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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.  

В.о. Голови 
Правлiння 

      
Черненко Сергiй Павлович 

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

24.10.2012 М.П. 

(дата) 
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2012 року  

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 

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 квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

24.10.2012 

2.2 Квартальна інформація 
розміщена на сторінці 

http://pumb.ua/ru/about/corporate_governance/ 
disclosure_of_information/issuer_information/ 

в мережі 
Інтернет 

24.10.2012 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
1. Інформація про емітента X 

2. Основні відомості про посадових осіб емітента X 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

4. Відомості про цінні папери емітента 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

а) інформація про зобов'язання емітента X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

в) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб X 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів  

8. Інформація про заміну управителя  

9. Інформація про керуючого іпотекою  

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом 

 

12. Інформація про іпотечне покриття: 

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

 

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

 

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

 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття 
даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" 

 

15. Квартальна фінансова звітність емітента X 

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань 
за якими забезпечене об'єктами нерухомості) 

 

18. Примітки: 
До п. 4в: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки Банк не 
випускав iншi цiннi папери; До п. 4г: Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, 
оскiльки Банк не випускав похiднi цiннi папери; До п. 5б-5в: не заповнюються, тому що Банк не 
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займається дiяльностями, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво 
та розподiлення електроенергiї, газу та води; До п. 7-14: Iнформацiя не надається, оскiльки Банк не 
випускав та не виступає емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв 
ФОН; До п. 16: 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 мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-
правових актiв Нацiонального банку України; До п. 17: Звiт про стан об'єкта нерухомостi не 
надається, оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї.  
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3. Інформація про емітента 

3.1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК" 

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 

Серiя А01 №432835 

3.3. Дата державної реєстрації 16.07.2009 

3.4. Територія (область) Донецька 

3.5. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а 

3.6. Статутний капітал (грн.) 3294492400.00 

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що 
належать державі 

0.000 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано 
до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства 
та/або холдингової компанії 

0.000 

3.9. Чисельність працівників (чол.) 3931 

3.10. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД 

65.12.0 IНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО, д/н 
д/н, д/н д/н 

3.11. Органи управління емітента 
Загальнi збори акцiонерiв; Спостережна рада 

Банку; Правлiння Банку. 

3.12. Засновники емітента 

1. Металургiйний комбiнат "Азовсталь"; 2. 
Азовське морське пароплавство; 3. Шахта iм. А.Ф. 
Засядько; 4. Обласне управлiння Промстройбанк; 

5. Корпорацiя "АIОС". 
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4. Інформація про посадових осіб емітента 
4.1. Посада Голова Правлiння 

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

Вайсман Костянтин Михайлович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1969 

4.5. 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 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 18 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння-фiнансовий директор 

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

Черненко Сергiй Павлович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1973 

4.5. Освіта 
Вища: Донецький Державний технiчний унiверситет 
(диплом за спецiальнiстю: "Мiжнароднi економiчнi 

вiдносини. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi"). 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 11 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПАТ "ПУМБ", Перший Заступник Голови Правлiння. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

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

- - - 

4.4. Рік народження 1973 

4.5. Освіта 
Вища: 1. Київський Нацiональний економiчний унiверситет 
(диплом магiстра по облiку i аудиту в управлiннi банками); 

2. Лондонська бiзнес школа. 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 10 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Загороднiков Артур Германович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1967 

4.5. 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) 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 11 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Дятлова Олена Олександрiвна 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1966 
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4.5. Освіта 

Вища: 1. Київський державний педагогiчний iнститут 
iноземних мов, спецiальнiсть: "Iноземнi мови"; 2. Київський 

нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть: 
"Мiжнародна економiка". 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Волчков Олексiй Анатолiйович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1966 

4.5. Освіта 

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

Адмiнiстрування". 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 15 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член 
Правлiння. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Косенко Наталiя Фелiксiвна 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1957 

4.5. Освіта 
Вища: 1. Донецький нацiональний унiверситет, 

спецiальнiсть: "Фiнанси та кредит". 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 26 

4.7. Найменування підприємства та ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння. 



 
8 

попередня посада, яку займав 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Школяренко Костянтин Олександрович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1980 

4.5. Освіта 
Вища: Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: 

"Мiжнародна економiка; 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

  

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Висневський Томаш Юзеф 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1977 

4.5. Освіта 
Вища: Вища школа торгiвлi та права iм. Ришарда 

Лазарського, спецiальнiсть "Управлiння та фiнанси" 
(Польща, м.Варшава) 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 4 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 
РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", головний керiвник з питань 

операцiйної дiяльностi 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Виконавчий директор 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові Стефан Лаурент Гуглiєрi 
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фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1967 

4.5. Освіта 

Вища: 1. Лiцей Мiшеля Монтан (Францiя), бакалавр 
комерцiї; 2. Бiзнес-школа (Канада), спецiалiзацiя: Корп. 

фiнанси; 3. Вищий НЗ торгiвлi та управлiння 
пiдприємствами (Францiя), вища комерцiйна, адмiн. та фiн. 

освiта; 4. Унiверситет м. Легай (США), МВА 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 13 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Перший Заступник Генерального керiвника Групи 
“РЕНЕСАНС КРЕДИТ” (Росiя, м. Москва) 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада 
Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, 
отриманих злочинним шляхом, Член Правлiння 

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

Хара Едуард Анатолiйович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1968 

4.5. Освіта 
Вища: 1. Донецький державний унiверситет: "Економiка 
працi"; 2. Донецький юридичний iнститут МВС при 

Донецькому нацiональному унiверситетi: "Правознавство". 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 9 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

  

4.1. Посада Головний Бухгалтер 

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

Мошкалова Олена Михайлiвна 

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

- - - 
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код за ЄДРПОУ юридичної особи 

4.4. Рік народження 1958 

4.5. Освіта 
Вища: Донецький Державний унiверситет, спецiальнiсть 

фiнанси та кредит. 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 25 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Донецьке облуправлiння Промстройбанку СРСР, Заступник 
головного бухгалтера. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

  

4.1. Посада Голова Спостережної ради 

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

Архiпов Iлля Валерiйович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1976 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

бiзнесу. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

  

4.1. Посада Член Спостережної ради 

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

Попов Олег Миколайович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1969 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 17 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ЗАТ "СКМ", Виконавчий директор. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 



 
11 

  

4.1. Посада Член Спостережної ради 

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

Курiлко Сергiй Євгенович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1961 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 12 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ЗАТ "СКМ", юрисконсульт. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

  

4.1. Посада Член Спостережної ради 

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

Дугадко Ганна Олександрiвна 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1971 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 5 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

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

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

  

4.1. Посада Член Спостережної ради 

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

Iзосiмова Наталiя Вадимiвна 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1958 
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4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 16 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Директор з корпоративних перетворень ЗАТ "СКМ". 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

  

4.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Дуденко Олена Леонiдiвна 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1975 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 5 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ЗАТ "СКМ", Спецiалiст. 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

  

4.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Яшта Сергiй Леонiдович 

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

- - - 

4.4. Рік народження 1972 

4.5. Освіта Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 0 

4.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Юрист постiйного представництва в Українi "EUROPEAN 
FINANCIAL CONSULTING". 

4.8. Опис 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 
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5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
5.1. Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв" 

5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

5.4. Місцезнаходження 04107, м. Київ, Вул. Тропiнiна, 7г 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ 498004, АВ 498005 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

5.7. Міжміський код та телефон 044 5854240 

5.8. Факс 044 5854243 

5.9. Вид діяльності 
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв та 

розрахункова-клiрингова дiяльнiсть 

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

депозитарiй цiнних паперiв. 

  

5.1. Найменування ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" 

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

5.4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка,буд.3 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ 581322, АВ 581323 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

25.05.2011 

5.7. Міжміський код та телефон 044 2791074 

5.8. Факс 044 2791074 

5.9. Вид діяльності 
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв та 

розрахункова-клiрингова дiяльнiсть. 

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

депозитарiй цiнних паперiв. 

  

5.1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

5.4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична,будинок 42-44 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АД 034421 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

11.06.2012 
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5.7. Міжміський код та телефон 044 2775000 

5.8. Факс 044 2775001 

5.9. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

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

ринку. 

  

5.1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" 

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227 

5.4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ 483591 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.08.2009 

5.7. Міжміський код та телефон 056 3739594 

5.8. Факс 056 3739594 

5.9. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

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

ринку. 

  

5.1. Найменування ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 

5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22877057 

5.4. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ 498025 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.11.2009 

5.7. Міжміський код та телефон 044 4615430 

5.8. Факс 044 4615431 

5.9. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

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

ринку. 
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5.1. Найменування Moody's Investors Service 

5.2. Організаційно-правова форма IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00000000 

5.4. Місцезнаходження 
United Kingdom One Canada Square, Canary Wharf р-н 

д/н London E14 5FA д/н 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

17.04.2012 

5.7. Міжміський код та телефон +44 (0) 2077721000 

5.8. Факс +44 (0) 2077721001 

5.9. Вид діяльності Здiйснення рейтинговий оцiнок 

5.10. Опис 

Юридична особа, яка здiйснює рейтингову оцiнку 
емiтента ПАТ "ПУМБ". Надає рейтинги i публiкує 

незалежнi висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв 
i кредитну якiсть їх паперiв. Отримання лiцензiї 

мiжнародним рейтинговим агенством не передбачено 
законодавством. З цiєї причини поля, що стосуються 

видачi лiцензiї, не заповненi. 

  

5.1. Найменування ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

5.2. Організаційно-правова форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21603903 

5.4. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АБ 00320 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

27.03.2007 

5.7. Міжміський код та телефон 044 4906777 

5.8. Факс 044 4906738 

5.9. Вид діяльності Аудиторськи послуги 

5.10. Опис 
Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i 

права, консультацiйного супроводу трансакцiй i 
консультування з питань ведення бiзнесу. 

  

5.1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг" 

5.2. Організаційно-правова форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402 

5.4. Місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Верхнiй Вал,72 
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5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

6 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.04.2012 

5.7. Міжміський код та телефон 044 4902550 

5.8. Факс 044 4902554 

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

паперiв 

5.10. Опис 

Юридична особа, яка здiйснює рейтингову оцiнку 
емiтента ПАТ "ПУМБ", боргових iнструментiв, що 
випускаються ПАТ "ПУМБ" та рейтинг надiйностi 
депозитiв. Надає рейтинги i публiкує незалежнi 
висновки про кредитоспроможнiсть емiтентiв i 

кредитну якiсть їх паперiв. 

  

5.1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" 

5.2. Організаційно-правова форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437 

5.4. Місцезнаходження м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

2315 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.03.2001 

5.7. Міжміський код та телефон 380 44 491-55-33 

5.8. Факс 380 44 498-56-52 

5.9. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

5.10. Опис 
Здійснення огляду фінансової звiтностi, що подається 
до НБУ, НКЦБФР та інших. Засвідчення звіту про 

наслідки погашення облігацій Банку. 
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6. Відомості про цінні папери емітента 
Інформація про випуски акцій емітента 

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 

230.00 14323880 3294492400.00 100.000 

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. 
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Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні) 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування 
та форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 
ставка (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 
процентів 

Сума виплаченого 
процентного доходу 
за звітний період 

(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28.03.2008 303/2/08 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 300000 
Бездокументарна 

Іменні 
300000000.00 13.750 Опис 0.00 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 ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 

відсоткові 1000.00 100000 
Бездокументарна 

Іменні 
100000000.00 14.000 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 

відсоткові 1000.00 100000 
Бездокументарна 

Іменні 
100000000.00 14.000 Опис 0.00 15.05.2013 
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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. 

29.05.2012 141/2/2012-Т 
Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 500000 
Бездокументарна 

Іменні 
500000000.00 19.000 Опис 0.00 11.06.2015 

Опис 

Рiшення про розмiщення облiгацiй було прийнято на засiданнi Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" вiд 27 квiтня 2012 року, протокол № 172. Розмiщення облiгацiй серiї Е здiйснюється на внутрiшньому 
ринку України на фондовiй бiржi ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в обсязi 1 000 000 000,00 (Один мiльярд) гривень будуть 

направленi в повному обсязi на кредитування фiзичних та юридичних осiб. Джерелом погашення та виплати доходу за облiгацiями серiй E та F буде дохiд Емiтента, отриманий в результатi 
господарської дiяльностi, пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї Е: початок розмiщення 11.06.2012 р., закiнчення розмiщення 

10.06.2013 р. Обiг облiгацiй починається пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску облiгацiй. Обiг облiгацiй серiї Е триває по 10.06.2015 року включно. Вiдсотковi ставки та вiдсотковi перiоди: з 1 по 2 - ставка 19%, на 3-6 вiдсотковi перiоди, встановлюється Правлiнням 

Емiтента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може становити менше нiж 2% рiчних. Розмiр нової встановленої вiдсоткової ставки, або пiдтвердження незмiнностi попередньої, буде опублiковано 
в тому ж виданнi, в якому був опублiкований зареєстрований Проспект емiсiї облiгацiй. Дати виплати вiдсоткового доходу: 1-й вiдсотковий перiод: 11.12.2012-12.12.2012, 2-й вiдсотковий перiод: 

12.06.2013-13.06.2013, 3-й вiдсотковий перiод: 12.12.2013-13.12.2013, 4-й вiдсотковий перiод: 13.06.2014-14.06.2014, 5-й вiдсотковий перiод: 13.12.2014-14.12.2014, 6-й вiдсотковий перiод: 11.06.2015-
12.06.2015. Дати викупу облiгацiй: 12.06.2013, 13.06.2014. Дата погашення облiгацiй: 11.06.2015 - 12.06.2015 р. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати i продавати облiгацiї на вторинному 
ринку (бiржовому та позабiржовому) цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про розмiщення облiгацiй вiдповiдної серiї та 
видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй наприкiнцi кожного вiдсоткового перiоду; надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та у строки, зазначенi в п.9 р.3 Проспекту емiсiї; 

здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Можливiсть обмiну облiгацiй на акцiї не передбачена. 

29.05.2012 142/2/2012-Т 
Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 500000 
Бездокументарна 

Іменні 
500000000.00 19.000 Опис 0.00 13.07.2015 

Опис 

Рiшення про розмiщення облiгацiй було прийнято на засiданнi Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" вiд 27 квiтня 2012 року, протокол № 172. Розмiщення облiгацiй серiї F здiйснюється на внутрiшньому 
ринку України на фондовiй бiржi ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в обсязi 1 000 000 000,00 (Один мiльярд) гривень будуть 

направленi в повному обсязi на кредитування фiзичних та юридичних осiб. Джерелом погашення та виплати доходу за облiгацiями серiй E та F буде дохiд Емiтента, отриманий в результатi 
господарської дiяльностi, пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї F: початок розмiщення 11.07.2012 р., закiнчення розмiщення 

10.07.2013 р. Обiг облiгацiй починається пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску облiгацiй. Обiг облiгацiй серiї F триває по 12.07.2015 року включно. Вiдсотковi ставки та вiдсотковi перiоди: з 1 по 2 - ставка 19%, на 3-6 вiдсотковi перiоди, встановлюється Правлiнням 

Емiтента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може становити менше нiж 2% рiчних. Розмiр нової встановленої вiдсоткової ставки, або пiдтвердження незмiнностi попередньої, буде опублiковано 
в тому ж виданнi, в якому був опублiкований зареєстрований Проспект емiсiї облiгацiй. Дати виплати вiдсоткового доходу: 1-й вiдсотковий перiод: 10.01.2013-11.01.2013, 2-й вiдсотковий перiод: 

12.07.2013-13.07.2013, 3-й вiдсотковий перiод: 11.01.2014-12.01.2014, 4-й вiдсотковий перiод: 13.07.2014-14.07.2014, 5-й вiдсотковий перiод: 12.01.2015-13.01.2015, 6-й вiдсотковий перiод:13.07.2015-
14.07.2015. Дати викупу облiгацiй: 12.07.2013, 13.07.2014. Дата погашення облiгацiй: 13.07.2015 - 14.07.2015 р. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати i продавати облiгацiї на вторинному 
ринку (бiржовому та позабiржовому) цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про розмiщення облiгацiй вiдповiдної серiї та 
видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй наприкiнцi кожного вiдсоткового перiоду; надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та у строки, зазначенi в п.9 р.3 Проспекту емiсiї; 

здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Можливiсть обмiну облiгацiй на акцiї не передбачена. 
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7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
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 3767710.600 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 143862.827 0.750 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79923.787 0.750 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 35968.500 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 23979.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 7993.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 159900.000 8.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79950.000 5.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79950.000 10.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 15986.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 39965.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 47334.865 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 56000.000 8.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 87923.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 40000.000 8.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79930.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79930.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 19982.500 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 31972.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 39965.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 79930.000 0.500 01.10.2012 

Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 39965.000 4.300 01.10.2012 
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Кредити овернайт, що отриманi вiд 
iнших банкiв 

28.09.2012 5000.000 8.000 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 15986.000 0.500 04.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

06.09.2012 15435.282 0.500 04.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 79930.000 0.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 51954.500 0.500 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 119950.000 9.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 79950.000 19.000 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 119950.000 9.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 79950.000 18.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 51957.750 21.750 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

17.09.2012 16978.810 0.500 08.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

18.09.2012 79930.000 0.500 18.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 79930.000 0.100 22.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 159860.000 0.100 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 185165.838 1.000 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 23979.000 0.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

06.09.2012 70498.260 0.100 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 40080.282 1.000 04.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 52034.430 0.100 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 10290.188 0.500 18.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

10.09.2012 39965.000 0.500 10.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 39965.000 0.500 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

18.09.2012 39965.000 0.500 02.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 8232.150 0.100 12.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 27.09.2012 39965.000 1.000 04.10.2012 
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отриманi вiд iнших банкiв 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

26.09.2012 79930.000 0.500 26.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

14.09.2012 69805.548 0.100 12.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

17.09.2012 39965.000 0.500 01.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

17.09.2012 32771.300 0.250 08.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 41163.950 0.500 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 41163.950 0.500 04.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

24.09.2012 33170.950 0.500 24.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 7993.000 0.500 18.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

21.09.2012 11989.500 0.500 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 15986.000 0.500 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

05.09.2012 7993.000 0.500 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

17.09.2012 7993.000 0.500 17.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

26.09.2012 7993.000 0.500 26.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

24.09.2012 7993.000 0.500 24.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 39960.000 13.500 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 4630.585 0.500 02.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

27.09.2012 39965.000 0.500 04.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 59947.500 1.000 02.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

20.09.2012 79950.000 24.100 22.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

17.09.2012 31972.000 24.000 08.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

19.09.2012 39965.000 23.500 19.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 79930.000 0.500 05.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

28.09.2012 59888.894 1.000 02.10.2012 

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

11.09.2012 10000.000 27.000 12.10.2012 
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Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд iнших банкiв 

14.09.2012 70000.000 21.500 12.10.2012 

Довгостроковi кредити, що отриманi 
вiд iнших банкiв 

26.08.2011 68277.450 13.000 25.08.2014 

Зобов'язання за цінними паперами X 105.000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 105.000 X X 

Iншi довгостроковi цiннi папери 
власного боргу, емiтованi банком 

27.08.2008 100.000 13.750 05.04.2013 

Iншi довгостроковi цiннi папери 
власного боргу, емiтованi банком 

27.08.2008 5.000 13.750 05.04.2013 

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 28625.900 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 23650938.792 X X 

Усього зобов'язань X 27447380.290 X X 

Опис: IНФОРМАЦIЯ ВIДСУТНЯ 
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8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
8.1. Найменування ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 

8.2. Організаційно-
правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

8.3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

22877057 

8.4. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1 

8.5. Опис 

Вiдсоток участi Банку в статутному капiталi ПрАТ "Українська 
мiжбанкiвська валютна бiржа" становить 2,50%. Права, що належать 
Банку щодо управлiння юридичною особою: брати участь у Загальних 

зборах, обирати органи управлiння та контролю та бути обраним до таких 
органiв, виносити на Загальнi збори акцiонерiв будь-якi питання, пов'язанi 

з дiяльнiстю. 

  

8.1. Найменування Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ" 

8.2. Організаційно-
правова форма 

ОРГАНIЗАЦIЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ) 

8.3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

31813611 

8.4. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1 

8.5. Опис 
Частка Банку в статутному капiталi Унiверсальної товарної бiржi 

"Контрактовий дiм "УМВБ" становить 0,10% Права, що належать Банку 
щодо управлiння юридичною особою: брати участь у Загальних зборах. 

  

8.1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних 

iсторiй" 

8.2. Організаційно-
правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

8.3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

33691415 

8.4. 
Місцезнаходження 

02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11 

8.5. Опис 

Вiдсоток участi Банку в статутному капiталi ПрАТ "Перше всеукраїнське 
бюро кредитних iсторiй" становить 2,50% Права, що належать Банку щодо 
управлiння юридичною особою: брати участь в управлiннi справами у 
порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством, в тому 

числi брати участь у Загальних зборах. 

  

8.1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 

8.2. Організаційно-
правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

8.3. Ідентифікаційний 35917889 
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код за ЄДРПОУ 

8.4. 
Місцезнаходження 

04107, мiсто Київ, вул. Тропiнiна, 7г 

8.5. Опис 

Вiдсоток участi Банку в статутному капiталi ПрАТ "Всеукраїнський 
депозiтарiй цiнних паперiв" становить 3,65% Права, що належать Банку 
щодо управлiння юридичною особою: брати участь в управлiннi, в тому 
числi брати участь у Загальних зборах, обирати органи юр. особи та бути 
обраним до таких органiв, виносити на Загальнi збори акцiонерiв будь-якi 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю. 

  

8.1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 

8.2. Організаційно-
правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

8.3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

21672206 

8.4. 
Місцезнаходження 

01004, м.Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 

8.5. Опис 

Вiдсоток участi Банку в Статутному капiталi ПАТ "Фондова бiржа 
"ПФТС" становить 0,19%. Права, що належать Банку щодо управлiння 
юридичною особою: брати участь в управлiннi справами у порядку, 

встановленому Статутом та чинним законодавством, в тому числi брати 
участь у Загальних зборах. 
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Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
за 3 квартал 2012 року 

 

Рядок Назва статті 
На звітну дату 

поточного кварталу 

На кінець 
попереднього 

фінансового року 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4937759 6845348 

1 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України 

70254 183188 

2 Торгові цінні папери 366040 0 

3 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

0 0 

4 Кошти в інших банках, у тому числі: 4314001 4711051 

4.1 в іноземній валюті 2356144 2620247 

5 резерви під знецінення коштів в інших банках -59337 -32029 

6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 16771073 15573813 

6.1 кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 13061291 12432592 

6.1.1 в іноземній валюті 6248615 5702212 

6.1.2 резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -2070371 -2110337 

6.2 кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 3709782 3141221 

6.2.1 в іноземній валюті 1068440 1366492 

6.2.2 резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -1464651 -2010827 

8 Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 2663065 4400758 

9 
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 

-114789 -96412 

10 
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому 
числі: 

0 0 

11 
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 

0 0 

12 Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0 

13 Інвестиційна нерухомість 78068 70667 

14 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

0 307 

15 Відстрочений податковий актив 113645 121182 

16 Основні засоби та нематеріальні активи 1289798 1325441 

17 Інші фінансові активи, у тому числі: 838301 1527519 

18 резерви під інші фінансові активи -25096 -25918 

19 Інші активи, у тому числі: 64824 106218 

20 резерви під інші активи -13715 -10794 

21 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 

84742 0 

23 Усього активів, у тому числі: 31591570 34865492 

23.1 в іноземній валюті 14592993 15276082 
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

24 Кошти банків, у тому числі: 6118853 6205726 

24.1 в іноземній валюті 3328282 3858768 

253 Кошти клієнтів, у тому числі: 17604478 20093669 

25 кошти юридичних осіб, у тому числі: 7826999 11464415 

25.1 в іноземній валюті 3240966 3609144 

25.2 кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 5213721 9190517 

25.2.1 в іноземній валюті 1890710 2682370 

26 кошти фізичних осіб, у тому числі: 9777479 8629254 

26.1 в іноземній валюті 5888750 5356831 

26.2 кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 2853433 2303812 

26.2.1 в іноземній валюті 1262361 1096762 

27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 112 108 

27.1 в іноземній валюті 0 0 

28 Інші залучені кошти 1991036 2219589 

29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 23046 0 

30 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

31 Резерви за зобов’язаннями 36738 28191 

32 Інші фінансові зобов’язання 924419 1557654 

33 Інші зобов'язання 61506 43538 

34 Субординований борг 687192 687658 

35 Зобов'язання групи вибуття 0 0 

36 Усього зобов'язань, у тому числі: 27447380 30836133 

36.1 в іноземній валюті 15471312 16712891 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

37 Статутний капітал 3294492 3294492 

39 Емісійні різниці 101660 101660 

39.1 Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

39.2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -601220 -782550 

40 Резервні та інші фонди банку 649551 636171 

40.1 Резерви переоцінки 699707 779586 

46 Усього власного капіталу 4144190 4029359 

47 Усього зобов'язань та власного капіталу 31591570 34865492 

д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

19.10.2012 року   Керівник С. П. Черненко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Посипайко В.В. (062) 3324852   Головний бухгалтер  О.М. Мошкалова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

за 3 квартал 2012 року 
 

Звітний період Попередній період 

Найменування статті за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
підсумком з 
початку року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 
підсумком з 
початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 857495 2420884 736490 2191394 

Процентні витрати -441495 -1231519 -334792 -1108304 

Чистий процентний 
дохід/(Чисті процентні витрати) 

416000 1189365 401698 1083090 

Комісійні доходи 148187 393882 117565 318142 

Комісійні витрати -44275 -123748 -33917 -88989 

Результат від операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

2026 2026 0 0 

Результат від операцій з 
хеджування справедливої 
вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 
фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням 
результату переоцінки через 
прибутки або збитки 

0 0 1 -763 

Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж 

830 43 -2578 -5797 

Результат від операцій з 
іноземною валютою 

12377 20240 5009 13694 

Результат від переоцінки 
іноземної валюти 

-2426 1602 9048 26492 

Результат від переоцінки 
об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

589 549 -1599 18737 

Доходи/(витрати), які 
виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою 
або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 
виникають під час первісного 
визнання фінансових 
зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, 
ніж ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під -139291 -350619 -262387 -623671 
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знецінення кредитів та коштів в 
інших банках 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості та інших 
фінансових активів 

-8074 -11164 30124 31685 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

-71203 -61465 5063 11848 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 

-237 -8001 532 -3944 

Інші операційні доходи 9938 21013 15927 24385 

Адміністративні та інші 
операційні витрати 

-235218 -817267 -211540 -594715 

Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

89223 256456 72946 210194 

Витрати на податок на 
прибуток 

-22511 -61746 -14990 -49440 

Прибуток/(збиток) від 
діяльності, що триває 

66712 194710 57956 160754 

Прибуток/(збиток) від 
припиненої діяльності після 
оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 66712 194710 57956 160754 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

за 3 квартал 2012 року 
 

Звітний період Попередній період 

Найменування статті за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
підсумком з 
початку року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 
підсумком з 
початку року 

1 2 3 4 5 

Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

-16167 -79879 10308 -885 

Переоцінка основних засобів та 
нематеріальних активів 

0 0 -1 -5 

Результат переоцінки за 
операціями з хеджування 
грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
прибутку асоційованої компанії 

0 0 0 0 

Податок на прибуток, 
пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

0 0 154323 154323 

Інший сукупний дохід після 
оподаткування 

-16167 -79879 164630 153433 

Усього сукупного доходу 50545 114831 222586 314187 

Прибуток/(збиток) на акцію від 
діяльності, що триває: чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

4.66 13.59 5.28 14.66 

Прибуток/(збиток) на акцію від 
діяльності, що триває: 
скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

4.66 13.59 5.28 14.66 

Прибуток/(збиток) на акцію від 
припиненої діяльності: чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Прибуток/(збиток) на акцію від 
припиненої діяльності: 
скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Прибуток/(збиток) на акцію, що 
належить власникам банку: 
чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію за рік 

4.66 13.59 5.28 14.66 

Прибуток/(збиток) на акцію, що 
належить власникам банку: 
скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

4.66 13.59 5.28 14.66 
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просту акцію за рік 

 

д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

19.10.2012 року   Керівник С.П. Черненко 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Посипайко В.В. (062)3324852   Головний бухгалтер  О.М. Мошкалова 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку  

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 мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України. 


