставничество - 216; - Стандарти продажу банкiвських продуктiв фiзичним 
особам - 156; - Корпоративний бiзнес Технiка продажу депозитних продуктiв - 117; - 
Корпоративна модель продаж, 1-й рiвень - 81; - Факторинг: переваги i особливостi роботи з 
продуктами - 77; - Кредитний аналiз для клiєнт-менеджерiв - 51; - Загальнобанкiвськи програми 
Ласкаво просимо до команди ПАТ "ПУМБ" - 526; - Впровадження в ПАТ "ПУМБ" нової системи 
управлiння операцiйним ризиком - 219; - Система щорiчної оцiнки дiяльностi спiвробiтникiв - 148; 
- Стандарти обслуговування клiєнтiв - 123; - Iнвестицiйнi продукти - 67; - Six sigma Awareness - 63; 
- Управлiння проектами - 53; - Основи опису бiзнес-процесiв - 47; - Технологiї ефективного 
управлiння - 44; - Ефективне навчання спiвробiтникiв. Навики управлiння i роботи з групою - 25; - 
Поведiнчеське iнтерв'ю при цiльовому отборi персоналу - 24; - Як ефективно спiлукатися зi ЗМI - 
21; - Iншi функцiональнi програми - 440. У звiтному роцi було прийнято рiшення про введення 
комплексного пiдходу до автоматизацiї HR процесiв (HRIS) на базе, що дозволить розвинути 



модулi рекрутменту, системи дистанцйоного навчання (СДН), i оцiнки дiяльностi персоналу. 
Необхiднiсть впровадження СДН була обумовлена потребою бiзнес напрямкiв оперативно навчати 
персонал новим банкiвським продуктам, послугам i процедурам. На даний момент посредством 
СДН спiвробiтники усiх пiдроздiлiв Банку i мережi фiлiй активно вивчають призначенi 
дистанцiйнi курсi i проходять тестування за профiльними напрямками: - "Електронний 
документообiг ПУМБ" - 1027 спiвробiтникiв, пройшли навчання; - "Касовi операцiї в нацiональнiй 
i iноземнiй валютi" - 460; - Тестування касових працiвникiв - 450; - "Стандарти продаж" - 450; - 
Тестування спiвробiтникiв Роздрiбного бiзнеса, що виконують функцiї РБО - 269; - "Платежi в 
нацiональнiй i iноземнiй валютi" - 187; - "Iнтернет-банкiнг для корпоративних клiєнтiв" - 80; - 
Тестування спiвробiтникiв Роздрiбного бiзнеса роботi в FOS - 80; - Тестування кредитних 
аналiтикiв корпоративного бiзнеса - 80; - Загалом - 3083.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вайсман Костянтин Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1969 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Державна академiя управлiння iм. С. Орджонiкiдзе (Москва, Росiя) за спец-ю 
"Автоматизованi системи управлiння" квалiфiкацiя "Iнженер-економист по АСУ на 
автомобiльному транспортi"; 2. Унiверситет Чикаго (США), магiстр бiзнес-адмiнiстрування (МВА 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК УРАЛСIБ", Перший Вiце-Президент зi стратегiї та 
фiнансiв. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечує 
стiйку й ефективну роботу банку i його фiлiй. Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи банку 
за всiма напрямками його дiяльностi. Розробляє стратегiю дiяльностi банку та забезпечує його 
розвиток. Органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної Ради. Дiє 
вiд iменi банку i представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма пiдприємствами, органiзацiями, 
установами, державними органами. Формує облiкову полiтику банку за мiжнародними i 
нацiональними стандартами та забезпечує її реалiзацiю, координує здiйснення контролю всiх 
необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв 
контролю; забезпечує одержання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом 
визначення структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi ; супроводжує виконання 
податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу по проходженню 
мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ, перевiрок податкових органiв. Формує 
стратегiю банку вiдносно iнформацiйних технологiй. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову 



полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. 
Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для дотримання облiку, звiтностi та методологiї 
вiдповiдно до нацiональних i мiжнародних стандартiв. Визначає стандарти управлiнського облiку 
та звiтностi, стратегiчного планування та аналiзу. Забезпечує формування позитивного iмiджу та 
репутацiї бренду "ПУМБ", реалiзацiю PR - стратегiї, просування продуктiв i сервiсiв, дотримання 
єдиних корпоративних стандартiв ПАТ "ПУМБ". Супроводжує формування облiкової й 
податкової полiтики, проведення внутрiшнього та зовнiшнього аудиту. Забезпечує вдосконалення 
та реалiзацiю тарифної полiтики банку. Управляє активами i пасивами банку в частинi розробки 
методологiї по внутрiшньому трансферного цiноутворення та впровадження його в управлiнський 
облiк, а також з управлiння цiноутворенням за зовнiшнiми вiдсотковими ставками. Здiйснює 
контроль над управлiнням лiквiднiстю банку. Координує роботу Департаменту безпеки банку. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних 
даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Юргенс Дмитро Юрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Київський Нацiональний економiчний унiверситет (диплом магiстра по облiку i аудиту в 
управлiннi банками); 2. Лондонська бiзнес школа. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "СКМ ФIНАНС", Заступник Генерального директора зi страхового бiзнесу. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Визначає i реалiзує основнi напрямки казначейської дiяльностi банку; 
забезпечує ефективну цiнову полiтику i зростання обсягiв операцiй з купiвлi-продажу валюти 
клiєнтами; реалiзацiю кредитних проектiв з мiжнародними фiнансовими iнститутами; визначає 
напрямки роботи банку з цiнними паперами i направляє розвиток депозитарної дiяльностi; 
реалiзує полiтику в галузi формування ефективної i надiйної мережi банкiв-кореспондентiв. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних 
даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Черненко Сергiй Павлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища: Донецький Державний технiчний унiверситет (диплом за спецiальнiстю: "Мiжнароднi 
економiчнi вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi"). 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "СКМ ФIНАНС", Заступник Генерального директора з ризик-менеджменту. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками; визначає i контролює 
реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, 
пов'язану з погашенням проблемних активiв банку та формуванням встановлених резервiв пiд 
кредитнi ризики. Формує стратегiю банку щодо захисту iнформацiї; супроводжує питання, 
пов'язанi з проведенням платежiв. На перiод тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння виконує 
його обов'язки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Загороднiков Артур Германович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1967 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Горлiвський педагогiчний iнститут iноземних мов iм. Н.К. Крупської (диплом за 
спецiальнiстю: "Англiйська та нiмецька мови"); 2. Донецький Нацiональний унiверситет (диплом 
за спецiальнiстю: "Фiнанси" та здобув квалiфiкацiю економiста) 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", Перший Заступник Голови 
Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Удосконалення системи залучення та утримання великих 
корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, 
iндивiдуальних особливостей клiєнтiв та використанням найбiльш актуальних банкiвських 
продуктiв; робота з органами виконавчої влади, робота з окремими проектами з простроченої 
заборгованостi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дятлова Олена Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Київський державний педагогiчний iнститут iноземних мов, спецiальнiсть: "Iноземнi 
мови"; 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна 
економiка". 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "ДХЛ Iнтернешнл Україна", керiвник департаменту служби персоналу. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Очолює i спрямовує роботу з персоналом. Визначає i координує 
розвиток i впровадження стратегiчних полiтик i практик у сферi управлiння персоналом, 
спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку. Планує та впроваджує акцiї, 
нацiленi на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначає 
полiтику банку в областi пiдбору та найму персоналу, а також його подальшого розвитку та 
навчання. Розробляє та супроводжує впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярно 
стежить за змiнами на ринку оплати працi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Волчков Олексiй Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: "Обладнання i 
технологiя зварювального виробництва"; 2. Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська 
академiя", ступень: "Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування". 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Визначає i реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними 
особами; забезпечує формування ефективної тарифної, процентної i продуктової полiтик, бере 
участь у формуваннi кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою; формує i забезпечує 
роботу каналiв продажiв банкiвських продуктiв юридичним особам, а також маркетингової 
стратегiї, пов'язаної з просуванням продуктiв i послуг для корпоративних клiєнтiв. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не 
надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Косенко Наталiя Фелiксiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1957 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит". 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння. 

6.1.8. Опис 



Обов'язки посадової особи: Вiдповiдає за ефективну роботу регiональної мережi. Розробляє i 
контролює виконання операцiйних планiв вiддiленнями. Органiзовує спiльну роботу з 
пiдроздiлами банку з монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих 
вiддiлень та необхiднiсть вiдкриття нових, доцiльнiсть роботи нерентабельних вiддiлень. 
Проводить аналiз якiсних показникiв роботи вiддiлень ПУМБ в регiонах, динамiку займаної ними 
частки ринку за активами i пасивами корпоративних клiєнтiв та клiєнтiв роздрiбного бiзнесу. 
Вносить пропозицiї з удосконалення процесiв, що сприяють пiдвищенню якостi обслуговування 
клiєнтiв i рiвня їх задоволеностi, а також продуктивностi працi спiвробiтникiв вiддiлень. 
Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчної полiтики банку в процесi проведення 
будiвництва та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов'язанi iз забезпеченням 
життєдiяльностi банку; контролює стан документообiгу в банку i архiвування документiв на 
паперових носiях. Визначає основнi напрямки роботи по грошовому обiгу, неторгових i касових 
операцiях. За постiйним дорученням керiвника банку супроводжує здiйснення заходiв з охорони 
працi, надзвичайних ситуацiй, контролює роботи з експертної оцiнки документiв та iнвентаризацiї 
майна банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Школяренко Костянтин Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1980 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: "Мiжнародна економiка; 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Здiйснює просування полiтики ПУМБ в областi вдосконалення 
системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних 
даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний Бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Мошкалова Олена Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища: Донецький Державний унiверситет, спецiальнiсть фiнанси та кредит. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

24 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Донецьке облуправлiння Промстройбанку СРСР, Заступник головного бухгалтера. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Формує облiкову полiтику банку за мiжнародними i нацiональними 
стандартами та забезпечує її реалiзацiю, координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за 
станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил i об'єктiв контролю; 
забезпечує одержання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення 
структури i правил функцiонування єдиної системи звiтностi ; супроводжує виконання податкової 
полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу по проходженню мiжнародного 
та українського аудиту, перевiрок НБУ, перевiрок податкових органiв. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Архiпов Iлля Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Московське представництво фiрми "МакКiнзi та Компанiя, Iнк. ФСЮ" (Росiйська Федерацiя), 
Директор з розвитку бiзнесу. 

6.1.8. Опис 



Обов'язки посадової особи: 1) призначає i звiльняє Голову та членiв Правлiння, визначає їх 
повноваження, затверджує умови працi, оплати працi та матерiального стимулювання членiв 
Правлiння (умови договорiв з ними); 2) контролює дiяльнiсть Правлiння Банку; 3) затверджує в 
межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) 
визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 5) 
призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу 
внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного 
разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та 
лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 
приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших 
об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших 
пiдприємств; 7) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 8) затверджує стратегiчний план i рiчнi 
економiчнi та фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 9) 
перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо 
використання прибутку i покриття збиткiв; 10) приймає рiшення про звернення до Нацiонального 
банку України щодо змiн до лiцензiї Банку; 11) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи 
продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, 
цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства 
України, приймає рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за 
умовчанням є однiєю з умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про 
притягнення до дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення 
про вчинення Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 
визначеного чинним законодавством України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку 
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача 
майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Попов Олег Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1969 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "СКМ", Виконавчий директор. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) затверджує склад Кредитної ради та Положення про неї; 2) 
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або 
депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 3) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, 
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 4) визначає зовнiшнього аудитора, 
умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 5) призначає керiвника Служби 
внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) 
аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її 
дiяльнiсть; 6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо 
заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних 
особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 7) приймає 
рiшення щодо покриття збиткiв; 8) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi 
плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 9) перевiряє фiнансовi звiти Банку 
i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття 
збиткiв; 10) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком 
акцiй; 11) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також 
рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 12) у будь-який час та 
на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про 
вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з 
умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до 
дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 13) приймає рiшення про вчинення 
Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством 
України; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 
законодавством України; 15) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 
дивiдендiв або викупу акцiй; 16) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
17) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним 
законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курiлко Сергiй Євгенович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1961 



6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "СКМ", юрисконсульт. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових 
Зборiв, готує пропозицiї щодо питань, що виносяться на Збори; 2) пiдготовка порядку денного 
Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) затвердження ринкової вартостi 
майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 4) обрання реєстрацiйної 
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 5) визначення дати 
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до 
чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 
чинного законодавства України; 6) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного 
пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України; 7) затверджує в межах своєї 
компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 8) визначає 
зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; 9) призначає 
керiвника Служби внутрiшнього аудиту, затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту 
та план (графiк) аудиторських перевiрок, а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, 
заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 10) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає 
рiшення щодо заснування та участi Банку у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та 
юридичних особах, придбання чи вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 11) 
приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 12) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та 
фiнансовi плани, кошторис операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 13) перевiряє фiнансовi 
звiти Банку i звiти Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i 
покриття збиткiв; 14) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 
Банком акцiй; 15) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а 
також рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 16) у будь-який 
час та на власних пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про 
вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з 
умов трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до 
дисциплiнарної та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 17) приймає рiшення про вчинення 
Банком значних правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством 
України; 18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 
законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 
дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
21) здiйснює iншi повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним 
законодавством України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.1.1. Посада 

Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дугадко Ганна Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1971 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ АБ "РАДА БАНК" м. Днiпропетровськ. Заступник Голови Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Зборiв; 2) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 
повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право 
на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 3) надсилання в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання 
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства 
України; 4) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 5) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, 
встановлює розмiр оплати його послуг; 6) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, 
затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, 
а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 7) приймає 
рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв 
Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у 
промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи 
вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 8) приймає рiшення щодо покриття 
збиткiв; 9) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис 
операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 10) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти 
Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 11) 
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) 
прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про 
викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних 
пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення 
Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов 
трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної 
та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення про вчинення Банком значних 
правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 15) 
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством 



України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) здiйснює iншi 
повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством 
України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дуденко Олена Леонiдiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "СКМ", Спецiалiст. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i 
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) вносить на Загальнi збори акцiонерiв 
або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної 
комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 3) 
здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, 
за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера 
(акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; 4) має право 
вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
данних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яшта Сергiй Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Юрист постiйного представництва в Українi "EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING". 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi 
пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 
фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 2) здiйснює перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням 
Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi 
володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; 3) має право вносити пропозицiї 
до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iзосiмова Наталiя Вадимiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор з корпоративних перетворень ЗАТ "СКМ". 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: 1) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Зборiв; 2) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 



повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право 
на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 3) надсилання в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання 
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства 
України; 4) затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 5) визначає зовнiшнього аудитора, умови договору з ним, 
встановлює розмiр оплати його послуг; 6) призначає керiвника Служби внутрiшнього аудиту, 
затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту та план (графiк) аудиторських перевiрок, 
а також регулярно, не рiдше одного разу на рiк, заслуховує звiт про її дiяльнiсть; 7) приймає 
рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв 
Банку, затвердження їх статутiв i положень; приймає рiшення щодо заснування та участi Банку у 
промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях та юридичних особах, придбання чи 
вiдчуження Банком акцiй, часток чи паїв iнших пiдприємств; 8) приймає рiшення щодо покриття 
збиткiв; 9) затверджує стратегiчний план i рiчнi економiчнi та фiнансовi плани, кошторис 
операцiйних витрат, будь-якi поправки до них; 10) перевiряє фiнансовi звiти Банку i звiти 
Правлiння та розглядає пропозицiї Правлiння щодо використання прибутку i покриття збиткiв; 11) 
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 12) 
прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, а також рiшення про 
викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13) у будь-який час та на власних 
пiдставах, вiдповiдно до чинного законодавства України, приймає рiшення про вiдсторонення 
Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (зазначене за умовчанням є однiєю з умов 
трудового договору з Головою Правлiння), приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної 
та iншої вiдповiдальностi членiв Правлiння; 14) приймає рiшення про вчинення Банком значних 
правочинiв у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; 15) 
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством 
України; 16) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) здiйснює iншi 
повноваження, делегованi Зборами, або вiднесенi цим Статутом або чинним законодавством 
України до виключної компетенцiї Спостережної ради. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, Член 
Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хара Едуард Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1968 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Донецький державний унiверситет: "Економiка працi"; 2. Донецький юридичний iнститут 



МВС при Донецькому нацiональному унiверситетi: "Правознавство". 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донгорбанк", Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Забезпечення ефективного функцiонування та постiйне вдосконалення 
внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками 
легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог 
чинного законодавства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду 
на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крепак Дмитро Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження** 

1971 

6.1.5. Освіта** 

Вища: 1. Московський державний iнститут мiжнародних вiдношень МIС РФ(д-м за спецiальнiстю 
"Мiжнароднi економiчнi вiдносини"), 2. Школа бiзнесу Wharton Унiверситета Пенсiльванiї (д-м за 
спец-тю "Бiзнес адмiнiстрування та фiнансовий менеджмент") 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", директор департаменту розвитку мережi. 

6.1.8. Опис 

Обов'язки посадової особи: Визначає полiтику банку з роботи на ринку роздрiбних банкiвських 
послуг, зокрема з фiзичними особами; формує полiтику роботи Процесингового центру з 
мiжнародними платiжними системами i банками, супроводжує питання, пов'язанi з емiтуванням 
пластикових карт для власних потреб банку та банкiв-партнерiв; забезпечує роботу мережi 
вiддiлень i каналiв продажiв банкiвських продуктiв фiзичним особам. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ТОВ "СКМ 
Фiнанс" 

33340407 

83001 Україна Донецька 
Ворошиловський м. 

Донецьк вул. 
Постишева, буд.117 

30.03.2005 13212819 92.20000000000 13212819 0 0 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 13212819 92.20000000000 13212819 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид 
загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 

20.04.2011 

Кворум 
зборів** 

99.870800000000 

Опис 

Порядок денний: 1) Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї Зборiв. 2) Про затвердження рiчного 
звiту Банку за 2010 рiк. 3) Про затвердження висновку зовнiшнього аудитора Банку щодо рiчного 
звiту Банку за 2010 рiк. 4) Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Банку щодо рiчного звiту 
Банку за 2010 рiк. 5) Про розподiл прибутку (або порядок покриття збиткiв) Банку за 2010 рiк. 6) Про 
прийняття рiшень за результатами розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної 
комiсiї Банку за пiдсумками дiяльностi в 2010 роцi. 7) Про замiну незалежного аудитора для перевiрки 
фiнансової звiтностi ПАТ "ДОНГОРБАНК", пiдтвердження достовiрностi Передавального акту, а 
також проведення згiдно iз вимогами законодавства України iнших заходiв в межах реорганiзацiї ПАТ 
"ДОНГОРБАНК" шляхом приєднання до ПАТ "ПУМБ" . 8) Про внесення змiн до Статуту Банку 
шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9) Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10) Про внесення змiн до Положення про 
Правлiння Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11) Про затвердження Положення про 
Спостережну раду Банку. 12) Про змiни у складi Спостережної ради Банку. 

 
чергові позачергові Вид 

загальних 
зборів*  X 

Дата 
проведення 

15.07.2011 

Кворум 
зборів** 

100.000000000000 

Опис 

Порядок денний: 1.Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї Зборiв. 2.Про затвердження 
Передавального акту в зв'язку з реорганiзацiєю ПАТ "Донгорбанк" шляхом приєднання до ПАТ 
"ПУМБ". 3.Про збiльшення статутного капiталу i емiсiю акцiй ПАТ "ПУМБ" в обсязi зареєстрованого 
статутного капiталу ПАТ "Донгорбанк". 4.Про порядок i умови обмiну акцiй ПАТ "Донгорбанк" на 
акцiї ПАТ "ПУМБ". 5.Про обрання уповноважених осiб на здiйснення подальших дiй щодо ПАТ 
"Донгорбанк" як банку, що реорганiзовується. 6.Про визначення уповноваженого органу ПАТ 
"ПУМБ", якому надаються права щодо: 1) прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення 
(обмiну) акцiй; 2) затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй; 3) затвердження звiту про 
результати розмiщення (обмiну) акцiй; 7.Про затвердження балансу ПАТ "ПУМБ" як банку-
правонаступника, складеного на пiдставi Передавального акту. 

 
чергові позачергові Вид 

загальних 
зборів*  X 

Дата 
проведення 

21.10.2011 

Кворум 
зборів** 

100.000000000000 

Опис 

Порядок денний: 1. Про обрання Секретаря та Лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Про регламент проведення 
Зборiв. 3. Про затвердження змiн до статуту ПАТ "ПУМБ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
4. Про уповноваження на пiдписання нової редакцiї статуту ПАТ "ПУМБ". 5. Про обрання 
уповноважених осiб на здiйснення дiй щодо погодження змiн до статуту ПАТ "ПУМБ" з 
Нацiональним банком України та їх державної реєстрацiї. 6. Затвердження складу Спостережної ради 
ПАТ "ПУМБ" як Банку-правонаступника. 7. Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПУМБ" як 
Банку-правонаступника. 8. Затвердження складу Правлiння ПАТ "ПУМБ" як Банку-правонаступника. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437 

Місцезнаходження д/н Україна Київська д/н м. Київ вул. Генерала Наумова, 23б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2315 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

Міжміський код та телефон д/н 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi за 2011 рiк, що подається 
до НБУ. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Moody's Investors Service 

Організаційно-правова форма Іноземне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ д/н 

Місцезнаходження д/н United Kingdom немає д/н London One Canada Square, Canary Wharf 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +44 (0) 2077721000 

Факс +44 (0) 2077725401 

Вид діяльності Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про 
кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв 

Опис Отримання лiцензiї нацiональним рейтинговим агентством не 
передбачено законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються 
видачi лiцензiї, не заповненi. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Кредит - Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/н м. Київ вул. Межигiрська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006 



Міжміський код та телефон (044) 4902550 

Факс (044) 4902554 

Вид діяльності Надає рейтинги i публiкує незалежнi висновки про 
кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну якiсть їх паперiв 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як рейтингова 
агенцiя. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ вул.Тропiна,7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854240 

Факс (044) 5854240 ( вн.1019) 

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних 
паперiв 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр про приєднання до правил електронного документообiгу. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ вул.Тропiна,7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ № 498005 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854240 

Факс (044) 5854240 ( вн.1019) 

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр про приєднання до правил електронного документообiгу. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ вул.Тропiна,7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ №483425 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту 
iнформацiї 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854240 

Факс (044) 5854240 ( вн.1019) 

Вид діяльності Лiцензiя на використання засобiв криптографiчного захисту 
iнформацiї 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр про приєднання до правил електронного документообiгу. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м. Київ вул. Б.Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон 044-279-12-13 

Факс 044-377-70-16 

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних 
паперiв 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр надання послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м. Київ вул. Б.Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ № 581323 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 2791213 



Факс (044) 3777016 

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр надання послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м. Київ вул. Б.Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АГ №500747 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту 
iнформацiї 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.08.2011 

Міжміський код та телефон (044) 2791213 

Факс (044) 3777016 

Вид діяльності Лiцензiя на використання засобiв криптографiчного захисту 
iнформацiї 

Опис ПАТ "ПУМБ" як Зберiгач цiнних паперiв користується послугами 
депозитарiя на пiдставi договорiв: Депозитарного договору; Договору 
про клiринг та розрахунку за договорами щодо цiнних паперiв; 
Договiр надання послуг акредитованого центру сертифiкацiї ключiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Астерс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30848230 

Місцезнаходження 01030 Україна Київська д/н м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 19-
21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 2306000 

Факс (044) 2306001 

Вид діяльності Юридичнi консультацiї 

Опис ТОВ "АСТЕРС" надають юридичнi консультацiї провiдним банкам та 
фiнансовим установам пiд час здiйснення ними масштабних проектiв 
в Українi. ТОВ "АСТЕРС" виступило юридичним консультантом ПАТ 
"ПУМБ" у зв'язку з приєднанням ПАТ "Донгорбанк", зокрема 
консультування з питань реорганiзацiї банкiв, пiдготовка необхiдних 
документiв, допомога в координацiї процедури приєднання. 

 
Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 



прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 03150 Україна Київська д/н м. Київ вул. Червоноармiйська, 72, оф. 6, 
96 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ №581354 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2011 

Міжміський код та телефон (044) 2775000 

Факс (044) 2775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 
торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 
30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ №483591 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.08.2009 

Міжміський код та телефон (056) 3739594 

Факс (056) 3739594 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 
торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22877057 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/н м. Київ вул. Межигiрська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ №498025 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 4615430 



Факс (044) 4615431 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 
торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 Україна Київська д/н м. Київ вул. Жилянська, 75 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АБ №00320 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 4906777 

Факс (044) 4906738 

Вид діяльності Аудиторськи послуги 

Опис Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, 
консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань 
ведення бiзнесу. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.08.2011 416/1/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0508271006 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 

230.000 14323880 0.000 100.000000000000 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 грудня 2007 року №547/1/07, дата видачi 30 грудня 2009 р. та Тимчасове свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй вiд 18 серпня 2011 року №416/1/11-Т, якi виданi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 
вважається такими, що втратили чиннiсть. 28.09.2009р. - дата допущення акцiй простих iменних ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" до обiгу на ПФТС без включення до бiржового реєстру. Акцiї надають 
своїм власникам права згiдно чинного законодавства України. 

  

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів 
за звітний 

період 
(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28.03.2008 303/2/08 

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку 

1000.000 300000 
Бездокументарна 

Іменні 
300000000.000 13.750000000000 Опис 16099.65 04.04.2014 

Опис 
Рiшення про розмiщення облiгацiй було прийнято на засiданнi Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Перший Український Мiжнародний 
банк" № 199 вiд 29 лютого 2008 року. Рiшення про продовження визначених Проспектом емiсiї строкiв обiгу та погашення облiгацiй було 



прийнято на засiданнi Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК" № 136 вiд 17 лютого 2011 року. Проспект емiсiї облiгацiй, зареєстрований ДКЦПФР 28.03.2008р., опублiковано у офiцiйному 
друкованому виданнi "Бюлетень. Цiннi папери України" 02.04.2008р. № 73-74 (2301-2302), змiни до Проспекту емiсiї облiгацiй опублiковано у 
офiцiйному друкованому виданнi "Бюлетень. Цiннi папери України" 18.03.2011р. № 50 (3101). Метою використання залучених, шляхом випуску 
облiгацiй, фiнансових ресурсiв є фiнансування програм кредитування суб'єктiв господарскої дiяльностi. Джерелами погашення та виплати 
вiдсоткового доходу є кошти Банку, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iншiх 
обов'язкових платежiв. Облiгацiї серiї "В" - iменнi, вiдсотковi, що вiльно обертаються. Перiод первинного розмiщення облiгацiй - з 11 квiтня 2008 
року по 15 липня 2008 року (включно). Облiгацiї обертаються вiльно на терiторiї України протягом всього строку їх обiгу. Оплата за облiгацiї 
здiйснюється на пiдставi зведеного облiкового реєстру, розраховується сума виплати вiдсоткiв для кожного власника облiгацiй та на день такої 
виплати перераховує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий дохiд на поточнi рахунки. Вiдсотковi ставки та вiдсотковi перiоди: з 1 по 2 - 
ставка 13,5%, з 3 по 4 - ставка 21%, з 5 по 6 - ставка 17%, з 7 по 8 - ставка 13,75%. Вiдсоткова ставка по дев'ятому - десятому та одинадцятому - 
дванадцятому вiдсоткових перiодах встановлюється Правлiнням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК" виходячи з ринкової кон'юнктури але не менше, нiж 3% рiчних в гривнi. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової 
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої ставки на третiй - четвертий, п'ятий - шостий, дев'ятий - десятий та одинадцятий - дванадцятий 
вiдсотковi перiоди, повинне бути прийняте Емiтентом в наступнi строки: Вiдсотковi перiоди 3-4 - дата, до якої Емiтент зобов'язується повiдомити 
нову вiдсоткову ставку 11.03.2009; Вiдсотковi перiоди 5-6 - дата, до якої Емiтент зобов'язується повiдомити нову вiдсоткову ставку 10.03.2010; 
Вiдсотковi перiоди 9-10 - дата, до якої Емiтент зобов'язується повiдомити нову вiдсоткову ставку 07.03.2012; Вiдсотковi перiоди 11-12 - дата, до 
якої Емiтент зобов'язується повiдомити нову вiдсоткову ставку 06.03.2013. Перiод обiгу - з 11 квiтня 2008 року до 03 квiтня 2014 року включно. 
Термiн виплати процентiв: 11.10.2008, 11.04.2009, 10.10.2009, 10.04.2010, 09.10.2010, 09.04.2011, 08.10.2011, 07.04.2012, 06.10.2012, 06.04.2013, 
05.10.2013, 05.04.2014. Дати викупу облiгацiй: 10.04.2009, 09.04.2010, 08.04.2011, 06.04.2012, 05.04.2013. Дата погашення облiгацiй: 04.04.2014р. - 
05.04.2014р. Права, що надаються власникам облiгацiй: - Купувати та продавати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринку цiнних паперiв. - 
Отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв. - Отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строкiв погашення. - 
Право подавати облiгацiї Емiтенту до викупу. - Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. 
Можливiсть обмiну облiгацiй на акцiї не передбачена. Вiдповiдно до наказу № 120 вiд 11.01.2010 року Фондової бiржi ПФТС облiгацiї ПАТ 
"ПУМБ" серiї "В" були виключенi з котирувального списку лiстингу ПФТС. Наказ набуває чинностi з 12 сiчня 2010 року. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 28 березня 2008 року № 303/2/08, яке видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата 
видачi 18 липня 2008 року, вважати таким, що втратили чиннiсть. 

  

03.12.2007 933/2/07 

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку 

1000.000 100000 
Бездокументарна 

Іменні 
100000000.000 0.000000000000 Опис 0.00 13.09.2012 

Опис 

Рiшення про розмiщення облiгацiй було прийнято на засiданнi Спостережної ради ЗАТ "Донгорбанк" вiд 19 жовтня 2007 року, протокол № 44/ 1. 
Торгiвля облiгацiями серiї С здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Облiгацiї серiї С допущенi до торгiв на ПрАТ Фондова бiржа ПФТС 
та включенi до котирувального списку. Мета емiсiї облiгацiй: 100% залучених вiд продажу облiгацiй коштiв використовувалися Емiтентом на 
збiльшення обсягiв кредитування. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента, 
отриманих в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв iз бюджетом i сплати iнших обов'язкових платежiв. Вiдкрите 
розмiщення облiгацiй серiї С: початок розмiщення 20.12.2007р., закiнчення розмiщення 19.03.2008 р. Обiг облiгацiй починається пiсля реєстрацiї 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю 



випуску облiгацiй. Обiг облiгацiй серiї С триває по 12.09.2012 року включно. Вiдсотковi ставки та вiдсотковi перiоди: з 1 по 2 - ставка 12,75%, з 3 
по 4 - 15,5%, з 5 по 8 - 19,5%, з 9 по 12 - 18%, з 13 по 18 - 14%. Термiн виплати процентiв: 20.03.2008, 19.06.2008, 18.09.2008, 18.12.2008, 
19.03.2009, 18.06.2009, 17.09.2009, 17.12.2009, 18.03.2010, 17.06.2010, 16.09.2010, 16.12.2010, 17.03.2011, 16.06.2011, 15.09.2011, 15.12.2011, 
15.03.2012, 14.06.2012, 13.09.2012. Дати викупу облiгацiй: 19.06.2008, 18.12.2008, 18.06.2009, 17.12.2009, 17.06.2010, 16.12.2010, 16.06.2011, 
15.12.2011, 14.06.2012. Дата погашення облiгацiй: 13.09.2012 - 14.09.2012 р. Права, що надаються власникам облiгацiй: - одержання вiдсоткiв по 
облiгацiях у розмiрах i в строки, визначенi порядком виплати доходу по облiгацiях; -вiдшкодування номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi 
термiну погашення облiгацiй; -вiльного розпорядження облiгацiями, зокрема продажу, обмiну, дарування, заповiту, передачi у заставу тощо; -
право пред'явлення облiгацiй для викупу вiдповiдно до встановленого цим проспектом емiсiї порядку викупу облiгацiй; - права на здiйснення 
iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам розмiщення. Можливiсть обмiну облiгацiй на акцiї не передбачена. У зв'язку 
з приєднанням ПАТ "ДОНГОРБАНК" до ПАТ "ПУМБ", свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 03.12.2007 року №933/2/07, дата видачi 
31.03.2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважається таким, що втратило чиннiсть. 

  

03.12.2007 934/2/07 

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку 

1000.000 100000 
Бездокументарна 

Іменні 
100000000.000 0.000000000000 Опис 0.00 18.04.2012 

Опис 

Рiшення про розмiщення облiгацiй було прийнято на засiданнi Спостережної ради ЗАТ "Донгорбанк" вiд 19 жовтня 2007 року, протокол № 44/ 1. 
Торгiвля облiгацiями серiї D здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Облiгацiї серiї D допущенi до торгiв на ПрАТ Фондова бiржа ПФТС 
та включенi до котирувального списку. Мета емiсiї облiгацiй: 100% залучених вiд продажу облiгацiй коштiв використовувалися Емiтентом на 
збiльшення обсягiв кредитування. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента, 
отриманих в результатi статутної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв iз бюджетом i сплати iнших обов'язкових платежiв. Вiдкрите 
розмiщення облiгацiй серiї D: початок розмiщення 20.02.2008р., закiнчення розмiщення 19.08.2008 р. Обiг облiгацiй починається пiсля реєстрацiї 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску облiгацiй. Обiг облiгацiй серiї D триває по 14.05.2013 року включно. Вiдсотковi ставки та вiдсотковi перiоди: з 1 по 2 - ставка 12,75%, з 3 
по 4 - 18%, з 5 по 10 - 19,5%, з 11 по 18 - 14%, з 19 по 21 - встановлюється емiтентом не пiзнiше нiж 21.07.2012 р. Термiн виплати процентiв: 
20.02.2008, 21.05.2008, 20.08.2008, 19.11.2008, 18.02.2009, 20.05.2009, 19.08.2009, 18.11.2009, 17.02.2010, 19.05.2010, 18.08.2010, 17.11.2010, 
16.02.2011, 18.05.2011, 17.08.2011, 16.11.2011, 15.02.2012, 16.05.2012, 15.08.2012, 14.11.2012, 13.02.2013. Дати викупу облiгацiй: 20.08.2008, 
18.02.2009, 19.08.2009, 17.02.2010, 18.08.2010, 16.02.2011, 17.08.2011, 15.02.2012, 15.08.2012, 13.02.2013. Дата погашення облiгацiй: 15.05.2013 - 
16.05.2013 р. Права, що надаються власникам облiгацiй: - одержання вiдсоткiв по облiгацiях у розмiрах i в строки, визначенi порядком виплати 
доходу по облiгацiях; -вiдшкодування номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi термiну погашення облiгацiй; -вiльного розпорядження 
облiгацiями, зокрема продажу, обмiну, дарування, заповiту, передачi у заставу тощо; -право пред'явлення облiгацiй для викупу вiдповiдно до 
встановленого цим проспектом емiсiї порядку викупу облiгацiй; -права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству 
та умовам розмiщення. Можливiсть обмiну облiгацiй на акцiї не передбачена. У зв'язку з приєднанням ПАТ "ДОНГОРБАНК" до ПАТ "ПУМБ", 
свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 03.12.2007 року №934/2/07, дата видачi 31.03.2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку, вважається таким, що втратило чиннiсть. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

У 2011 роцi ПАТ "ПУМБ" продовжував успiшно реалiзовувати прийняту Стратегiю розвитку та 
рухатися до визначеної мети. Пiдтвердженням цього є завершення найбiльшого за всю новiтню 
iсторiю України операцiйного злиття банкiв (ПАТ "ПУМБ" та ПАТ "Донгорбанк"). Метою 
об'єднання було створення потужного фiнансового iнституту, який зможе стати лiдером галузi. В 
процесi злиття була приведена до єдиного стандарту структура корпоративного управлiння, 
система управлiння ризиками та IТ-платформа, а також оптимiзована регiональна мережа. За 
пiдсумками 2011 року ПАТ "ПУМБ" увiйшов у TOP-10 українських банкiв за всiма основними 
фiнансовими показниками. Станом на 31.12.2011 року ПУМБ займав: - позицiю № 8 за обсягом 
активiв (34 865 млн. грн.); - позицiю № 9 за обсягом капiталу (4 029 млн. грн.); - позицiю №7 за 
обсягом прибутку за 2011 рiк (267,6 млн. грн.); - позицiю №10 за обсягом корпоративного 
кредитного портфелю (14 516 млн. грн.); - позицiю №9 за обсягом роздрiбного кредитного 
портфелю (5 179 млн. грн.); - позицiю №5 за обсягом коштiв корпоративних клiєнтiв (11 464 млн. 
грн.); - позицiю №8 за обсягом коштiв роздрiбних клiєнтiв (8 629 млн. грн.). Активи ПАТ "ПУМБ" 
за 2011 рiк зросли на 24,8%, до 34 865 млн. грн. (з урахуванням консолiдацiї фiнансової звiтностi 
ПАТ "ПУМБ" та ПАТ "Донгорбанк" станом на 31.12.2010 року). Збiльшення ресурсної бази Банку 
зумовлено, насамперед, зростанням обсягу клiєнтських коштiв на 30,1%, до 20 094 млн. грн. При 
цьому, Банк зменшив заборгованiсть перед iноземними банками на 26,5%, до 2 220 млн. грн. Банк 
розмiщав вiльнi кошти в кредитування клiєнтiв та державнi цiннi папери, внаслiдок чого, 
кредитний портфель ПАТ "ПУМБ" зрiс за 2011 рiк на 13,1%, до 15 574 млн. грн.; портфель цiнних 
паперiв зрiс на 37,9%, до 4 401 млн. грн. Станом на кiнець 2011 року ПАТ "ПУМБ" виконав усi 
економiчнi нормативи, встановленi Нацiональним банком України, вимоги обов'язкового резерву 
на рахунках Нацiонального банку України та iншi нормативнi вимоги органiв банкiвського 
контролю та нагляду. ПАТ "ПУМБ" узгодив з Нацiональним банком графiк забезпечення 
дотримання лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї до кiнця 2012 року, порушень графiку Банк не 
допускав. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом 

Станом на 01.01.2012 року структура ПАТ "ПУМБ" включала 2 Головнi офiси, 11 фiлiй та 156 
вiддiлень. Органами управлiння емiтента є: Загальнi збори акцiонерiв; Спостережна рада Банку; 
Правлiння Банку. Органами контролю емiтента є: Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього 
аудиту. Вказанi органи управлiння та орган контролю Банку складають єдину систему органiв 
управлiння та контролю Банку, через яку його акцiонери регулюють та контролюють дiяльнiсть 
Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих 
органiв управлiння вищим органам управлiння. Органiзацiйна структура банку побудована на 
чiткому розподiлi повноважень мiж окремими напрямками бiзнесу. Найменування та 
мiсцезнаходження функцiональних пiдроздiлiв ПАТ "ПУМБ" (не вiдокремлених) станом на 
01.01.2012 року: 1. Головний офiс ПАТ "ПУМБ" в м.Донецьку - 83001, м.Донецьк, вул. 
Унiверситетьська, 2а; 2. Головний офiс ПАТ "ПУМБ" в м.Києвi - 04070, м.Київ, вул.Андрiївська, 
4. Найменування та мiсцезнаходження вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ "ПУМБ" станом на 
01.01.2010 року: 1. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Києвi - 04070, м.Київ, вул. Андрiївська, 4; 2. Фiлiя ПАТ 
"ПУМБ" в м.Севастополi - 99011, м.Севастополь, вул. Воронiна, 10; 3. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в 
м.Львовi - 79044, м.Львiв, вул. Грюнвальдська, 5а; 4. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Одесi - 65082, 
м.Одеса, вул. Вiйськовий узвiз, 5/1; 5. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Луганську - 91055, м.Луганськ, вул. 
Шевченка, 14; 6. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Миколаєвi - 54017, м.Миколаїв, вул. Чкалова, 20/8; 7. 
Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Днiпропетровську - 49027, м.Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, 23; 8. 
Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Донецьку - 83001, м.Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а; 9. Фiлiя ПАТ 



"ПУМБ" в м.Харковi - 61002, м.Харкiв, вул. Артема, 25; 10. Фiлiя ПАТ "ПУМБ" в м.Марiуполi - 
87500, Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Енгельса, 39а; 11. Вiддiлення ПАТ "ПУМБ" "Регiональний 
центр в м.Запорiжжя" - 69035, м.Запорiжжя, вул. 40 рокiв Радянськiй Українi, 57. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2011 року до Банку не 
надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПУМБ" складена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та вимог нормативних актiв Нацiонального банку України. 
Банкiвськi та господарськi операцiї, якi ПАТ "ПУМБ" здiйснював протягом 2011 року, а також 
фiнансовий результат вiд дiяльностi Банку, вiдображенi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно 
до облiкової полiтики Банку. Облiкова полiтика ПАТ "ПУМБ" є сукупнiстю передбачених 
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та дiючим законодавством України 
принципiв, методiв та процедур, якi використовуються Банком у процесi складання та подання 
фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика побудована на наступних принципах бухгалтерського 
облiку: повнота представлення, безперервнiсть, послiдовнiсть, обережнiсть, нарахування доходiв 
та витрат, превалювання сутностi над формою, iсторична (фактична) собiвартiсть, автономнiсть. 
Функцiональною валютою, у якiй Банк веде облiк операцiй, є гривня. Фiнансова звiтнiсть ПАТ 
"ПУМБ" представлена в тисячах гривень. У портфелi на продаж ПАТ "ПУМБ" визнає наступнi 
види цiнних паперiв: - борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, вiдносно яких Банк не 
має намiру утримувати до їх погашення, - цiннi папери, якi Банк готовий продати в разi змiни 
ринкових вiдсоткових ставок, потреб лiквiдностi, наявностi альтернативних iнвестицiй, - акцiї, за 
якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть. Пiсля первiсного визнання на 
наступнi звiтнi дати Банк оцiнює цiннi папери за справедливою вартiстю, за виключенням тих 
паперiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно встановити, такi цiннi папери 
вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. 
Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється з моменту придбання цiнного паперу до дати його 
продажу або погашення за методом ефективної ставки проценту. Дисконт (премiя) амортизуються 
одночасно з нарахуванням процентiв. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, що облiкованi за 
справедливою вартiстю, переоцiнюються Банком на кожну звiтну дату. Результат переоцiнки 
станом на кiнець дня 31.12.2011 визнаний безпосередньо у капiталi Банку, з урахуванням впливу 
податку на прибуток, складає 56 945 тис. грн. Методи амортизацiї. Банком використовується 
метод рiвномiрної (прямолiнiйної) амортизацiї, тобто вартiсть об'єкта (первiсна або справедлива) 
рiвномiрно списується на витрати впродовж строку його служби. Норма амортизацiї є постiйною 
впродовж строку корисного використання, амортизацiйнi вiдрахування визнаються витратами 
щомiсячно, нарахування амортизацiї не припиняється впродовж перiоду ремонту, обслуговування 
об`єкту, модернiзацiї, реконструкцiї, консервацiї. Пiсля визнання збиткiв вiд зменшення 
корисностi активу, що амортизується, нарахування амортизацiї здiйснюється, виходячи iз нової 
балансової вартостi активу та його нового строку корисного використання. У ПАТ "ПУМБ" 
встановлено наступнi строки корисного використання основних засобiв, нематерiальних активiв: - 
50 рокiв - будiвлi та примiщення Банку, - 6 рокiв - монiтори, - 5 рокiв - транспортнi засоби, iнше 
комп'ютерне обладнання, меблi, офiсне обладнання, системи безпеки, iншi основнi засоби, - 3 роки 
- обладнання зв'язку, - 10 рокiв - програмне забезпечення Midas и 1С, - 5 рокiв - iнше програмне 
забезпечення. Банк не амортизує вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, вартiсть землi, 
вартiсть об`єктiв, прийнятих до оперативного лiзингу. Амортизацiя малоцiнних необоротних 
активiв нараховується у першому мiсяцi їх експлуатацiї в розмiрi 100% вартостi. Лiквiдацiйна 
вартiсть об'єктiв основних засобiв дорiвнює нулю. Основнi засоби, що продовжують 
експлуатуватися, балансова вартiсть яких не перевищує їх лiквiдацiйної вартостi, облiковуються 
на балансi Банку без нарахування амортизацiї до часу їх фактичного вибуття. Методи оцiнки 



основних засобiв Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (далi основнi кошти) 
-матерiальнi активи, якi Банком використовуються: - для виробництва або поставки товарiв i 
послуг; - для надання в оренду iншим пiдприємствам; - для адмiнiстративних цiлей; - та якi 
передбачається використовувати протягом бiльше одного року, при цьому їхня вартiсть може бути 
менше, нiж 1000 грн. Визнання основних засобiв здiйснюється лише, коли наявнi наступнi ознаки: 
- iснує ймовiрнiсть надходження в Банк майбутнiх економiчних вигод, пов`язаних з цими 
об`єктами основних засобiв, - вартiсть цих об`єктiв основних засобiв можливо достовiрно 
визначити. Пiсля первiсного визнання всi об`єкти основних засобiв (за винятком будiвель Банку) 
ПАТ "ПУМБ" визнає за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням суми накопиченої 
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 01 жовтня 2011 року робоча 
iнвентаризацiйна комiсiя ПАТ "ПУМБ" здiйснила оцiнку за кожним активом, що 
iнвентаризувався, на предмет iснування ознак зменшення корисностi, а саме: фiзичне ушкодження 
об'єкту, ринкова вартiсть активу значно менше нiж балансова вартiсть активу на дату проведення 
попередньої оцiнки, зменшення економiчної ефективностi використання активу. Результати 
оцiнки ринкової вартостi активiв було порiвняно з їх балансовою вартiстю. У 2011 роцi комiсiєю 
не було визначено ознак зменшення корисностi основних засобiв. На суму витрат, пов'язаних з 
модернiзацiєю, модифiкацiєю, реконструкцiєю об'єктiв основних засобiв, що призводять до 
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта, Банк 
збiльшує первiсну вартiсть об'єктiв основних засобiв. Витрати, проведенi з метою пiдтримання 
об'єкта основних засобiв у робочому станi та отримання первiсно очiкуваних вiд використання 
об'єкта майбутнiх економiчних вигод, Банк визнає операцiйними витратами, якi розкриваються у 
Примiтцi 26 "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати". Група "Будинки, споруди i 
передавальнi пристрої" пiсля первiсного визнання облiковується у балансi за справедливою 
вартiстю. Не рiдше одного разу на рiк ПАТ "ПУМБ" виконує огляд ринку нерухомостi з метою 
прийняття рiшення про необхiднiсть здiйснення переоцiнки. За результатами аналiзу огляду ринку 
та за умови, що на дату здiйснення огляду балансова вартiсть групи "Будинки, споруди i 
передавальнi пристрої" вiдрiзняється (як в бiльший, так i в менший бiк) вiд її ринкової вартостi на 
5%, Банк приймає рiшення про проведення переоцiнки. Оцiнка здiйснюється незалежними 
оцiнювачами. Банк припиняє визнання в балансi об'єктiв основних засобiв в момент їх вибуття 
(внаслiдок продажу, передачi до фiнансового лiзингу або лiквiдацiї). Основнi засоби Банку, наданi 
в оперативний лiзинг (оренду) облiковуються та оцiнюються в балансi Банку за тими ж 
критерiями, за якими оцiнюються iншi власнi основнi засоби Банку. Амортизацiя таких об`єктiв 
здiйснюється за загальними правилами. Доходи за договорами щодо надання в оперативний лiзинг 
(оренду) основних засобiв нараховуються щомiсячно, вiдповiдно до укладених договорiв, та 
вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати у складi статтi "Iншi операцiйнi доходи", а також 
включенi до Примiтки 25 "Iншi операцiйнi доходи". Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за 
невiдмовною орендою у випадку, коли Банк є орендодавцем вiдображенi у таблицi 8.2 
"Iнформацiя про майбутнi мiнiмальнi суми орендних платежiв за невiдмовною орендою у випадку, 
коли банк є орендодавцем". Основнi засоби, що отриманi Банком у оперативний лiзинг, 
облiковуються за поза балансовими рахунками за первiсною вартiстю, яка визначається у 
лiзинговiй угодi. Амортизацiя таких основних засобiв Банком не здiйснюється. Зобов`язання за 
платежами за лiзинговими угодами облiковуються Банком за позабалансовими рахунками та 
зменшуються разом з виконанням кожного наступного платежу. 

Текст аудиторського висновку 

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ПУМБ" станом на 31 грудня 2011 року та за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, проведено компанiєю ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ", 
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30785437 (Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та 
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 000527 вiд 19.07.2007р.). Мiсцезнаходження 
- м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б. Цей "аудиторський звiт (висновок)" адресується: - 
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; - Нацiональному банку України; - Всiм iншим можливим користувачам 



рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК". Звiт щодо фiнансової звiтностi Ми провели 
аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (далi - ПАТ "ПУМБ", Банк) 
станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року, а саме: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту 
про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, складених станом на кiнець дня 31 грудня 
2011 року, а також Примiток до звiтiв (далi - рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi 
додаються. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у 
фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також 
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Наша вiдповiдальнiсть 
полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами 
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в 
якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України (протокол 
№122 вiд 18.04.2003р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що 
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. При оцiнцi суттєвостi ми керувалися 
положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Аудит включає виконання 
процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка 
розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи 
оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки 
та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що 
вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi 
докази для висловлення нашої думки. Данi фiнансової звiтностi на кiнець попереднього 
фiнансового року складаються iз даних звiтiв двох банкiв - ПАТ "ДОНГОРБАНК", який у звiтному 
роцi приєднався до ПАТ "ПУМБ", та ПАТ "ПУМБ", якi зменшенi на суми взаємних розрахункiв. 
Фiнансова звiтнiсть обох банкiв за попереднiй фiнансовий рiк пiдтверджена попереднiм аудитором 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)". Висновки 
попереднього аудитора мiстили не модифiковану думку. Висловлення думки На нашу думку 
фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах та повно подає 
фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року та вiдповiдає вимогам 
законодавчих та нормативно-правових актiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та 
звiтностi банкiв України та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi". Фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК" на дату її складання. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок 
подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної 
перевiрки фiнансової звiтностi" (Затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку 
України вiд 9 вересня 2003 р. №389 iз змiнами) iнформацiя щодо вiдповiдальностi (достовiрностi 
вiдображення) обсягу активiв i зобов'язань банку за строками погашення, якостi управлiння 
активами та пасивами банку, достатностi резервiв та капiталу банку, адекватностi системи 
управлiння ризиками банку, адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту 
та заходiв контролю банку наведено в окремому Звiтi щодо вимог iнших законодавчих та 



нормативних актiв за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, що є додатком до 
цього Аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

ПАТ "ПУМБ" є унiверсальним банком, який майже двадцять рокiв працює на українському 
фiнансовому ринку i обслуговує великi та середнi пiдприємства, пiдприємства малого та 
середнього бiзнесу, приватних осiб з високим та середнiм рiвнем доходiв. ПАТ "ПУМБ" включено 
до групи найбiльших банкiвських установ країни згiдно з класифiкацiєю Нацiонального банку 
України. ПАТ "ПУМБ" входить до ТОП-10 українських банкiв за ключовими фiнансовими 
показниками, такими як обсяги активiв, розмiр власного капiталу, кредитного портфелю та обсягу 
коштiв корпоративних клiєнтiв, кредитного портфелю та обсягiв коштiв приватних клiєнтiв, та 
iнших. Вiдповiдно до Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та на пiдставi 
отриманих вiд Нацiонального банку України банкiвських лiцензiй та письмових дозволiв ПАТ 
"ПУМБ" здiйснює такi види дiяльностi: - приймає вклади (депозити) вiд юридичних та фiзичних 
осiб; - вiдкриває та супроводжує поточнi рахунки банкiв та клiєнтiв; - розмiщує залученi кошти вiд 
свого iменi та на власний ризик; - надає гарантiї, поручительства та iншi зобов'язання вiд третiх 
осiб; - надає послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання 
цiнностей та документiв; - випускає, купує, продає i обслуговує чеки, векселi та iншi оборотнi 
платiжнi iнструменти; - випускає банкiвськi платiжнi картки i здiйснює операцiї з використанням 
цих карток; - здiйснює операцiї з валютними цiнностями; - здiйснює операцiї купiвлi та продажу 
цiнних паперiв вiд свого iменi та за дорученням клiєнтiв; - емiтує власнi цiннi папери; - здiйснює 
iнвестицiї у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - здiйснює депозитарну дiяльнiсть i 
дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. До конкурентних переваг Банка 
вiдносяться: - диверсифiкована клiєнтська база, що дозволяє мiнiмiзувати фiнансовi ризики; - 
квалiфiкований персонал та значний накопичений досвiд; - наявнiсть розроблених бiзнес-процесiв 
продажу банкiвських продуктiв, що дозволяє обслуговувати значнi клiєнтськi потоки; - розвинута 
регiональна мережа з єдиними стандартами обслуговування; - високий рiвень автоматизацiї 
процесiв та технологiчнiсть банку; - бренд та репутацiя; - отриманi мiжнароднi рейтинги. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Згiдно фiнансової звiтностi ПАТ "ПУМБ", складеної вiдповiдно до МСБО i пiдтвердженою 
аудиторами, за останнi шiсть рокiв iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи складали: - 
в примiщення - 64 205 тис. долл.США; - в удосконалення орендованого майна - 7 172 тис. долл. 
США; - в комп'ютери та iнше обладнання - 39 353 тис. долл. США; - в нематерiальнi активи - 7 997 
тис.долл.США. Крiм того, станом на 31 грудня 2011 року незавершене будiвництво (примiщення 
та удосконалення орендованого майна ) складало 2 402 тис.долл.США. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 



капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2012 року дорiвнювала 1 904 639 тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв станом на 01.01.2012р. склав 30 %. Основнi засоби 
використаються у повному обсязi. Сума нарахованого зносу станом на 01.01.2012 року 
дорiвнювала 579 198 тис. грн. За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року Банк не мав основних 
засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та 
розпорядження, та основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 
реконструкцiя тощо). ПАТ "ПУМБ" первiсно визнає у своєму балансi основнi засоби за 
собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, будiвництво, суми митних зборiв, непрямих 
податкiв, реєстрацiйних зборiв, державного мита, та iншi витрати, пов'язанi з придбанням 
(отриманням) прав на об'єкти основних засобiв, транспортнi витрати, витрати на монтаж, наладку, 
страхування рiзноманiтних ризикiв, пов'язаних з придбанням i доведенням об'єктiв до стану, 
придатного для використання. Щорiчно ПАТ "ПУМБ" здiйснює оцiнку за кожним активом, на 
предмет iснування ознак зменшення корисностi, а саме: фiзичне ушкодження об'єкту; ринкова 
вартiсть активу значно менше нiж балансова вартiсть активу на дату проведення попередньої 
оцiнки; зменшення економiчної ефективностi використання активу. Не рiдше одного разу на рiк 
ПАТ "ПУМБ" виконує огляд ринку нерухомостi з метою прийняття рiшення про необхiднiсть 
здiйснення переоцiнки. Оцiнка здiйснюється незалежними експертами. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть ПАТ "ПУМБ" iстотно впливають наступнi ризики: полiтичний, правовий, 
кредитний, iнвестицiйний, валютний, ризик вiдсоткової ставки, незбалансованої лiквiдностi, 
платоспроможностi, операцiйний та iншi. Серед них основними є: - кредитний ризик, пов'язаний з 
неповерненням або несвоєчасним поверненням наданого кредиту. Цей тип ризику мiнiмiзується за 
рахунок формування резервiв, лiмiтування кредитних операцiй, формування ефективної цiнової 
полiтики. - валютний ризик, пов'язаний iз змiною курсiв iноземних валют. Мiнiмiзується за 
рахунок хеджування капiталу. - iнвестицiйний ризик - ризик фiнансових втрат вiд прямого або 
опосередкованого вкладення коштiв банку в цiннi папери пiдприємств, органiзацiй установ на 
вiдносно тривалий перiод часу. Мiнiмiзується за рахунок формування резервiв пiд операцiї з 
цiнними паперами. - вiдсотковий ризик - ризик зменшення ринкової вартостi капiталу внаслiдок 
змiни вiдсоткових ставок на ринку. Мiнiмiзується за рахунок строкової диверсифiкацiї активiв та 
пасивiв. - ризик лiквiдностi - ймовiрнiсть виникнення проблем недостатностi лiквiдних коштiв для 
забезпечення виконання власних зобов'язань. Мiнiмiзується за рахунок збалансованостi активiв та 
пасивiв Банку, пiдтримкою на високому рiвнi високолiквiдних активiв при чiткому дотриманнi 
нормативiв Нацiонального банку України щодо лiквiдностi та платоспроможностi. Крiм 
зазначених ризикiв на дiяльнiсть ПАТ "ПУМБ" можуть впливати такi фактори: - полiтичнi - змiна 
орiєнтирiв ринкової економiки; - фiнансово-економiчнi - змiна системи та ставок оподаткування; - 
виробничо-технологiчнi - обмеження виконання окремих операцiй з боку НБУ, ДКЦПФР та iнших 
державних органiв. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 

У звiтному перiодi банком було сплачено штрафних санкцiй 301 428,67 грн., в тому числi штрафiв 
294 673,10 грн. (з них за власним рiшенням банку 53 219,24 грн.), пенi 6 755,57 грн. (з них за 
власним рiшенням банку 424,41 грн.). 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 



В 2011 роцi Банк скоротив свої зобов'язання перед iноземними банками на 800,8 млн.грн. 
Пiдтримка ресурсної бази забезпечена зростанням коштiв роздрiбних клiєнтiв на 735,2 млн.грн., 
(+9,3%; до 8 629,3 млн.грн.) и корпоративних клiєнтiв на 3 919,2 млн.грн., (+51,9%; до 11 464,4 
млн.грн.). В 2012 роцi для фiнансування своєї дiяльностi, достатностi робочого капiталу та 
лiквiдностi, Банк планує: - збiльшення коштiв корпоративних i роздрiбних клiєнтiв; - випуск 
локальних облiгацiй. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 

Всi укладенi договори виконуються в термiни, що передбаченi їх умовами, вiдповiдно до чинного 
законодавства України. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПАТ "ПУМБ" прагне стати одним iз провiдних гравцiв банкiвського ринку України, перш за все, 
за якiстю надаваних послуг, iнновацiйнiстю та технологiчнiстю, забезпечивши при цьому кращий 
в галузi економiчний ефект для Акцiонерiв з точки зору зростання вартостi бiзнесу i повернення на 
iнвестований капiтал. ПАТ "ПУМБ" - унiверсальний банк нацiонального масштабу i пропонує 
передовi фiнансовi продукти та послуги як юридичним, так i фiзичним особам. ПАТ "ПУМБ" веде 
прозорий бiзнес i цiнує свою репутацiю. Головним принципом роботи ПАТ "ПУМБ" є 
максимальна концентрацiя на клiєнтi i глибоке розумiння його потреб, а також побудова 
структури бiзнесу згiдно з кращими мiжнародними стандартами. Вiдповiдно до Стратегiї 
розвитку, Банк здiйснить заходи щодо полiпшення системи управлiння бiзнесом, пiдвищення 
ефективностi бiзнес-процесiв. Важливим компонентом внутрiшнiх змiн буде пiдвищення 
квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку. Реалiзацiя проектiв iз внутрiшнього вдосконалення Банку має 
на метi пiдтримати розвиток комерцiйної дiяльностi, скоротити операцiйнi витратi та забезпечити 
жорсткий контроль рiзноманiтних ризикiв. Основна мета ПАТ "ПУМБ" - стати Банком Першого 
Вибору для наших клiєнтiв. Для забезпечення досягнення цiєї мети ПАТ "ПУМБ" має ясне 
бачення шляхiв розвитку, чiтку Стратегiю, професiйну команду, бездоганну репутацiю, сильний 
бренд та пiдтримку акцiонерiв. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 

ПАТ "ПУМБ" - iнновацiйний банк, готовий випереджати ринок за технологiчнiстю. Банк 
впроваджує новi продукти i процеси в обслуговуваннi клiєнтiв, використовуючи як традицiйнi, так 
i альтернативнi канали надання фiнансових продуктiв i послуг. При цьому ПАТ "ПУМБ" 
вдосконалює якiсть сервiсу i розробляє iндивiдуальнi рiшення для клiєнтiв, що дозволить 
збiльшити частку ринку в кожному з продуктових i клiєнтських сегментiв. Розвиток даного 
напряму нацiлений на досягнення поставлених Стратегiєю бiзнес-завдань i пiдтримку змiн до 
моделi управлiння, якi вимагають впровадження нових сучасних механiзмiв i якiсно iншого рiвня 
управлiнської iнформацiї. Витрати на розробки у 2011 р. спрямованi на реалiзацiю затвердженої 
Стратегiї зростання ПАТ "ПУМБ" на українському банкiвському ринку на 2010-2014 роки. 
Необхiдною умовою для досягнення поставлених у Стратегiї цiлей розвитку бiзнесу є проведення 
модернiзацiї Банку, яка дозволить пiдвищити ефективнiсть роботи фiлiальної мережi i забезпечить 
зростання продуктивностi працi як за рахунок оптимiзацiї бiзнес-процесiв, так i за рахунок виходу 
на якiсно новий рiвень їх автоматизацiї. З метою пiдвищення операцiйної ефективностi, 
оптимiзацiї процесiв та ресурсiв Банку, в 2011 роцi ПАТ "ПУМБ" розпочав процес переходу фiлiй 
Банку на єдине МФО, в результатi чого фiлiя в м. Запорiжжя була реорганiзована в безбалансове 
вiддiлення "Регiональний центр". Пiдтверджуючи свою орiєнтованiсть на iнновацiї, Банк пропонує 
клiєнтам новий формат обслуговування, який побудований за принципом Сервiс 24/7 i 
характеризується простотою, зручнiстю i безпекою. Клiєнти ПАТ "ПУМБ" мають можливiсть 



повноцiнно управляти своїми фiнансами з комп'ютера або з мобiльного телефону за допомогою 
iнструментiв "ПУМБ online" i "ПУМБ mobile". В 2011 роцi з метою автоматизацiї процесу 
супроводження кредитних операцiй для прискорення процесу прийняття рiшення, що найчастiше є 
одним з ключових вимог клiєнтiв, розпочато розробку системи кредитного адмiнiстрування. Цей 
процес включає в себе втiлення єдиної бази монiторингу, а також видiлення функцiї 
супроводження у вiдокремлену вертикаль. В рамках проекту з оптимiзацiї бiзнес-процесу з 
кредитування, розробленi автоматизованi форми комерцiйної пропозицiї, модель розрахунку 
рейтингу позичальника. Мiсiєю ПАТ "ПУМБ" є надання клiєнтам високоякiсних банкiвських 
послуг, бездоганного сервiсу, що постiйно вдосконалюється, та iндивiдуального пiдходу. ПАТ 
"ПУМБ" постiйно вдосконалює бiзнес-процеси, впроваджує найновiшi технологiчнi рiшення, 
пiдвищує рiвень сервiсу та якiсть продуктiв. ПАТ "ПУМБ" постiйно прагне пiдвищення якостi 
послуг, що надаються клiєнтам. В 2011 роцi ряд незалежних експертiв вiдзначили 
високотехнологiчнiсть Банку: - перша премiя "Ukrainian Banker Awards" в номiнацiї "Найбiльш 
iнновацiйний банк"; - №1 по сервiсу Iнтернет-банкiнгу по версiї "Forbes Україна". В 2011 року 
ПАТ "ПУМБ" пройшов аудит на вiдповiднiсть мiжнародним стандартам iнформацiйної безпеки 
платiжних карт PCI DSS. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на 31.12.2011 р. у супроводi ДПА перебувало 1 124 судовi справи на загальну суму: - 1 845 
429 456,52 UAH; - 128 443 448,91 USD; - 361 360,17 EUR. 1. Банк виступав позивачем в 907 
спорах, з них: 1.1.73 спора немайнового характеру (предмет позовiв: про звiльнення заставного 
майна з-пiд арешту, оскарження дiй ДВС, визнання угод недiйсними, про примусове виселення iз 
предмета iпотеки). 1.2. 834 спора майнового характеру на загальну суму: - 1 831 516 320,75 UAH; - 
128 405 574,69 USD; - 361 360,17 EUR (в основному, позови про стягнення заборгованостi по 
кредитних договорах, договорам купiвлi-продажу цiнних паперiв, договорах поручництва, про 
спрямування стягнення на предмет застави/iпотеки, а також справи про банкрутство 
позичальникiв/поручителiв). 2. Банк виступав вiдповiдачем в 193 спорах, з них: 2.1. 192 спора 
немайнового характеру (позови про визнання недiйсними кредитних договорiв/договорiв 
забезпечення, про змiну умов кредитних договорiв, про визнання договорiв забезпечення 
припиненими, про визнання виконавчих написiв непiдметами виконанню i т.д.). 2.2. 1 спор 
майнового характеру на суму 291 897,00 UAH (предмет позову - стягнення суми невиданого 
кредиту). 3. Банк виступав третьою особою в 24 спорах, з них: 3.1. 4 спора майнового характеру на 
загальну суму: - 13 621 238,77 UAH; - 37 874,22 USD (позови про стягнення страхового 
вiдшкодування, позови страхової про вiдшкодування збиткiв у порядку регресу). 3.2.20 спорiв 
немайнового характеру (про оскарження дiй ДВС, визнання угод недiйсними, виключення майна з 
акту опису й арешту, визнання виконавчого напису непiдлягаючим виконанню й т.п.). 4. На звiтну 
дату iз зазначених вище спорiв у судi першої iнстанцiї перебувало 1082 спора, у судi апеляцiйної 
iнстанцiї - 33 спора, у судi касацiйної iнстанцiї - 9 спорiв. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 

Прибуток ПАТ "ПУМБ" формується з доходiв вiд усiх видiв його дiяльностi пiсля вiдрахування 
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат, резервiв пiд заборгованiсть за кредитами та 
зобов'язаннями, податку на прибуток. Банком сплачуються передбаченi чинним законодавством 
податки та неподатковi платежi до бюджету. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних 
засобів на початок 

періоду 
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

1159533.000 1245241.000 111498.000 91537.000 1271031.000 1336778.000 

будівлі та 
споруди 

1030325.000 1096800.000 111393.000 91504.000 1141718.000 1188304.000 

машини та 
обладнання 

93402.000 122643.000 105.000 33.000 93507.000 122676.000 

транспортні 
засоби 

4027.000 4003.000 0.000 0.000 4027.000 4003.000 

інші 31779.000 21795.000 0.000 0.000 31779.000 21795.000 

2. 
Невиробничого 
призначення: 

3631.000 8109.000 114153.000 124280.000 117784.000 132389.000 

будівлі та 
споруди 

2363.000 6587.000 114153.000 124280.000 116516.000 130867.000 

машини та 
обладнання 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 
засоби 

37.000 0.000 0.000 0.000 37.000 0.000 

інші 1231.000 1522.000 0.000 0.000 1231.000 1522.000 

Усього 1163164.000 1253350.000 225651.000 215817.000 1388815.000 1469167.000 

Опис Рядок "Власнi основни засоби невиробничого призначення будiвлi та споруди" слiд читати, як 
"Власнi основни засоби невиробничого призначення земля". Рядок "Орендованi основни засоби 
невиробничого призначення будiвлi та споруди" слiд читати, як "Орендованi основни засоби 
невиробничого призначення земля". Рядок "Основнi засоби, всього невиробничого призначення 
будiвлi та споруди" слiд читати, як "Основнi засоби, всього невиробничого призначення земля". 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 24034078.000 X X 

у тому числі:   

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 79897.000 13.100000000000 04.01.2012 

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 131831.700 0.100000000000 04.01.2012 

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 51933.700 0.100000000000 04.01.2012 

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 119847.000 0.100000000000 04.01.2012 

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 5000.000 10.000000000000 04.01.2012 



Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 13500.000 8.000000000000 04.01.2012 

Кредити оврнайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

29.12.2011 40000.000 8.000000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 126027.870 1.000000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

12.12.2011 159796.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

13.12.2011 159796.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

22.12.2011 50000.000 15.100000000000 15.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.12.2011 50000.000 16.100000000000 20.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

12.12.2011 35954.100 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.12.2011 15979.600 0.100000000000 18.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 7590.310 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

21.12.2011 10445.860 0.100000000000 12.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

16.12.2011 10441.670 2.000000000000 16.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 39948.500 24.600000000000 30.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

21.12.2011 79898.000 0.100000000000 20.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

15.12.2011 47938.800 0.100000000000 13.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

13.12.2011 31959.200 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

05.12.2011 13582.660 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 154470.800 0.750000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 39949.000 0.100000000000 05.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

22.12.2011 11983.950 15.100000000000 20.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 141019.170 1.000000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 29.12.2011 104458.650 1.000000000000 04.01.2012 



отриманi вiд iнших банкiв 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 179770.500 1.000000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.100000000000 17.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.12.2011 62627.250 0.100000000000 19.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

21.12.2011 31337.590 0.100000000000 23.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.12.2011 52161.410 0.100000000000 27.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 179770.500 1.000000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

06.12.2011 39949.000 0.100000000000 18.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 159794.000 15.100000000000 06.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

15.12.2011 23969.400 0.100000000000 16.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 41192.210 0.500000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.500000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.12.2011 199737.500 14.100000000000 06.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 27804.740 0.500000000000 04.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

05.12.2011 15979.800 22.100000000000 05.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

15.12.2011 23969.700 20.100000000000 16.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.12.2011 20596.110 0.500000000000 11.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.12.2011 15979.800 18.600000000000 18.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 15979.600 0.100000000000 05.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

07.12.2011 15979.800 23.600000000000 11.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

09.12.2011 15979.800 23.100000000000 13.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

09.12.2011 7989.800 0.100000000000 11.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

06.12.2011 7989.800 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

13.12.2011 7989.800 0.100000000000 20.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

22.12.2011 15979.600 0.100000000000 27.01.2012 



Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

16.12.2011 39949.000 0.100000000000 30.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

09.12.2011 79898.000 0.100000000000 24.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

16.12.2011 39949.000 0.100000000000 30.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 39949.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

12.12.2011 39949.000 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

12.12.2011 47938.800 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

07.12.2011 15979.600 0.100000000000 11.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

09.12.2011 15979.600 0.100000000000 13.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

29.12.2011 3742.950 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.12.2011 16476.880 0.100000000000 11.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

12.12.2011 100032.300 0.100000000000 10.01.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

08.12.2011 79898.000 0.100000000000 10.01.2012 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

20.08.2008 3827.150 5.614720000000 02.12.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

28.11.2008 1472.300 8.739700000000 02.12.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

21.01.2009 16628.340 5.398750000000 10.01.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

21.01.2009 1621.030 5.739720000000 02.12.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

30.03.2009 2361.910 5.614720000000 02.12.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

01.04.2009 1466.160 5.451830000000 17.02.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

25.04.2008 5821.160 2.290000000000 28.06.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

11.06.2008 73075.390 2.277000000000 30.11.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

28.07.2008 1019.510 2.290000000000 28.06.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

16.07.2008 32753.160 2.391000000000 12.02.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

05.08.2008 12570.580 2.491000000000 12.02.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

30.12.2009 2017328.620 11.000000000000 30.12.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 04.02.2010 201182.940 3.582173000000 30.12.2014 



вiд iнших банкiв 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

26.02.2010 44438.740 3.583030000000 30.12.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

26.08.2011 68277.450 13.000000000000 25.08.2014 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд НБУ шляхом рефiнансування 

23.01.2009 162992.320 9.750000000000 26.12.2012 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд НБУ шляхом рефiнансування 

03.02.2009 187000.000 9.750000000000 16.12.2012 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд НБУ шляхом рефiнансування 

01.04.2009 329264.890 9.750000000000 07.04.2013 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд НБУ шляхом рефiнансування 

07.04.2009 336900.000 9.750000000000 07.04.2013 

Зобов'язання за цінними паперами X 105.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 105.000 X X 

Iншi довгостроковi цiннi папери 
власного боргу, емiтованi банком 

27.08.2008 100.000 13.750000000000 06.04.2012 

Iншi довгостроковi цiннi папери 
власного боргу, емiтованi банком 

27.08.2008 5.000 13.750000000000 06.04.2012 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 687754.000 X X 

Інші зобов'язання X 2841090.000 X X 

Усього зобов'язань X 27563034.000 X X 

Опис: д/н 



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

28.01.2011 31.01.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

17.02.2011 21.02.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

01.03.2011 01.03.2011 Спростування 

17.02.2011 02.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

24.03.2011 25.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

24.03.2011 28.03.2011 Спростування 

24.03.2011 28.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

14.04.2011 18.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

20.04.2011 21.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

15.07.2011 19.07.2011 
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, 

що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

29.07.2011 01.08.2011 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв 

21.10.2011 24.10.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

21.12.2011 22.12.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

21.12.2011 22.12.2011 Спростування 

21.12.2011 22.12.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 3 2 

2 2010 3 2 

3 2009 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація  X  

Внесення змін до статуту товариства  X  

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень  

X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про X  



дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  5 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради 
комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради 
комiтетiв не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні) 

Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  



 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): д/н  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками  

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена  

 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.  
 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1.00  
 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Так 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Так Так Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): д/н  Ні Ні Ні 



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління  

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 
 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 
 
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  



Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 



Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій  X  

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 



Інше (запишіть): В 2012 роцi Банком не передбачено випуск акцiй.   X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  X 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Протягом 2011 року не було 
змiнено особу, яка веде облiк прав 
власностi на акцiї у депозитарнiй 

системi України. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Так 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 26.07.2011 ; яким органом управління прийнятий: 
Правлiння Банку  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 

Банкiвська дiяльнiсть. 



Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СКМ ФIНАНС" Україна, 83001 
Донецька обл., м.Донецьк, вул. Постишева, буд.117 ЄДРПОУ: 33340407 - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Україна, 83001 Донецька 
обл., м.Донецьк, вул. Постишева, буд.117 ЄДРПОУ: 31227326 - Ахметов Рiнат Леонiдович 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Протягом 2011 року були вiдсутнi факти порушення членами Спосретежної ради та Правлiння 
Банку внутрiшнiх правил, що могли б призвести до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або 
споживачам фiнансових послуг. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів. 

В ПАТ "ПУМБ" розроблена, вiдповiдно до вимог, визначених в додатках до Положення про 
застосування НБУ заходiв впливу за порушення банкiвського законодавства, затвердженого 
постановою Правлiння Нацiонального банку України №369 вiд 28.08.2001, програма фiнансового 
оздоровлення, протоколом Наглядової радi №156 вiд 26.08.2011, та вкючає заходи, спрямованi на 
полiпшення фiнансового стану Банку, а саме: лiквiдностi, платоспроможностi, достатностi 
капiталу, структури активiв, дохiдностi, рентабельностi тощо. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи. 

Управлiння ризиками Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою 
постiйного процесу виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших 
засобiв контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, 
та кожний спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що мають вiдношення до 
його обов’язкiв. У процесi дiяльностi ПАТ "ПУМБ" стикається з кредитним ризиком, ризиком 
лiквiдностi, процентним, валютним та операцiйним ризиками. Незалежний процес контролю 
ризикiв не включає бiзнес-ризики, такi як змiни у середовищi, технологiях та галузi. Цi ризики 
контролюються за допомогою процесу стратегiчного планування Банку. Полiтика управлiння 
ризиками в ПАТ "ПУМБ"розроблена з врахуванням вимог i рекомендацiй „Положення про 
органiзацiю операцiйної дiяльностi в банках України” (Постанова Правлiння Нацiонального банку 
України №254 вiд 18.06.2003), „Методичних вказiвок вiдносно органiзацiї та функцiонування 
систем ризик-менеджменту в банках України” (Постанова Правлiння Нацiонального банку 
України №361 вiд 02.08.2004), та з використанням iнших нормативних документiв НБУ, а також 
внутрiшнiх положень i методик, що регулюють процесс управлiння та прийняття ризикiв. В 
рамках процесу управлiння ризиками повноваження розподiленi мiж спецiалiзованими 
пiдроздiлами ризик-менеджменту (Департамент кредитних ризикiв i Управлiння ринкових i 
операцiйних ризикiв), вiдповiдальними за iдентифiкацiю, оцiнку i монiторинг ризикiв, i 
спецiалiзованими колегiальними органами (Кредитна Рада, Комiтет з управлiння активами та 
пасивами, Комiтет з управлiння операцiйним ризиком, а також Правлiння), вiдповiдальними за 
безпосереднє ухвалення рiшень щодо управлiння ризиками. Управлiння кредитним ризиком Банк 
наражається на кредитний ризик, що являє собою ризик невиконання контрагентами своїх 
зобов’язань своєчасно та у повному обсязi. ПАТ "ПУМБ" структурує рiвнi кредитного ризику 
шляхом затвердження кредитних лiмiтiв стосовно суми ризику, прийнятного з огляду на одного 
позичальника або групу позичальникiв. Склад, функцiї, повноваження, права й обов'язки 
кредитних органiв регулюються наступними внутрiшнiми нормативними документами: 
„Положення про Кредитну Раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК”, „Положення про Кредитний Комiтет ПУБЛIЧНОГО 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПУМБ”. Вищим органом управлiння кредитним ризиком є 
Спостережна Рада, яка визначає стратегiю Банку щодо управлiння ризиками. До компетенцiї 
Спостережної Ради вiдноситься: - затвердження складу Кредитної Ради i Положення про неї; - 
оцiнка якостi роботи ризику-менеджменту i Кредитної Ради; - затвердження Кредитної Полiтики 
Банку в сферi корпоративного та роздрiбного бiзнесу. Оперативне управлiння кредитним ризиком 
централiзоване на рiвнi Правлiння Банку, що є вiдповiдальним за реалiзацiю стратегiї управлiння 
кредитним ризиком. Кредитна Рада приймає рiшення щодо кредитних операцiй Банку в рамках 
лiмiту, що перевищує еквiвалент 500 тис. дол. США. Крiм того до функцiй Кредитної Ради 
належать: - дотримання нормативiв кредитування, встановлених Нацiональним банком України та 
Спостережною Радою - контроль якостi кредитної роботи i кредитного портфелю Банку, оцiнка 
його впливу на прибутковiсть Банку; - затвердження принципiв i порядку органiзацiї роботи з 
проблемною заборгованiстю; - контроль роботи i виконання функцiй Кредитним Комiтетом; - 
акредитацiя страхових компанiй; - погодження та рекомендацiя до затвердження Правлiнням 
Банку методологiчних i нормативних документiв Банку, що стосуються оцiнки фiнансового стану 
позичальникiв, оцiнки забезпечення по кредитних операцiях Банку та його страхування, вимог до 
монiторингу пiдроздiлами Банку кредитних операцiй, нових кредитних продуктiв. Повноваження 
Кредитного Комiтету розповсюджуються на кредитнi операцiї Банку, сума яких не перевищує 
еквiвалент 2 000 тис. дол. США за проектами корпоративних клiєнтiв та еквiвалент 500 тис. дол. 
США за по проектами фiзичних осiб. Крiм того Кредитний Комiтет ухвалює рiшення вiдносно 
продукту „факторинг” в рамках встановленого лiмiту на дебiторiв незалежно вiд обсягу i термiнiв 
фiнансування. Кредитний Комiтет також виконує наступнi функцiї: - ухвалення рiшень щодо 
проблемної заборгованостi в межах своїх повноважень; - суб-делегування повноважень щодо 
ухвалення рiшень андерайтерам головного офiсу i точок продажу; - аналiз якостi кредитного 
портфелю та затвердження розрахунку резервiв вiдповiдно до вимог Нацiонального банку 
України; - попереднiй розгляд i затвердження методологiчних i нормативних документiв перед їх 
розглядом i затвердженням на Кредитнiй Радi щодо оцiнки фiнансового стану позичальникiв, 
оцiнки забезпечення за кредитними операцiями Банку та їх страхування, вимог до монiторингу 
пiдроздiлами Банку кредитних операцiй, нових кредитних продуктiв. Обов'язковою умовою 
ухвалення рiшень даними кредитними органами є одноголосна думка за умови наявностi кворуму, 
таким чином, по сутi, кожен з членiв кредитного органу, в тому числi i представники ризику-
менеджменту, мають право „вето”. Процес управлiння кредитним ризиком включає оцiнку 
кредитного ризику кожного позичальника i його подальший монiторинг, ухвалення рiшення про 
вiдповiднiсть кредитного ризику контрагента ризик-апетиту Банку i нормативним вимогам, аналiз 
ризику концентрацiї i ухвалення управлiнських рiшень щодо обмеження таких ризикiв за рахунок 
встановлення граничних значень лiмiтiв. Для класифiкацiї кредитних операцiй за рiвнем ризику, 
Банк використовує експертнi рейтинговi моделi. Рейтинг встановлюється в залежностi вiд 
фiнансової стiйкостi позичальника i виражає експертну оцiнку вiдносної ймовiрностi його 
дефолту. Рейтинг позичальника не враховує якiсть забезпечення i рiвень покриття забезпеченням 
за операцiєю, має бути єдиним для всiх кредитiв позичальника, що дiють в Банку. Визначення 
фiнансового класу позичальника здiйснюється за п’ятибальною шкалою: А, Б, В, Г, Д (оцiнка 
мiнiмального рiвня ризику – клас А). Для стандартизованих кредитних продуктiв Банк 
використовує автоматизованi iнструменти оцiнки – скоринговi моделi. Моделi розробленi за 
допомогою статистичних методiв окремо для кожного кредитного продукту, та успiшно 
застосованi в автоматизованiй системi Банка Andromeda. Аналiз кредитного портфелю приватних 
осiб з метою оцiнки адекватностi роботи скорингу виконується кожного кварталу. На сьогоднi 
ПУМБ займається накопиченням масиву даних з подальшою перспективою застосування 
статистичного методу оцiнки кредитоздатностi позичальника. Оперативний контроль за якiстю 
активних операцiй здiйснюється бiзнес-пiдроздiлами Банку шляхом регулярного монiторингу 
фiнансового стану позичальника i якостi обслуговування кредитних операцiй. Для цiлей 
монiторингу кредитного процесу в Банку використовується наступна система звiтностi: - звiт про 
якiсть кредитного портфелю; - аналiз кредитного портфелю; звiт про Тор-40 найбiльших груп 
позичальникiв. Змiни в управлiннi кредитним ризиком у сегментi Корпоративнi клiєнти В 2011 
роцi з метою автоматизацiї процесу супроводження кредитних операцiй та централiзацiї цiєї 



функцiї на рiвнi головного офiсу, розпочато розробку системи кредитного адмiнiстрування. Цей 
процес включає в себе втiлення єдиної бази монiторингу, а також видiлення функцiї 
супроводження у вiдокремлену вертикаль. В рамках проекту з оптимiзацiї бiзнес-процесу з 
кредитування, розробленi автоматизованi форми комерцiйної пропозицiї, модель розрахунку 
рейтингу позичальника. Сам бiзнес-процес диференцiйовано в залежностi вiд рiвня складностi 
кредитного проекту та ступеню його ризикованостi. Створенi моделi рейтингування позичальникiв 
дозволяють Банку в подальшому розробляти систему цiноутворення на основi профiлю ризику 
пiдприємства, визначати рiвень ризик-апетитiв Банку. За безпосередньої участi ризик-
менеджменту було розроблено ризик-моделi нових продуктiв для корпоративних клiєнтiв: 
факторинг, фiнансування основних фондiв, фiнансування сiльськогосподарських пiдприємств, 
контрактне фiнансування. Вдосконалено Кредитну полiтику: умови нової редакцiї документу 
адаптованi для гнучкої роботи з рiзними галузями та сегментами економiки, при цьому ризик-
профiль позичальникiв залишився без змiн. Розроблено та введено до експлуатацiї систему збору 
детальної iнформацiї про портфель заставного майна Банку та його стану. Змiни в управлiннi 
кредитним ризиком у сегментi Приватнi клiєнти З метою стабiлiзацiї фiнансового становища 
приватних клiєнтiв Управлiнням збору заборгованостi фiзичних осiб розроблений ряд програм 
реструктуризацiї кредитних справ, стягнення проблемної заборгованостi, мотивацiї позичальникiв 
на погашення заборгованостi тощо. Цi заходи, а також механiзми превентивного виявлення 
потенцiйно проблемних кредитiв, дозволяють Банку контролювати обсяги та динамiку 
прострочених зобов’язань з метою пiдтримки якостi кредитного портфелю на високому рiвнi. У 
2011 роцi ПУМБ були виконанi такi завдання: - Розробленi та впровадженi такi продукти «Кредит 
на придбання житла», «Кредит готiвкою пiд заставу нерухомостi», «Кредитна карта з пiльговим 
перiодом», «Автоматичний овердрафт з фiксованою сумою»; - Впроваджений ряд тестових 
програм для продукту «Кредит готiвкою»; - Фронт-офiсна система для продажу роздрiбних 
кредитних продуктiв, що взаємодiє з автоматизованою системою пiдтримки прийняття рiшень, 
впроваджена для продукту «Кредит на придбання автомобiля»; - Впровадженi процеси 
автоматичного обмiну даними з бюро кредитних iсторiй на базi рiшення компанiї Credit info в 
промислову експлуатацiю; - Створено багаторiвневу систему аналiтики та звiтностi з якостi та 
структури кредитного портфелю; - Успiшно реалiзованi проекти оптимiзацiї по продуктах «Кредит 
готiвкою» та «Кредит на придбання автомобiля»; - Розпочато процес систематичного навчання та 
контролю знань спiвробiтникiв пiдроздiлу кредитної експертизи, якi вiдповiдають за прийняття 
кредитних рiшень. Управлiння ризиком лiквiдностi, процентним i валютним ризиками Єдиним 
органом, вiдповiдальним за управлiння ризиками лiквiдностi, процентними та валютними 
ризиками, є Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП). Комiтет вiдповiдальний за 
розробку полiтики управлiння активами та пасивами – формування структури активно-пасивних 
операцiй з погляду управлiння спiввiдношенням доходностi та ризикiв (лiквiдностi, процентний, 
валютний). Комiтет є пiдзвiтним Правлiнню Банка, дiє в межах переданих йому повноважень й 
керується у своїх рiшеннях дiючим законодавством України, нормативними актами НБУ, 
Статутом Банка, рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради Банка, Полiтикою 
управлiння активами та пасивами Банка та Положенням про Комiтет з управлiння активами та 
пасивами. Свої рiшення Комiтет ґрунтує на рекомендацiях та висновках Управлiння ринкових та 
операцiйних ризикiв та Управлiння менеджменту активiв та пасивiв. Рiшення Комiтету 
приймаються бiльшiстю голосiв. Жоден з Членiв Комiтету не має право “вето”. В свою чергу 
Управлiння ринкових та операцiйних ризикiв вiдповiдає за розробку методик, процедур, системи 
звiтностi, що дозволяють здiйснювати кiлькiсну оцiнку ризикiв лiквiдностi, процентних та 
валютних ризикiв. Управлiння на щоденнiй основi здiйснює монiторинг вищезазначених ризикiв 
та контроль виконання рiшень Комiтету. Управлiння ризиком лiквiдностi Банк використовує 
систему управлiння ризиком лiквiдностi, яка має три рiвнi: стратегiчне, тактичне i оперативне 
управлiння лiквiднiстю. Перший рiвень (стратегiчний) пов’язаний з розробкою стратегiчних 
планiв. Передумови адекватної лiквiдностi Банку закладаються на етапi створення бiзнес-плану у 
виглядi обсягiв та структури активiв та зобов’язань Банку. На другому рiвнi управлiння 
лiквiднiстю визначаються тактичнi задачi балансування мiж лiквiднiстю та прибутковiстю. 
Тактичне управлiння лiквiднiстю здiйснюється Комiтетом з управлiння активами та пасивами на 



основi аналiзу звiтiв з лiквiдностi Банку та доходностi операцiй. Для оцiнки позицiї лiквiдностi 
Банк використовує прогнозну оцiнку грошових потокiв i сценарне стрес-тестування. Третiй рiвень 
управлiння – оперативне. Головною метою цього рiвня управлiння лiквiднiстю є балансування 
вхiдних та вихiдних потокiв на щоденнiй основi. Оперативне управлiння лiквiднiстю здiйснюється 
Казначейським управлiнням Банку. Протягом 2011 року Банк не порушував нормативiв 
лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України. Банк має розроблений план дiй на 
випадок кризи лiквiдностi. Цей план визначає джерела залучення ресурсiв та дiї пiдроздiлiв Банку 
для забезпечення лiквiдностi. Управлiння процентним ризиком Управлiння процентним ризиком в 
Банку передбачає здiйснення постiйного монiторингу ринку та прогнозування можливих змiн 
процентних ставок. Спреди, що встановлюються Банком, розраховуються таким чином, щоб 
компенсувати несприятливi змiни ринкових процентних ставок. КУАП встановлює граничнi 
(максимальнi та мiнiмальнi) процентнi ставки за фiнансовими iнструментами, за якими 
нараховуються проценти. Крiм того, перспективну оцiнку процентного ризику Банк здiйснює 
шляхом визначення змiни економiчної вартостi капiталу Банку (методом дюрацiї) та методом 
моделювання змiни чистого процентного доходу. Ця iнформацiя використовується КУАП при 
прийняттi рiшень стосовно обсягiв окремих активiв i пасивiв i цiноутворення на них в залежностi 
вiд їх строковостi i характеристик переоцiнки, а також обмеження строковостi окремих операцiй. 
Рiшення КУАП враховують i мiнiмiзують процентний ризик. Управлiння валютним ризиком 
Валютний ризик залежить вiд розмiру вiдкритих валютних позицiй Банку та вiд напряму i 
амплiтуди руху валютних курсiв. Для обмеження валютного ризику в Банку дiють лiмiт на розмiр 
вiдкритих валютних позицiй, встановлений акцiонерами Банку, та лiмiти вiдкритої валютної 
позицiї, встановленi Нацiональним банком України. Основним внутрiшнiм нормативним 
документом, що регламентує управлiння валютним ризиком, є „Порядок управлiння валютною 
позицiєю”. Банк використовує кiлькiсну оцiнку валютного ризику за методологiєю Value at Risk i 
стрес-тестування. Комiтет з управлiння активами i пасивами щомiсячно розглядає iнформацiю 
щодо розмiру вiдкритої валютної позицiї, виконання нормативiв, кiлькiснi оцiнки ризику i, за 
необхiдностi, приймає рiшення про змiну позицiй в залежностi вiд ринкової ситуацiї. Управлiння 
операцiйним ризиком З метою запровадження практики ефективного управлення та контролю 
операцiйного ризику в 2011 роцi в Банку була запроваджена нова система управлення 
операцiйним ризиком (СУОР). Основними задачами СУОР є своєчасне виявлення та ефективне 
вирiшення реалiзованих в поточнiй роботi структурних пiдроздiлiв Банку проблем та iнцидентiв 
(т.з. подiй операцiйного ризику), запобiгання появi нових подiй операцiйного ризику та розвиток 
корпоративної культури управлiння ризиком. За супровiд СУОР вiдповiдає незалежний пiдроздiл 
Ризик-менеджменту – Управлiння ринкових та операцiйних ризикiв. Колегiальним органом, 
вiдповiдальним за управлiння операцiйним ризиком в Банку, є Комiтет з управлiння операцiйним 
ризиком (КУОР). Для оперативного управлiння та реагування на зафiксованi подiї операцiйного 
ризику на основi КУОР створенi 4 Пiдкомiтети для управлiння кожним з чотирьох факторiв 
операцiйного ризику: «персонал», «процеси», «зовнiшнi фактори» та «системи». В Банку 
запроваджена перiодична звiтнiсть за операцiйним ризиком, яка включає звiтнiсть для КУОР, 
Пiдкомiтетiв, Правлiння та Наглядової Ради. Монiторинг операцiйного ризику здiйснюється в 
тому числi iз застосуванням системи ключових iндикаторiв ризику. Щомiсячна система звiтностi 
дозволяє своєчасно оцiнити ризик-тренди и чутливiсть процесiв в розрiзi факторiв операцiйного 
ризику. Також в Банку запроваджено монiторинг балансових рахункiв, що свiдчать про фактичнi 
наслiдки подiй операцiйного ризику (штрафи, пенi и т.д) для кiлькiсної оцiнки реалiзованого 
операцiйного ризику. Крiм того для мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв Банк використовує наступнi 
процедури: - застосування принципу розподiлу повноважень пiд час здiйснення банкiвських 
операцiй, - розмежування прав доступу та контроль доступу користувачiв до програмних та 
iнформацiйних ресурсiв, що захищаються, аудит (реєстрацiя та монiторинг) дiй користувачiв, - 
застосування контролю доступу в примiщення Банку, - органiзовано оперативне вiдновлення 
iнформацiї на основi системи резервного копiювання та архiвацiї даних, зберiгання резервних 
копiй баз даних, - Банк здiйснює страхування у страхових компанiях власних та орендованих 
будiвель, обладнання та майна, банкоматiв i готiвкових коштiв в них, службового автотранспорту. 
Крiм того, Банк має Договiр комплексного страхування банкiв та страхування вiд електронних i 



комп`ютерних злочинiв. Банком розробляється проект про забеспечення безперервної дiяльностi. 
У Банку дiє порядок «План дiй пiдроздiлiв ПАТ «ПУМБ» у разi кризи лiквiдностi». В названому 
порядку визначенi обов’язки кожного структурного пiдроздiлу у разi виникнення кризової 
ситуацiї. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю). 

Внутрiшнiй контроль та аудит Важливим напрямком дiяльностi, який формує основу для 
успiшного розвитку бiзнесу у банкiвському секторi економiки, є внутрiшнiй контроль, що мiстить 
також ефективне управлiння ризиками. Система внутрiшнього контролю Банку складається з 
набору правил, процедур та органiзацiйних структур, метою яких є: - досягнення визначених 
стратегiєю розвитку Банку цiлей у частинi результатiв дiяльностi та прибутковостi; - запобiгання 
втратi ресурсiв; - забезпечення надiйностi та повноти фiнансової та управлiнської звiтностi; - 
забезпечення вiдповiдностi дiючому законодавству України та внутрiшнiм полiтикам та 
процедурам для запобiгання нанесення шкоди репутацiї органiзацiї та iнших негативних наслiдкiв. 
Система внутрiшнього контролю забезпечує монiторинг, вимiрювання та утримання на 
прийнятному рiвнi притаманних дiяльностi Банку ризикiв наступним чином: - I рiвень - лiнiйнi 
перевiрки; - II рiвень - перевiрки управлiння ризиками; - III рiвень - внутрiшнi аудиторськi 
перевiрки. З тим щоб вiдповiдати найкращим трендам свiтової практики у галузi ризик-
менеджменту, ПАТ "ПУМБ" безперервно вдосконалює систему внутрiшнього контролю, що 
дозволяє мiнiмiзувати можливi втрати, якi виникають у процесi роботи, а також гарантувати 
високу якiсть обслуговування та захист iнтересiв клiєнтiв. З метою реалiзацiї третього рiвня 
контролю у Банку створена Служба внутрiшнього аудиту, яка безпосередньо пiдпорядковується 
Спостережнiй радi Банку, здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до затвердженого Радою плану та звiтує 
перед нею про результати виконаної роботи, що дозволяє забезпечити необхiднiй рiвень 
незалежностi Служби. У перiод мiж засiданнями Спостережної Ради Служба внутрiшнього аудиту 
взаємодiє iз утвореною на початку 2011 року Робочою групою Спостережної Ради з аудиту та 
ризикiв. У ходi регулярних зустрiчей керiвника Служби з членами Робочої групi з аудиту та 
ризикiв, до участi у яких запрошуються також керiвники пiдроздiлiв управлiння ризиками та 
бiзнес-лiнiй, розглядаються актуальнi питання ризикiв та контролю, якi виникли у ходi внутрiшнiх 
аудиторських перевiрок, результати консультацiйних завдань, що виконанi внутрiншiми 
аудиторами, питання складання фiнансової звiтностi Банку та взаємодiї внутрiшнього та 
зовнiшнього аудиту. Служба внутрiшнього аудиту надає керiвництву Банку незалежнi та 
об'єктивнi гарантiї та консультацiї, спрямованi на вдосконалення дiяльностi органiзацiї. 
Внутрiшнiй аудит допомагає органiзацiї досягти поставлених цiлей, використовуючи 
систематизований та послiдовний пiдхiд до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесу 
управлiння ризиками, системи контролю та корпоративного управлiння. Спостереження та 
рекомендацiї внутрiшнього аудиту своєчасно розглядаються власниками бiзнес-процесiв i 
Правлiнням Банку, за результатами чого виконуються виправнi заходи для усунення виявлених 
недолiкiв. За пiдсумками роботи за рiк Служба внутрiшнього аудиту надає Спостережнiй радi 
Банку незалежну узагальнену оцiнку системи внутрiшнього контролю, яка грунтується на 
результатах окремих перевiрок та консультацiй, що були здiйсненi протягом звiтного перiоду. 
Дiяльнiсть Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "ПУМБ" здiйснюється на пiдставi Мiжнародних 
Професiйних Стандартiв Внутрiшнього Аудиту, розроблених Iнститутом Внутрiшнiх Аудиторiв та 
прийнятих у якостi внутрiшнiх стандартiв. Розроблена стратегiя розвитку та Програма гарантiї 
якостi внутрiшнього аудиту на перiод з 2010 по 2013 рiк передбачають безперервне вдосконалення 
органiзацiї роботи Служби, впровадження спецiалiзованого програмного забезпечення AutoAudit 
(постачальник - Thomson Reuters Governance, Risk & Compliance (GRC)), планове пiдвищення 
квалiфiкацiї внутрiшнiх аудиторiв, покращення комунiкацiї iз пiдроздiлами, що перевiряються, та 
iншi заходи, спрямованi на збiльшення користi, яку внутрiшнiй аудит приносить бiзнесу Банку. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність. 



Данi факти вiдчуження були вiдсутнi протягом 2011 року. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Данi факти купiвлi-продажу були вiдсутнi протягом 2011. 



Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені 
протягом року, або їх відсутність. 
Таблиця 1 Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року 

(тис. грн.) 
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учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Підприємства 
під спільним 
контролем 

материнської 
компанії 

 
Інші пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7 8 
1 Торгові цінні папери  - - - - - - 

2 

Інші фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- - - - - - 

3 Кошти в інших банках  - - - - 150 843 - 

4 
Кредити та заборгованість 
клієнтів  

- - - 4 437 698 195 4 438 

5 
Резерв під заборгованість 
за кредитами  

- - - (111) (900) (34) 

6 
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  

- - - - 
- - 

7 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення  

- - - - - - 

8 
Інвестиції в асоційовані 
компанії  

- - - - - - 

9 Інші активи  - - - - 41 - 

10 
Довгострокові активи, 
призначені для продажу та 
активи групи вибуття  

- - - - - - 

11 Кошти банків  - - - - 69 002 - 
12 Кошти клієнтів  - - - 48 541 7 285 657 128 393 
13 Боргові цінні папери, - - - - - - 



емітовані банком  
14 Інші залучені кошти  - - - - - - 
15 Резерви за зобов'язаннями  - - - - - - 
16 Інші зобов'язання  - - - 351 0.3 - 
17 Субординований борг  - - - - - - 

18 

Зобов'язання, що пов'язані 
з довгостроковими 
активами, призначеними 
для продажу (чи групами 
вибуття)  

- - - - - - 

Таблиця 2 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний рік 
(тис. грн.) 

Рядок
  

Найменування статті  
Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Підприємства 
під спільним 
контролем 

материнської 
компанії 

 
Інші пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7 8 
1 Процентні доходи  - - - 1 306 63 739 538 
2 Процентні витрати  - - - (5 151) (101 202) (6 698) 

3 
Резерви під заборгованість за 
кредитами  

- - - 1 137 1 031 (14) 

4 Дивіденди  - - - - - - 

5 
Результат від торгових 
операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку  

- - - - - - 

6 
Результат від продажу 
цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  

- - - - - - 

7 

Результат від переоцінки 
інших цінних паперів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 

- - - - - - 



результатах  

8 
Результат від торгівлі 
іноземною валютою  

- - - - - - 

9 
Результат від переоцінки 
іноземної валюти  

- - - - - - 

10 Комісійні доходи  - - - 28 30 165 195 
11 Комісійні витрати  - - - - (2 401) - 

12 

Прибуток/(збиток), який 
виникає під час первісного 
визнання фінансових активів 
за процентною ставкою, 
вищою або нижчою за 
ринкову  

- - - - - - 

13 

Прибуток/(збиток), який 
виникає під час первісного 
визнання фінансових 
зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою 
за ринкову  

- - - - - - 

14 
Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

- - - - - - 

15 
Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до 
погашення  

- - - - - - 

16 Резерви за зобов'язаннями  - - - - (1 873) - 
17 Інші операційні доходи  - - - - 1 896 - 

18 
Доходи/(витрати) від 
дострокового погашення 
заборгованості  

- - - - - - 

19 
Адміністративні та інші 
операційні витрати  

- - - (27 171) (1 532) (21 247) 

20 
Частка прибутку 
асоційованих компаній  

- - - - - - 

Таблиця 3 Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року 
(тис. грн.) 



Рядок
  

Найменування статті  
Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Підприємства 
під спільним 
контролем 

материнської 
компанії 

 
Інші пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7 8 
1 Гарантії надані  - - - - 24 - 
2 Гарантії отримані  - - - - 321 072 - 
3 Імпортні акредитиви  - - - - 10 012 - 
4 Експортні акредитиви  - - - - - - 

5 
Інші забалансові 
зобов'язання    

- - - 923 
50 047 989 

6 Інші потенційні зобов'язання  - - - - - - 

Таблиця 4 Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом звітного року 
(тис. грн.) 

Рядок
  

Найменування статті  
Материнська 
компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Підприємства 
під спільним 
контролем 

материнської 
компанії 

 
Інші пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7 8 

1 
Сума кредитів, що надані 
пов'язаним особам протягом 
року:  

- - - 4 065 4 532 040 5 775 

2 
Сума кредитів, що погашені 
пов'язаними особами 
протягом року: 

- - - 17 932 4 321 172 6 007 

3 Інше - - - (97) (36 631) (11 969) 

Таблиця 5 Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Материнська компанія 
Провідний 

управлінський 
персонал 

Підприємства під 
спільним контролем 
материнської компанії 

Інші 
пов'язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 



1 Кредити та заборгованість клієнтів  -  18 321 523 958 16 720 
2 Резерв під заборгованість за кредитами   -  (1 244) (1 928) (357) 
3 Інші активи  -   444   
4 Кошти клієнтів  39  51 311 2 614 994 203 471 
5 Інші зобовязання -  150 - 1 

Таблиця 6 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній рік 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Материнська 
компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Підприємства під 
спільним контролем 
материнської компанії 

Інші 
пов'язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 
1  Процентні доходи   -  1 331 110 151 2 575 
2  Процентні витрати   - (4 476) (140 986) (21 410) 
3  Резерви під заборгованість за кредитами  - (524) 4 795 111 
4 Комісійні доходи  -  27 29 684 2 843 
5 Комісійні витрати  -  -  (272) -  
6 Резерви за зобов'язаннями  -  1 (1 915) -  
7 Адміністративні та інші операційні витрати     -  (19 977) (2 123) (19 355) 
8 Інші операційні доходи   -   35   

Таблиця 7 Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року 
(тис. рн..) 

Рядок Найменування статті 
Материнська 
компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Підприємства під 
спільним контролем 
материнської компанії 

Інші 
пов’язані 
особи 

1 2 3 4 5 6 
1 Гарантії отримані  -  7 962 91 158   
2 Експортні акредитиви    29 863   
3 Інші зобов'язання  -  170 125 024 605 

Таблиця 8 Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом попереднього року 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Материнська 
компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Підприємства під 
спільним контролем 
материнської компанії 

Інші 
пов'язані 
особи 



1 2 3 4 5 6 
1 Сума кредитів, що надані пов'язаним особам протягом року  - 12 515 3 125 282 8 594 

2 
Сума кредитів, що погашені пов'язаними особами протягом 
року  

- 4 552 3 145 615 9 861 

3 Інше - (39) 216 101 (1 862) 

Таблиця 9. Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис. грн.) 

Звітний рік Попередній рік 
Рядок Найменування статті 

витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 
1 2 3 4 5 6 

1 
Поточні виплати 
працівникам  

28 651 15 865 29 411  9 460  

2 
Виплати по закінченні 
трудової діяльності 

- - 211 - 

3 
Інші довгострокові виплати 
працівникам 

- - - 150 

4 Виплати при звільненні 627 - 482 -  
 



 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) за результатами аудиторскої перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi ПАТ "ПУМБ" за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року пiдготовлений 
згiдно з вимогами "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 
професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 року, "Вимог до аудиторського висновку 
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", 
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 
29.09.2011 року. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року. 

Код ЄДРПОУ 30785437 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-
Аудит" Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б Свiдоцтво про включення 
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001 (продовжено рiшенням АПУ 
24.02.2011 № 228/4 до 24.02.2016 року). Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та 
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд 19.07.07 серiя АБ № 000527. Свiдоцтво 
Нацiонального банку України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 № 0000005, 
продовжене рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 03.12.2009 року № 18 до 01.01.2015 
року. Висновок пiдписаний директором ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" Мнiщенко 
В.М. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

12 рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 

Перший рiк. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 

пiдтвердження Звiту про наслiдки розмiщення (обмiну) акцiй ПАТ "ПУМБ". 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 

- протягом перiоду з 2007 по 2011 рiк зовнiшнiй аудитор змiнювався двiчi (у 2007-2009 роках 
зовнiшнiм аудитором Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг 
Аудиторськi послуги", у 2010 роцi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", у 2011 роцi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ"). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 



Вiдсутнi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 

В ПАТ "ПУМБ" iснує певний механiзм розгляду та обробки звернень клiєнтiв банку. Скарги та 
пропозицiї клiєнтiв розглядаються та оброблюються згiдно порядку та строкiв, що викладенi в 
Положеннi "Управлення скаргами та пропозицiями". 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 

Координує, консолiдує та обробляє звернення клiєнтiв Центр обслуговування клiєнтiв ПАТ 
"ПУМБ", а контроль за виконанням Положення здiйснює Управлiння якiстю обслуговування ПАТ 
"ПУМБ". 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом 2011 року в ПАТ "ПУМБ" велась робота з органiзацiї системи автоматичної реєстрацiї 
скарг клiєнтiв та контролю за їх задоволенням. Протягом року було зареєстровано та задоволено 
1074 скарги. Найбiльше звернень клiєнтiв реєструється через телефон центру пiдтримки (0-800-
500-490). Iншi джерела: електронна пошта Info@fuib.com та сайт банку www.pumb.ua, книга 
вiдгукiв та пропозицiй, пошта, факс, соцiальнi медiа. За характером звернення клiєнтiв ПАТ 
"ПУМБ" можна розподiлити наступним чином: - 60% скарг стосується якостi роботи банкоматiв; - 
19% є питання якостi обслуговування; - 10% стосуються точок продажiв (фiлiали та вiддiлення); - 
11% скарг стосується питань користування БПК, сервiсiв вiддаленого доступу тощо. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 

Протягом 2011 року в процесi розгляду знаходилось 10 справ, в яких Банк виступав вiдповiдачем. 
За результатами їх розгляду у 2011 роцi у 3-х справах судом було вiдмовлено позивачам у 
задоволеннi позову. Розгляд 7 справ продовжується у 2012 роцi. 



Річна фінансова звітність 
Баланс на 31.12.2011 року 

 
Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 7028536 7142191 

2 Торгові цінні папери 5 0 0 

3 
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

6 0 688 

4 Кошти в інших банках 7 4711051 1698687 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 15573813 13775430 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 4400758 3190685 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0 

9 Інвестиційна нерухомість 12 70667 78151 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

 307 0 

11 Відстрочений податковий актив  121182 53998 

12 Гудвіл 13 0 0 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 1325441 1237281 

14 Інші фінансові активи 15 1527519 714848 

15 Інші активи 16 106218 34985 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та 
активи групи вибуття 

17 0 2505 

17 Усього активів  34865492 27929449 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

18 Кошти банків 18 6205726 4475949 

19 Кошти клієнтів 19 20093669 15439270 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 108 109 

21 Інші залучені кошти 21 2219589 3020377 

22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  0 48240 

23 Відстрочені податкові зобов’язання  0 0 

24 Резерви за зобов’язаннями 22 28191 20194 

25 Інші фінансові зобов'язання 23 1557654 684605 

26 Інші зобов'язання 24 43538 42779 

27 Субординований борг 25 687658 684104 

28 
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу (чи групами 
вибуття) 

17 0 0 

29 Усього зобов'язань  30836133 24415627 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 



30 Статутний капітал 26 3396152 3396152 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -782550 -1038371 

32 Резервні та інші фонди банку 27 1415757 1156041 

33 
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) 
банку 

 0 0 

34 Частка меншості  0 0 

35 Усього власного капіталу та частка меншості  4029359 3513822 

36 Усього пасивів  34865492 27929449 

 

Примітки д/н 

Прізвище та ініціали виконавця, 
телефон 

Посипайко В.В. (062) 3324852 

Керівник К.М. Вайсман 

Головний бухгалтер О.М. Мошкалова 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 
 
Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

 1476385 1262311 

1.1 Процентні доходи 28 2946145 3068630 

1.2 Процентні витрати 28 -1469760 -1806319 

2 Комісійні доходи 29 431264 383413 

3 Комісійні витрати 29 -118092 -93415 

4 
Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку 

 19536 18369 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

 -764 -974 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  0 0 

8 
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

7, 8 0 0 

9 
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов’язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

18, 19 0 0 

10 
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 
нерухомості 

 10572 -18612 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  20766 20134 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -705752 -618153 

13 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9 12686 8501 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

9 -13456 -845 

15 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 -6576 -5325 

17 Інші операційні доходи 30 30005 27497 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 
заборгованості 

18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -823646 -711469 

20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  332928 271432 

22 Витрати на податок на прибуток 32 -65333 -20722 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  267595 250710 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для продажу 

33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток)  267595 250710 



26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:  0 0 

26.1 Материнського банку  0 0 

26.2 Частки меншості  0 0 

27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 18.68000000 17.50000000 

28 
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

34, 35 18.68000000 17.50000000 

 

Примітки д/н 

Прізвище виконавця, номер 
телефону 

Скударь Ю.А. (062)3324731 

Керівник К.М. Вайсман 

Головний бухгалтер О.М. Мошкалова 



Звіт про рух грошових коштів за 0 рік 
 (прямий метод) 

 
Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Процентні доходи, що отримані  0 0 

2 Процентні витрати, що сплачені  0 0 

3 Комісійні доходи, що отримані  0 0 

4 Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими 
цінними паперами 

 0 0 

6 
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 
похідними інструментами 

 0 0 

7 
Доходи, що отримані за операціями з іноземною 
валютою 

 0 0 

8 Інші отримані операційні доходи  0 0 

9 Витрати на утримання персоналу  0 0 

10 
Сплачені адміністративні та інші операційні 
витрати 

 0 0 

11 Сплачений податок на прибуток  0 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов’язань 

 0 0 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами 

 0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках 

 0 0 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам 

 0 0 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами 

 0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  0 0 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 
банків 

 0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  0 0 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком 

 0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
зобов’язаннями 

 0 0 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов’язання 

 0 0 



24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9, 17 0 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 

10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 0 0 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів 

44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 

17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від 
інвестиційної діяльності/(використані в 
інвестиційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія простих акцій 26 0 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 

 0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 0 0 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 0 0 



55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  0 0 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 

 

Примітки д/н 

Прізвище виконавця, номер 
телефону 

д/н 

Керівник д/н 

Головний бухгалтер д/н 



Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 
(непрямий метод) 

 
Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік  267595 250710 

 Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

2 Амортизація  97942 95515 

3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами  664884 643729 

4 Нараховані доходи  -256836 -386485 

5 Нараховані витрати  -11708 -45662 

6 Торговельний результат  0 211 

7 Нарахований та відстрочений податок  65265 -68012 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  2838 129 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  0 0 

10 
Амортизація дисконту і премії фінансових 
інструментів 

 77681 -125997 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  13998 -13813 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов’язань 

 921659 441649 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами 

 0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами, що відображаються за справедливою 
вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках 

 -3011274 871553 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам 

 -1529948 924529 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
активами 

 -803835 284768 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  -69226 30781 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 
банків 

 1727644 354227 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  4651924 4758198 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком 

 0 -3855 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 
зобов’язаннями 

 -23903 -291665 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання 

 3240 -476 

24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної  1866281 7369709 



діяльності/(використані в операційній діяльності) 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9, 17 -11586557 -19484595 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

9, 17 10562037 16726506 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 

10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 -100475 -77031 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 3627 1529 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів 

44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 

17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 -18173 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 -30897 -30307 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 163 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від 
інвестиційної діяльності/(використані в 
інвестиційній діяльності) 

 -1152102 -2882071 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 1042816 

42 Повернення інших залучених коштів 21 -886743 -1991640 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія звичайних акцій 26 0 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 

 -886743 -948824 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 52239 -176638 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 -172564 3362176 



55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  7149897 3780015 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 7029572 7149897 

 

Примітки д/н 

Прізвище виконавця, номер 
телефону 

Посипайко В.В. (062)3324852 

Керівник К.М. Вайсман 

Головний бухгалтер О.М. Мошкалова 

 


