
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Черненко С.П. 

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

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14282829 

4. Місцезнаходження 

04070, м. Київ, вул Андрiївська,4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)231-73-81 (044)231-73-45 

6. Електронна поштова адреса 

Elena.Shubina@fuib.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

https://about.pumb.ua/investor#block342 в мережі 

Інтернет 

27.04.2018 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

11. Інформація про заміну управителя 
 

12. Інформація про керуючого іпотекою 
 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) 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 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. 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) 
 

21. Примітки: 

I. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК" (далi по тексту iнформацiї – ПАТ «ПУМБ», Банк, ПУМБ). 

 

II. Промiжна iнформацiя про Банк пiдготовлена вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України 

«Про цiннi папери та фондовий ринок» та мiстить такi вiдомостi: 

1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу; 

2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв; 

3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть); 

5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим 

аудитором (аудиторською фiрмою); 

6) промiжний звiт керiвництва; 

7) твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють 

управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини 

четвертої статтi 40 1 цього Закону; 

8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах; 

9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. 

 

Примiтки: 

1. До пункту 1 «Найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу»: 

iнформацiя наведена у Роздiлi III «Основнi вiдомостi про емiтента»; 

 

2. До пункту 2 «iнформацiя про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв»: 

2.1. iнформацiя про орган управлiння емiтента наведена у Роздiлi III «Основнi вiдомостi про 

емiтента»; 

2.2. iнформацiя про його посадових осiб наведена у Роздiлi VI «Iнформацiя про посадових осiб 

емiтента». Ревiзiйну комiсiю Банку було лiквiдовано рiшенням Позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Банку вiд 17.11.2016 р., протокол №76.; 

2.3. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв)* 

 



Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Металургiйний комбiнат 

"Азовсталь" 
00191158 

87500Україна м.Марiуполь вул. 

Лепорського, 1 
0 

Азовське морське 
пароплавство 

01125732 
87510Україна м.Марiуполь 

Проспект Адмiрала Лунiна,89 
0 

Шахта iменi А.Ф. Засядько 00174846 
86065Україна Донецька обл., мiсто 

Авдiївка Проїзд Iндустрiальний, 1 
0 

Обласне управлiння 
Промстройбанку 

- -- - - 0 

Корпорацiя "АIОС" - -- - - 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0 

* Найменування засновникiв та/або учасникiв вказано у вiдповiдностi до Установчого договору 

про створення Першого українського мiжнародного банку; Код за ЄДРПОУ та мiсцезнаходження 

засновникiв та/або учасникiв станом на поточну дату 

 

3. До пункту 3 «Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»: 

3.1. iнформацiю про зобов'язання та забезпечення емiтента наведено у Роздiлi IX «Iнформацiя про 

господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»; 

3.2. iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, 

що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 

 

4. До пункту 4 «Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть)»: 

4.1. iнформацiя про випуски акцiй емiтента наведено у Роздiлi VIII «Вiдомостi про цiннi папери 

емiтента»; 

4.2. iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не випускав облiгацiї;  

iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки Банк не випускав 

iнших цiнних паперiв; 

4.3. iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не випускав похiднi цiннi 

папери. 

 

5. До пункту 5 «Промiжна фiнансова звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, 

пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою)»: 

5.1. Iнформацiя емiтента за 1 квартал 2018 року включає: 

• Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс) за 1 квартал 2018 року; 

• Промiжний скорочений звiт про фiнансовi результати за 3 мiсяцi 2018 року; 

• Промiжний скорочений звiт про сукупний дохiд за 3 мiсяцi 2018 року; 

• Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 1 

квартал 2018 року; 

• Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за 3 мiсяцi 2018 року; 

• Примiтки до промiжного скороченого звiту за 1 квартал 2018 року; 

• не надається "Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом". 

5.2. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською 

фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2018 року не була 

перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. Достовiрнiсть та повноту рiчної 

фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк пiдтверджено незалежним аудитором ТОВ "Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги". Рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторским звiтом (дата аудиторского 

звiту 29.03.2018 р.) у повному обсязi розмiщено на власному веб-сайтi 



https://about.pumb.ua/finance/annual_reports.  

 

6. Промiжний звiт керiвництва: 

Важливi подiї розвитку (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл), якi 

вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть: 

Протягом 1-го кварталу банк ПУМБ продовжував активно розвивати iнновацiйнi сервiси i 

пiклуватися про зручнiсть i комфорт своїх клiєнтiв:  

- ПУМБ приєднався до фiнансового супермаркету Укрпошти. Тепер послугами Банку можна 

користуватися через її мережу. Це спiвробiтництво дозволить ПУМБ проiнформувати бiльшу 

кiлькiсть клiєнтiв про надання послуг. 

- Станом на кiнець березня по програмi спiвробiтництва з Урядом Республiки Бiлорусь 

прокредитовано 28 тракторiв «МТЗ» та 9 автомобiлiв «МАЗ» на загальну суму 22 млн. грн. На 

стадiї реалiзацiї знаходиться ще 19 тракторiв, 3 автомобiля й 1 комбайн на загальну суму близько 

21,0 млн. грн. 

- По документарних операцiях була випущена перша гарантiя на користь Арселор Миттал 

(здiйснювали акредитацiю банку). Компанiя Nestle зняла обмеження по прийняттю гарантiй 

ПУМБ, якi здiйснювали ранiше, що дозволить Банку нарощувати бiзнес з контрагентами цих 

компанiй бiльш активно. 

- Процесинговий центр ПУМБ завершив iнтеграцiйнi роботи та тестування з Центральним 

маршрутизатором i розрахунковим клiринговим центром НПС «ПРОСТIР», тим самим 

реалiзувавши можливiсть прийому платiжних карток НПС «ПРОСТIР» термiнальнiй мережi 

ПУМБ та банкiв-партнерiв. 

- ПУМБ i Київстар запустили проект для розвитку малого бiзнесу. Нова пропозицiя дозволить 

автоматизувати та пiдвищити ефективнiсть процесiв, а також значно скоротити витрати. 

Для зручностi клiєнтiв протягом сiчня-березня 2018 року Банком було вiдкрито 6 нових вiддiлень. 

Опис основних ризикiв та невизначеностей: схильнiсть до цiнових, кредитного ризику, ризику 

лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв 

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу 

виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. 

Цей процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що мають вiдношення до його 

обов’язкiв. Банку властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик, а останнiй 

включає торговi та неторговi ризики. Банку також властивi операцiйнi ризики. 

Незалежний процес контролю ризикiв не включає бiзнес-ризики, як, наприклад, змiни в 

операцiйному середовищi, технологiях та галузi. Цi ризики контролюються за допомогою процесу 

стратегiчного планування Банку. 

В межах Банку полiтику управлiння ризиками та контроль здiйснює ряд спецiалiзованих органiв та 

департаментiв. Найбiльш активну участь в управлiннi ризиками бере Ризик-менеджмент Банку, що 

пiдпорядкований Заступнику Голови Правлiння Банку з ризикiв та звiтує Спостережнiй Радi 

Банку, Правлiнню Банку, Кредитнiй радi Банку, Комiтету з управлiння активами та пасивами 

Банку та Комiтету з управлiння операцiйним ризиком Банку. 

Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi 

збитки, що, ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуванi збитки, що є 

попередньою оцiнкою максимальних фактичних збиткiв на основi статистичних та експертних 

моделей. У моделях використовуються ймовiрностi, отриманi з iсторичного досвiду, скоригованi 

для вiдображення поточного економiчного середовища. Банк також вiдпрацьовує сценарiї 

найгiрших випадкiв, що настануть у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже низька. 

Банку властивий кредитний ризик, який являє собою ризик невиконання контрагентами своїх 

зобов’язань своєчасно та у повному обсязi. Банк структурує рiвнi кредитного ризику шляхом 

затвердження кредитних лiмiтiв стосовно суми ризику, прийнятного з огляду на одного 

позичальника або групу позичальникiв. Такi ризики знаходяться пiд постiйним контролем i 

аналiзуються згiдно з встановленим порядком. Лiмiти стосовно рiвня кредитного ризику на одного 

позичальника регулярно затверджуються Кредитною радою Банку та Кредитним комiтетом Банку. 



Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом регулярного аналiзу здатностi 

позичальникiв та потенцiйних позичальникiв погашати проценти та основну суму заборгованостi 

за кредитами, а також шляхом змiни вiдповiдних лiмiтiв кредитування в разi необхiдностi. Крiм 

цього, управлiння кредитним ризиком передбачає отримання застави та гарантiй юридичних осiб. 

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Банку виконати свої платiжнi зобов’язання на дату їх 

погашення в процесi звичайної господарської дiяльностi та в кризових умовах. Для обмеження 

цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування додатково до 

основної депозитної бази, управляє активами з дотриманням принципiв лiквiдностi та здiйснює 

монiторинг майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi на щоденнiй основi. 

З метою забезпечення виконання власних зобов’язань та зобов’язань клiєнтiв, Банк впровадив 

полiтику, спрямовану на утримування лiквiдних активiв на рiвнi, достатньому для покриття будь-

якого незапланованого вiдтоку частини клiєнтських депозитiв як профiлактичну мiру для 

запобiгання погiршення у економiчнiй ситуацiї, зокрема шляхом формування, так званої «подушки 

лiквiдностi». Для оцiнки ризикiв лiквiдностi Банк використовує геп-аналiз та прогноз очiкуваних 

грошових потокiв строком до 1 року. Крiм цього, прогноз грошових потокiв пiддається стрес-

тестуванню на предмет рiзних кризових сценарiїв, розроблених на основi статистичних даних 

стосовно роботи українських банкiв в умовах кризи. 

Крiм того, Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє нею на основi певних нормативiв лiквiдностi, 

встановлених Нацiональним банком України. 

Станом на 31 березня 2018 року показники лiквiдностi Банку були вище нормативних:  

- Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) – 66,11 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 20%;  

- Норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 91,04 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 40%;  

- Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6 ) – 98,02 % при встановленому мiнiмальному рiвнi 

60%. 

Ризик процентної ставки - це потенцiйна загроза виникнення втрат, зниження доходу чи 

зменшення вартостi капiталу Банку внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок на ринку. 

Даний ризик виникає переважно внаслiдок вiдмiнностей в строковостi активiв чи зобов’язань 

Банку за строками чутливостi до змiни процентних ставок. Таким чином, ризик процентної ставки 

є наслiдком незбалансованостi структури звiту про фiнансовий стан у розрiзi чутливих до змiни 

процентної ставки активiв i зобов’язань за строками до переоцiнки. 

Чутливiсть фiнансового результату вiдображає вплив припустимих змiн у процентних ставках на 

чистий процентний дохiд Банку. Для оцiнки процентного ризику Банк використовує геп-аналiз 

процентних активiв та зобов’язань, проводить аналiз чутливостi вартостi процентних активiв та 

зобов’язань до змiни процентних ставок. 

Валютний ризик - це ризик, пов’язаний з впливом коливань обмiнних курсiв на вартiсть 

фiнансових iнструментiв. 

Оцiнку валютного ризику Банк проводить з допомогою методики оцiнки Вартостi пiд ризиком 

(Value-at-Risk, VaR), враховуючи рекомендацiї International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards, June 2006 та Revision to Basel II market risk framework, December 2010. VaR 

дозволяє оцiнити максимально можливу величину втрат з встановленим рiвнем довiри за 

вiдповiдний перiод часу. 

Банк здiйснює розрахунок VaR за методом iсторичного моделювання з метою оцiнки валютного 

ризику в нормальних та стресових умовах розвитку фiнансового ринку. Розрахунок VaR базується 

на 251 днi незважених iсторичних даних про ринковi курси валют, перiод розрахунку протягом 

якого Банк, вiрогiдно, зможе закрити вiдкритi валютнi позицiї, складає 10 днiв та однобiчний 

рiвень довiри 99%. 

Капiтал 

Банк пiдтримує i активно управляє капiталом для покриття ризикiв, притаманних банкiвськiй 

дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед iншого, нормативiв, 

встановлених Базельською угодою 1988 року та нормативiв, встановлених Нацiональним банком 

України. На думку керiвництва, загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Банк, дорiвнює 

загальнiй сумi регулятивного капiталу. Сума капiталу в управлiннi станом на 31 березня 2018 року 

складає 3 923 410 тисячi гривень (на 31 грудня 2017 року – 3 526 143 тисячi гривень). 



Норматив адекватностi капiталу Нацiонального банку України  

Нацiональний банк України вимагає вiд банкiв пiдтримувати показник адекватностi капiталу на 

рiвнi 10% вiд активiв, зважених за рiвнем ризику, визначений з урахуванням ризикiв, 

розрахований згiдно з правилами бухгалтерського облiку в Українi. Станом на 31 березня 2018 

року та 31 грудня 2017 року показник адекватностi капiталу Банку, розрахований за цим 

принципом, складав: 

 
 31 березня 2018 31 грудня 2017 

Основний капітал 3 065 919 2 798 998 

Додатковий капітал 864 547 727 145 

Відвернення (7 056) (6 756) 

Всього капіталу 3 923 410 3 519 387 

Активи, зважені з урахуванням ризику 29 972 026 29 916 078 

Показник адекватності капіталу 13,09% 11,76% 

Станом на 31 березня 2018 Банк дотримувався регулятивних вимог до капiталу. Далi подано звiт 

про адекватнiсть капiталу за методикою Базель I станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 

року: 

 
 31 березня 2018 31 грудня 2017 

Капітал 1-го рівня   

Акціонерний капітал 3 294 492 3 294 492 

Емісійний дохід 101 660 101 660 

Резервний фонд 1 475 430 1 475 430 

Нерозподілений прибуток (243 362) (551 731) 

Всього капіталу 1-го рівня 4 628 220 4 319 851 

Капітал 2-го рівня   

Резерви переоцінки активів 548 943 553 409 

Дозволений субординований борг 391 539 391 725 

Всього капіталу 2-го рівня 940 482 945 134 

Всього капіталу 5 568 702 5 264 985 

Рівень адекватності капіталу на звітну дату   

Активи, зважені на ризик  34 928 366 33 788 937 

Всього капіталу 5 568 702 5 264 985 

Рівень адекватності капіталу (%) 15,94% 15,58% 

Банк у 1 кварталi 2018 року виконував також iншi нормативнi вимоги органiв банкiвського 

контролю та нагляду, заходи впливу до Банку не застосовувалися. 

 

7. Твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють 

управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини 

четвертої статтi 40 1 цього Закону»: 

7.1. Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ «ПУМБ» за 1 квартал 2018 року була пiдготовлена на 

основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в 

подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi. На думку керiвництва, 

застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу, зобов’язання 

акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що 

короткостроковi зобов’язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi.  

Керiвництво пiдтверджує офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне 



подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.  

7.2. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно 

до частини четвертої статтi 40 1 цього Закону». 

 

8. До пункту 8 «вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах»: 

8.1. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах наведено у Роздiлi IV «Вiдомостi 

щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб». Iнформацiя надається щодо вкладень Банку в 

акцiї станом на 01.04.2018 року. Прготягом 1 кварталу 2018 року Банк не брав участi в створеннi 

юридичних осiб.  

 

9. До пункту 9 «Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть»:  

9.1. Протягом 1 кварталу 2018 року не приймалося рiшення про вчинення значних правочинiв або 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть. 

 

10. До пункту 10 «Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих 

акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 

за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi». 

10.1. Iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi наведено у Роздiлi VIII «Вiдомостi про 

цiннi папери емiтента», п.1 «Iнформацiя про випуски акцiй емiтента». 

 

III. Пояснення до iнформацiї, яка не розкривається: 

 

1. Протягом 1 кварталу 2018 року не приймалося рiшення про попереднє надання згоди, рiшення 

про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

2. Iнформацiя про управителя iпотечного покриття та обслуговуючу установу, про управителя – не 

надається, оскiльки Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 

ФОН.  

 

3. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, квартальна (промiжна) 

фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – не надається, оскiльки Банк не 

випускав борговi цiннi папери, в тому числi забезпеченi третьою особою щодо виконання 

зобов’язань емiтента. 

 

4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, оскiльки Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

- 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
23.12.1991 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 3294492400.00 

6. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що 

передано до статутного 

капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість 

працівників (осіб) 
7359 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

64.19 IНШI ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

10. Органи управління 

підприємства 

Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. 

Спостережна рада є органом Банку, що здiйснює захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, i в межах 

компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння Банку. Правлiння Банку є колегiальним виконавчим 

органом Банку, що здiйснює поточне управлiння. До компетенцiї 

Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Зборiв та Ради. Компетенцiя 

органiв управлiння Банку встановлена чинним законодавством та 

визначена у Статутi Банку, який розмiщено за посиланням: 

https://about.pumb.ua/management 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

Нацiональний банк 

України 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32005104101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

JPMorgan Chase Bank 

N.A. 

5) МФО банку USD 



6) поточний рахунок СВIФТ:CHASUS33 
 

 

12. 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. Брокерська дiяльнiсть  

Серiя АЕ № 

294728 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - 

необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами. Дилерська дiяльнiсть  

Серiя АЕ № 

294729 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: дилерська дiяльнiсть, строк дiї якої з 22.10.2014 - 

необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами. Андеррайтинг 

Серiя АЕ № 

294730 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 
Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: андеррайтинг, строк дiї якої з 22.10.2014 - необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Серiя АЕ № 

294710 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї якої 

з 12.10.2013 необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть. 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування 

Серiя АЕ № 

294711 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування, строк дiї якої з 12.10.2013 необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть. 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

пенсiйних фондiв 

Серiя АЕ № 

294712 
14.02.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Дана лiцензiя дає право на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, строк дiї 

якої з 12.10.2013 необмежений. 

Банкiвська лiцензiя на право надання 

банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону 

України „Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть” 

№ 8 06.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

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

необмежений. 



Генеральна лiцензiя на здiйснення 

валютних операцiй 
№ 8-2 12.02.2015 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис 
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй, термiн дiї якої 

необмежений. 

Додаток до генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй 
№ 8-2 12.02.2015 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Визначає перелiк операцiй, якi має право здiйснювати Банк. 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 33691415 

4. Місцезнаходження 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11 

5. Опис 
ПАТ "ПУМБ" володiє 2,5532 % статутного капiталу (форма участi - 

простi iменнi акцiї)  

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 35917889 

4. Місцезнаходження 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 7-Г 

5. Опис 
ПАТ "ПУМБ" володiє 2,7818 % статутного капiталу (форма участi - 

простi iменнi акцiї)  

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44 (6-й 

поверх) 

5. Опис 
ПАТ "ПУМБ" володiє 0,3749 % статутного капiталу (форма участi - 

простi iменнi акцiї)  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА БIРЖА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 22877057 

4. Місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГIРСЬКА , будинок 1 

5. Опис 
ПАТ "ПУМБ" володiє 2,50 % статутного капiталу (форма участi - 

простi iменнi акцiї)  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"IННЕКС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 23425110 

4. Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 70, 11 поверх  

5. Опис ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - 



простi iменнi акцiї)  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"IННЕКС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 23425110 

4. Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 70, 11 поверх  

5. Опис 
ПАТ "ПУМБ" володiє 0,0067 % статутного капiталу (форма участi - 

простi iменнi акцiї)  



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

28.07.2010 18.05.2017 Насєкан Леся Олександрiвна +380442907290, info@fuib.com 

Опис 

Дата введення посади корпоративного секретаря: Дата рiшення Спостережної Ради Банку 

про обрання першого Корпоративного секретаря Банку – 28-29 липня 2010 року (Протокол 

№ 122 вiд 28-29 липня 2010 року). 

Посада: Директор Юридичного департаменту ПАТ «ПУМБ», обрано на посаду 

Корпоративного секретаря Спостережною радою ПАТ «ПУМБ» (Протокол засiдання 

Спостережної ради № 274 вiд 18.05.2017 р.). 

- непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; 

- попереднє мiсце роботи: Юрисконсульт Пiдприємства «БРIНКФОРД КОНС. (Україна) 

лiмiтед.  

Причини звiльнення попереднього корпоративного секретаря: 

За власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада 
Голова Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ 

ФIНАНС» 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Попов Олег Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання Головою Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працював на посадi Генерального директора АТ «СКМ». 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було.  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Попова 

О.М. повторно переобрано Головою Спостережної ради Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Член Спостережної ради, представник акцiонера ТОВ «СКМ 

ФIНАНС» 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дугадко Ганна Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1971 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання членом Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працювала на посадi Менеджера з розвитку бiзнесу АТ «СКМ». 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було.  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Дугадко 

Г.О. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 



1. Посада Член Спостережної ради - незалежний член 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Курiлко Сергiй Євгенович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1961 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання членом Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працював Заступником директора ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА 

ПАРТНЕРИ». 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було. 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Курiлко 

С.Є. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM 

HOLDINGS LIMITED 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Поважна Маргарита Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1973 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 22 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання членом Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працювала на посадi Фiнансового директора АТ «СКМ». 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було.  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Поважну 

М.В. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Загальний стаж роботи 22 роки + 4 роки 9 мiсяцiв (включається у 

стаж для призначення пенсiї). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Член Спостережної ради, представник акцiонера SCM 



HOLDINGS LIMITED 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Катанов Георгi Богомiлов 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання членом Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працював на посадi Директора SCM ADVISORS (UK) LIMITED. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було.  

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) Катанова 

Г.Б. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Член Спостережної ради - незалежний член 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Щербинська Яна Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1974 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На момент обрання членом Спостережної ради ПАТ «ПУМБ» 

працювала юристом ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ». 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Спостережної ради Банку 

не було. 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 21.04.2017 р. (Протокол № 78) 

Щербинську Я.В. повторно переобрано Членом Спостережної ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 
Черненко Сергiй Павлович 



особи 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1973 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «ПУМБ», Виконуючий обов’язки Голови Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 179 вiд 09.10.2012 року 

Черненка Сергiя Павловича призначено на посаду Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ". Рiшення Комiсiї НБУ вiд 23.11.2012р. № 907. Дата 

вступу на посаду - 29.11.2012р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» 

пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» 

до Банку. Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 

липня 2016 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Кожевин Iгор Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 24 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань 

8. Опис 
Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 01.03.2013 року (Протокол № 



189) Кожевина Iгоря Олексiйовича призначено на посаду 

Заступника Голови правлiння - Фiнансового Директора, члена 

Правлiння ПАТ "ПУМБ". Дата вступу на посаду - 14.03.2013р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» 

пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» 

до Банку. Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду 

Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ 

"ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» 

до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз 

приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Волчков Олексiй Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 30 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК", член Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 117 вiд 21.04.2010 року 

Волчкова Олексiя Анатолiйовича прийнято на посаду Заступника 

Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010р. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 

60) прийнято рiшення про затвердження складу Спостережної ради, 

Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як Банку-

правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з реорганiзацiєю 

ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ». 

Призначено Волчкова Олексiя Анатолiйовича членом Правлiння 

Банку. Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, 

Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до 



виконання своїх повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до 

Статуту ПАТ «ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та 

затвердженi на Зборах вiд 21 жовтня 2011 року– з 18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Волчкова 

Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 

липня 2016 року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Загородников Артур Германович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1967 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ЗАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", 

Перший Заступник Голови Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної Ради № 108 вiд 12.11.2009р. 

Загородникова Артура Германовича прийнято на посаду Заступника 

Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” у зв’язку iз виробничою 

необхiднiстю на перiод з 16.11.2009р. по 15.02.2010р. Згiдно Наказу 

№ 118 ОС вiд 26.01.2010 р. строк перебування на посадi Заступника 

Голови Правлiння Загородникова Артура Германовича подовжено 

на невизначений термiн. Згiдно Протоколу Спостережної Ради № 

186 вiд 19.12.2012 р. Загородникова Артура Германовича 

призначено членом Правлiння, 20.12.2012р. – дата введення до 

складу Правлiння, термiн не визначено.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 



№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду 

Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» 

до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз 

приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Рубай Себастiан 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради №213 вiд 26.09.2014 року Рубая 

Себастiана призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, 

члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» з 29.09.2014 

року. 

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Рубая 

Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння 

ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення приєднання 



АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї 

змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 

року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Школяренко Костянтин Олександрович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1980 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "Донгорбанк", Заступник Голови Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внести 

змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року 

(Протокол № 136) призначено Школяренко Костянтина 

Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ 

“ПУМБ” за сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 

01.03.2011р. 15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради 

(Протокол № 152) про переведення на посаду (як основне мiсце 

роботи), з 16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 

60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу 

Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як 

Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з 

реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ 

«ПУМБ». Призначено Школяренко Костянтина Олександровича 

членом Правлiння Банку. 

Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх 

повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ 

«ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах 

вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 



Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Пана Школяренка Костянтина Олександровича переобрано на 

посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку. Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у 

зв’язку iз приєднанням – 19 липня 2016 року.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Косенко Наталiя Фелiксiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1957 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 38 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "Донгорбанк", Голова Правлiння. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради № 138 вiд 25.02.2011 внесено 

змiни до деяких рiшень Спостережної ради вiд 17.02.2011 року 

(Протокол № 136), призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну на 

посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ “ПУМБ” за 

сумiсництвом у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 01.03.2011р. 

15.07.2011 р.- прийнято рiшення Спостережної ради (Протокол 

№152) про переведення на посаду (як основне мiсце роботи), 

16.07.2011р. – дата вступу на посаду, безстроково. 

21 жовтня 2011 року Спiльними Позачерговими Загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ "ПУМБ" та ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНГОРБАНК» (Протокол № 

60) (далi- «Збори») прийнято рiшення про затвердження складу 

Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння ПАТ«ПУМБ» як 

Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у зв’язку з 

реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання до ПАТ 

«ПУМБ». Призначено Косенко Наталiю Фелiксiвну членом 

Правлiння Банку. 

Новопризначенi особи до складу Спостережної ради, Правлiння та 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПУМБ» приступили до виконання своїх 

повноважень з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ 

«ПУМБ», якi викладенi в новiй редакцiї та затвердженi на Зборах 

вiд 21 жовтня 2011 року – з 18.11.2011р.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 



вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Косенко 

Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Датою завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку була дата 

реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням – 19 

липня 2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Скалозуб Леонiд Павлович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1962 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 32 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Служба в органах внутрiшнiх справ (посада з якої звiльнився – 

керiвник Департаменту державної служби боротьби з економiчною 

злочиннiстю МВС України; з 15.05.2012 ПАТ «ПУМБ», керiвник 

Департаменту безпеки. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради №189/1 вiд 05.03.2013 року 

Скалозуба Леонiда Павловича призначено на посаду Заступника 

Голови Правлiння. 18 травня 2017 року на засiданнi Спостережної 

ради ПАТ «ПУМБ (Протокол № 274 вiд 18 травня 2017 року) 

прийнято рiшення про призначення з 19 травня 2017 року 

Заступника Голови Правлiння Банку Скалозуба Леонiда Павловича 

членом Правлiння Банку на виконання вимог дiючого законодавства 

України, зокрема, ст. 40 Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть». Встановлено, що Скалозуб Леонiд Павлович, як 

Заступник Голови Правлiння Банку, вiдповiдає за напрямок по 

забезпеченню безпеки Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Єременко Федот Євгенiйович 



3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «ПУМБ» - Керiвник Департаменту ризик-менеджменту.  

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради № 201 вiд 17.12.2013 року 

Єременко Федота Євгенiйовича призначено на посаду Заступника 

Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» з 17.12.2013 року.  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у 

результатi приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку 

останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i зобов’язань згiдно iз 

Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Єременко 

Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови 

Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» 

до Банку була дата реєстрацiї змiн до Статуту Банку у зв’язку iз 

приєднанням – 19 липня 2016 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, 

член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Хара Едуард Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового 

монiторингу. З 16.07.2011р. ПАТ «ПУМБ» - начальник Управлiння з 

протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом. 



8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Правлiння Банку не було. 

Згiдно рiшення Спостережної ради № 141 вiд 24.03.2011 року Хару 

Едуарда Анатолiйовича було призначено на посаду начальника 

Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, одержаних злочинним 

шляхом, за сумiсництвом, у зв’язку iз виробничою необхiднiстю з 

01.04.2011р. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення його введено 

до складу Правлiння ПАТ “ПУМБ” та призначено вiдповiдальним 

працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку з 

01.04.2011р. 

Вiдповiдно до рiшення Спiльних позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку та ПАТ «ДОНГОРБАНК» вiд 21 жовтня 2011 року 

(протокол № 60 вiд 21.10.2011 р.) було затверджено склад Правлiння 

ПАТ«ПУМБ» як Банку-правонаступника ПАТ«ДОНГОРБАНК» у 

зв’язку з реорганiзацiєю ПАТ «ДОНГОРБАНК» шляхом приєднання 

до ПАТ «ПУМБ». Призначено Хару Едуарда Анатолiйовича членом 

Правлiння Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного рiшення 

приступив до виконання своїх повноважень з дати державної 

реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «ПУМБ» – 18 листопада 2011 року. 

27 жовтня 2014 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ПУМБ», що скликанi за рiшенням Спостережної ради Банку 

вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол 

№ 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято рiшення про приєднання АТ 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та затверджено склад 

Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку. Вiдповiдно до вищезазначеного 

рiшення Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду 

Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих 

злочинним шляхом, Члена Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до 

Банку. Датою завершення приєднання була дата реєстрацiї змiн до 

Статуту ПАТ «ПУМБ» у зв’язку з приєднанням – 19 липня 2016 

року. 

24 березня 2017 року на засiданнi Спостережної Ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (Протокол № 271 вiд 24 березня 2017 р.) 

прийнято рiшення вважати Хару Едуарда Анатолiйовича членом 

Правлiння та вiдповiдальним за проведення фiнансового 

монiторингу в Банку у зв’язку зi скасуванням рiшення Спостережної 

ради вiд 16.01.2017 р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Полещук Олена Олегiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища 



6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «ПУМБ», заступник Головного бухгалтера. 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи Банку не 

було. 

На пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) 

платiжних систем (Рiшення № 51 вiд 10 лютого 2015 року) та Наказу 

Голови Правлiння ПАТ «ПУМБ» (Наказ № 80 ОС вiд 16 лютого 

2015 року) заступника Головного бухгалтера Полещук Олену 

Олегiвну переведено з 16 лютого 2015 року на посаду Головного 

бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ Код за ЄДР 

4. Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263463 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
03.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 585 42 40 (044) 585 42 40 

8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть 

9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Нацiональна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Юридична особа, яка має статус та умови функцiонування з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку (банкiвська 

лiцензiя № 271 вiд 06.09.2013р.). Надає клiринговi послуги ПАТ 

"ПУМБ" на фондовому ринку. Виключною компетенцiєю 

Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за 

правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, 

вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо 

проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти 

оплати". 

1. Найменування ПАТ "НДУ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або АЕ № 271447 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
05.03.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5910404 (044) 5910404 

8. Вид діяльності 
Центральний депозитарiй; надання послуг у галузi криптографiчного 

захисту iнформацiї 

9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Адмiнiстрацiя 

Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України. 

Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як Центральний 

депозитарiй (вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, 

рахункiв депозитарних установ) та акредитований центр сертифiкацiї 

ключiв. 

1. Найменування ПАРД (професiйна асоцiацiя учасникiв ринку капiталу та деривативiв) 

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 24382704 

4. Місцезнаходження 01133 Україна, м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2869420 (044) 2869420 

8. Вид діяльності неприбуткове об’єднання участникiв фондового ринку 

9. Опис 

Захист iнтересiв членiв ПАРД;сприяння здiйснення членами ПАРД 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку та покращенню якостi 

надання фiнансових послуг 

1. Найменування ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД № 034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2775000 (044) 2775001 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 



9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Нацiональна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 

торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

1. Найменування ПАТ "ФБ "Перспектива"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд.30 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Рiшення №231  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5376212 (056) 3739594 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Вид документу, на основi якого здiйснюється дiяльнiсть - рiшення 

№231 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 

торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова 

компанiя АСКА» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 13490997 

4. Місцезнаходження 69005 Україна, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул. Перемоги, б.97-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 569967 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 5202201;0-800-601-701 (044) 5202203 

8. Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Нацiональна 

комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг України. 

Юридична особа, яка надає послуги: 

1. Страхування майна;  

2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;  

3. Страхування вiд нещасних випадкiв;  

4. Добровiльне страхування наземного транспорту; 

5. Страхування цiнностей в кассових зонах. 



Та має наступнi лiцензiї: 

1. Лiцензiя на добровiльне страхування майна Серiя АГ №569967, дата 

видачi 26.04.2011р. 

2. Лiцензiя на добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами Серiя АГ № 569961, дата видачi 26.04.2011р. 

3. Лiцензiя на добровiльне страхування наземного транспорту (крiм 

залiзничного) Серiя АГ № 569982, дата видачi 26.04.2011р. 

4. Лiцензiя на добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв Серiя 

АГ № 569985, дата видачi 26.04.2011р. 

5. Лiцензiя на добровiльне медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я) Серiя АГ №569965, дата видачi 26.04.2011р. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство «Українська пожежно-страхова 

компанiя» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 20602681 

4. Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилiвська, б.40 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 641973 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
25.06.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 4636421 044 4637440 

8. Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Нацiональна 

комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг України. 

Юридична особа, яка надає послуги страхування ризикiв, пов'язаних з 

перевезенням та iнкасацiєю цiнностей 

1. Найменування Адвокатське об’єднання «Право та Закон»  

2. Організаційно-правова 

форма 
Інші організаційно-правові форми  

3. Kод за ЄДРПОУ 36176818 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м.Київ, вул. Пирогова, буд.2, офiс 110 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-223-46-48, 044-228-57-09 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА "АБСОЛЮТ" 



2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39329404 

4. Місцезнаходження 49044, Україна, м. Днiпро, Катеринославський бульвар, буд. 2, оф. 610  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323863 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЕН ЕНД ДI" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41166012 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 3320032 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги  

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЮРИДИЧНА ФIРМА "НЕОКЛЕУС ТА ДОВБЕНКО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40049303 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
0442377250, +380979878602 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 



9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛЬТА М. 

БIЗНЕСОВI РIШЕННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40025518 

4. Місцезнаходження 
02002, Україна, м. Київ, вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11, 

корпус Б 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 3641444 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Юридична 

компанiя "Центр правових експертиз" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 31733662 

4. Місцезнаходження 01021 Україна - м. Київ вул. Грушевського, 16, оф. 3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 253 82 26 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИТУЛ-

ЛЕКС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40340463 

4. Місцезнаходження 04208, Україна, м. Київ, пр-т ГОНГАНДЗЕ, будинок 5 А, офiс 7 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 
 



іншого документа 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044)3380995 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Фiнансово-консалтингова група "А2" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39709621 

4. Місцезнаходження 04060, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323870 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Дентонс Юроп" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 19373287 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 49А, 2-й поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 4944774 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Астор-Инвест" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35447762 

4. Місцезнаходження 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 60-62 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 



6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323863 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "ЮА "Дiамант" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40489516 

4. Місцезнаходження 04060, Україна, м. Київ, вул. Максима Берлiнського, б.20, оф. 4 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323863 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Консалтинговий Центр "Iнiцiатива" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40260226 

4. Місцезнаходження 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Артема, 11 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323870 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Континент-Престиж" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33826067 

4. Місцезнаходження 
52005, Україна, Днiпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. 

Мiчурiна, 5 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 
- 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323870 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Юридичне бюро "Максимум" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39886425 

4. Місцезнаходження 01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 13-А, оф. 44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323870 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Тандем-Закон" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40340678 

4. Місцезнаходження 03028, Україна, м. Київ, пр. Науки, б. 42/1, корп.10, оф.17 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 3380995 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "ЮФ "Трастед Эдвайзерс и Партнеры" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40336588 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх 

5. Номер ліцензії або - 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 4029613 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ " Юридичне об'єднання "Ен Енд Дi" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41214982 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 7664514 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "ЮФ "Трастед Эдвайзерс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39576558 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(068) 9770774 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "ЮФ "Трастед Эдвайзерс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39576558 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(068) 9770774 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Юридична компанiя "Ен енд Дi" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41328054 

4. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
- - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Юридичне бюро " Неоклеус та Довбенко" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41103015 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(097) 9878602 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Юридична фiрма "Синергiя" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41387240 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 7664514 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Трастед Едвайзерс Лiгал" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40903773 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 4029613 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Трастед Едвайзерс Україна" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40336478 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, б.40/85, 5-й поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 4029613 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "Експерт-Кредит Плюс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 38952528 

4. Місцезнаходження 03680, Україна, м. Київ, пр. Академiка Палладiна, 34 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(067) 3279988 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування ТОВ "ЮБ "Траст-Iнвест" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 40271662 

4. Місцезнаходження 49026, Україна, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 60-62 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7323870 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги, послуги супроводження судових справ 

1. Найменування Адвокатське об'єднання "Еврiс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Інші об'єднання юридичних осіб  

3. Kод за ЄДРПОУ 41470789 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2377250 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "ЮБ "Еврiс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41103015 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(097) 9878602 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Юридична спiлка "Еврiс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 41680004 

4. Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(093) 6922210 - 

8. Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультацiйнi послуги 

1. Найменування ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33306921 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

№3516 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
27.01.2005 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490 30 00 (044) 490 30 00 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 

Мiжнародно-визнаний лiдер з аудиту, оподаткування i права, 

консультацiйного супроводу трансакцiй i консультування з питань 

ведення бiзнесу. 

Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв №3516 вiд 27.01.2005 року. Строк дiї 

Свiдоцтва : до 25.09.2019 року. 

Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 



внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї П №000241, строк дiї 

Свiдоцтва: з 19.03.2013 по 25.09.2019 (розпорядження НКЦПФР вiд 

23.10.14 № 379). 

Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг 

(рiшення АПУ вiд 26.05.11 № 231/6).  

Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг 

(рiшення АПУ вiд 30.06.16 № 326/4).  

Термiн чинностi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi 

31.12.16 по 31.12.21. 

1. Найменування ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 22877057 

4. Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №498025 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
24.11.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 4615430 (044) 4615431 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Орган, що видав лiцензiю на здiйснення дiяльностi - Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Юридична особа, яка надає послуги ПАТ "ПУМБ", як органiзатор 

торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку. 

1. Найменування ТОВ «Кредит-Рейтинг» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 31752402 

4. Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, 1 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво № 6 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(+380 44) 490-25-50 (+380 44) 490-25-54 

8. Вид діяльності Визначення кредитних рейтингiв 

9. Опис 

Орган, що видав документ на здiйснення дiяльностi - Нацiональна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Види послуг рейтингового агентства: 



• визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим 

компанiям, органам мiсцевого самоврядування, а також окремим 

борговим зобов’язанням позичальника (облiгацiям, позикам тощо) 

заНацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для 

оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку; 

• рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну думку 

агентства про здатнiсть банку своєчасно та у повному обсязi виконати 

прийнятi на себе зобов’язання з повернення банкiвських вкладiв 

протягом найближчих 12 мiсяцiв; 

• рейтинги надiйностi страхових компанiй розробленi спецiально для 

споживачiв страхових послуг з метою покращити їх поiнформованiсть 

щодо надiйностi страховикiв; 

• визначення рiвня iнвестицiйної привабливостi мiста, що представляє 

собою незалежну думку рейтингового агентства щодо привабливостi 

мiста з точки зору вкладення iнвестицiй у порiвняннi з iншими 

об’єктами iнвестування. Цей продукт супроводжується розробкою 

iнвестицiйного паспорту мiста; 

• рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка 

рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного 

управлiння компанiї 

Агентство «Кредит-Рейтинг» - перше в Українi (з 2001 року) 

спецiалiзоване рейтингове агентство, що надає послуги з визначення 

незалежних рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'єктiв 

господарювання та органiв мiсцевого самоврядування за Нацiональною 

рейтинговою шкалою. 

З 2003 року рейтинговi оцiнки агентства офiцiйно визнаються 

Мiнiстерством фiнансiв України. 

З 2004 року «Кредит-Рейтинг» - уповноважене агентство Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України для визначення 

кредитних рейтингiв суб'єктам господарювання, галузям економiки й 

регiонам. 

1. Найменування Кисiль Владислав Євгенович 

2. Організаційно-правова 

форма 
Підприємець - фізична особа  

3. Kод за ЄДРПОУ 2924212610 

4. Місцезнаходження 03191, Україна , м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б. 5, корп.2, оф.61 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 044 2343619 - 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Консультування з питань комерцiйної дiяльностi 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. 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 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
230 14323880 3294492400.00 100 

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 ПАТ "ПУМБ" до обiгу на ПАТ "Фондова бiржа 

ПФТС" без включення до бiржового реєстру. Акцiї надають своїм власникам права згiдно чинного законодавства України. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (штук) – 14323880. Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (штук) – 0. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (штук) – 0. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 0 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 0 X X 

Опис: 

У статтю " Iншi зобов'язання та забезпечення" включенi: "Кошти клiєнтiв", 

"Субординованiй борг", "Iншi зобов'язання","Поточне зобов'язання з податку на 

прибуток", "Вiдстрочене податкове зобов'язання". 

Стаття "Кредити банку" - Непогашена частина боргу (тис. грн.) - 2 172 027 

Стаття "Зобов'язання за цiнними паперами", за iншими цiнними паперами (у тому 

числi за похiдними цiнними паперами)(за кожним видом): Непогашена частина боргу 

(тис. грн.) - 160 348 

Стаття "Iншi зобов'язання та забезпечення" - Непогашена частина боргу (тис. грн.) - 

42 156 880 

Стаття "Усього зобов'язань та забезпечень" - Непогашена частина боргу (тис. грн.) - 

44 489 255 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.03.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 2516941 2678005 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
9 151554 162887 

Кошти в інших банках 8 7938973 5547316 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 24516366 25495599 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 12187233 10233489 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 11 149667 149347 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток   
2405 

Відстрочений податковий актив 24 
 

12385 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 11 1586288 1553798 

Інші фінансові активи 12 
  

Інші активи 12 619396 697098 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття    

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
   

Усього активів: 
 

49666418 46532329 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 13 809703 865004 

Кошти клієнтів 14 41170309 37194276 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком 15, 16 1517231 2102208 

Інші залучені кошти 17 5441 11193 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

60085 
 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

31370 
 

Резерви за зобов’язаннями 18 14747 10632 

Інші фінансові зобов’язання 18 141783 629932 



Інші зобов'язання 18 249162 356168 

Субординований борг 
 

489424 489656 

Зобов'язання групи вибуття 
   

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
   

Усього зобов'язань: 
 

44489255 41659069 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

3294492 3294492 

Емісійні різниці 
 

101660 101660 

Незареєстрований статутний капітал 
   

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
 

1475430 1475430 

Резерви переоцінки 
 

548943 553409 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-243362 -551731 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

5177163 4873260 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

49666418 46532329 

"Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 березня 2018 року" складено у 

тисячах гривень. 

Примiтка 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти", примiтка 7 "Кошти на рахунках в Нацiональному 

банку України", примiтка 8 "Кошти в iнших банках", примiтка 9 "Цiннi папери", примiтка 10 

"Кредити клiєнтам", примiтка 11 "Основнi засоби, iнвестицiйна власнiсть та їх нематерiальнi 

активи". примiтка 12 "Iншi активи", примiтка 13 "Заборгованiсть перед iншими банками", 

примiтка 14 "Кошти клiєнтiв", примiтка 15 "Випущенi депозитнi сертифiкати", примiтка 16 

"Випущенi єврооблiгацiї", примiтка 17 "Iншi позиковi кошти", примiтка 18 "Iншi зобов’язання", 

примiтка 24 "Податок на прибуток" наведенi у Примiтках до фiнансової звiтностi банку. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Полещук О.О.   Головний бухгалтер  Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки 

за 1 квартал 2018 року 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 20 1467353 1306186 

Процентні витрати 20 -562028 -587695 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

905325 718491 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
8, 10 -89075 82652 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

816250 801143 

Комісійні доходи 21 487117 380134 

Комісійні витрати 21 -119642 -105312 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

26247 60860 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
11524 167 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

54176 102560 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-20151 -17180 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 11 -78 -2844 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
   

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
12 2313 -1919 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 25 -718 -92 

Інші операційні доходи 22 23668 241904 

Адміністративні та інші операційні витрати 23 -685016 -873931 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
   



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

595690 585490 

Витрати на податок на прибуток 24 -107224 -105388 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

488466 480102 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

488466 480102 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
 

34.10 33.52 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
34.10 33.52 

"Промiжний скорочений звiт про прибутки i збитки за 1 квартал 2018 року" слiд вважати 

звiтом «Промiжний скорочений звiт про фiнансовi результати за 3 мiсяцi 2018 року». Звiт 

складено у тисячах гривень. Примiтка 8 "Кошти в iнших банках", примiтка 10 "Кредити 

клiєнтам", примiтка 11 "Основнi засоби, iнвестицiйна власнiсть та їх нематерiальнi активи". 

примiтка 12 "Iншi активи",примiтка 20 "Процентнi доходи та витрати",примiтка 21 "Комiсiйнi 

доходи та витрати", примiтка 22 "Iншi доходи", примiтка 23 "Операцiйнi витрати", примiтка 

24 "Податок на прибуток",примiтка 25 "Умовнi та iншi зобов’язання", примiтка 27 "Податок 

на акцiю" наведенi у Примiтках до фiнансової звiтностi банку.  

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Полещук О.О.   Головний бухгалтер  Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений 

звіт про сукупний дохід 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

488466 480102 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 
   

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-5446 63996 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи  
980 

 



збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
-4466 63996 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

-4466 63996 

Усього сукупного доходу за рік 
 

484000 544098 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

484000 544098 

неконтрольованій частці 
   

"Промiжний скорочений звiт про сукупний дохiд за 1 квартал 2018 року" сiлд вважати звiтом 

"Промiжний скорочений звiт про сукупний дохiд за 3 мiсяцi 2018 року"  

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 





 

Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
3294492 101660 

 
1475430 540021 -1363308 

 
4048295 

  

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

           

Усього сукупного 
 



доходу: 

прибуток/(збиток) 

за рік       
785827 

 
785827 

  

інший сукупний 

дохід      
39138 

  
39138 

  

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

     
-25750 25750 

    

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           



Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
3294492 101660 

 
1475430 553409 -551731 

 
4873260 

  

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік       
488466 

 
488466 

  

інший сукупний 

дохід      
-4466 

  
-4466 

  

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           



продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 

0 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

      
-180097 

 
-180097 

  

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

3294492 101660 
 

1475430 548943 -243362 
 

5177163 
  

 

"Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 1 квартал 2018 року" слiд вважати звiтом 

"Промiжний скорочений звiт про змiни у власного капiталу за 3 мiсяцi 2018 року". 

Cтаття "Додатковi статтi – опис статей та вмiст показникiв" 

Вплив переходу на МСФЗ 9 :  

нерозподiлений прибуток -180097 

усього -180097 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Полещук О.О.   Головний бухгалтер  Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

1455074 1052657 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-542702 -611681 

Комісійні доходи, що отримані 
 

555293 808834 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-121667 -112448 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

-136 162 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

22936 -1241 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

54176 2305 

Інші отримані операційні доходи 
 

20502 11475 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-718684 -518170 

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
724792 631893 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України   
-32644 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

12179 14019 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

680658 430285 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
325657 988193 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

431 53406 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-26550 -660005 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

4851144 97672 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
-18295 109835 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

-487371 -251938 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
6062645 1380716 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-18701912 -17306675 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  
14955179 16835065 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
 

-157986 -70320 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

66554 6269 

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-3838165 -535661 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
 

-455021 -540556 

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   



Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
-455021 -540556 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
-298324 -40955 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
1471135 263544 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

8801901 7020013 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

10273036 7283557 

"Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 1 квартал 2018 

року" слiд вважати звiтом "Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за 3 мiсяцi 

2018 року" 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 

 



 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   



Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

"Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 1 квартал 

2018 року" не складається. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

27.04.2018 року   Голова правління Черненко С.П. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Полещук О.О.   
Головний 

бухгалтер  
Полещук О.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Примітки 

до проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2018 року 
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1. Основна дiяльнiсть  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (далi - 

«Банк») було засновано 20 листопада 1991 року. Банк розпочав свою дiяльнiсть у квiтнi 1992 року. Банк надає 

повний спектр банкiвських послуг, включаючи залучення депозитiв та надання кредитiв, iнвестування в цiннi папери, 

платiжне обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, операцiї з обмiну валют, випуск та процесiнг 

платiжних карток. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 2 вересня 1999 року (реєстрацiйне 

свiдоцтво № 102 вiд 6 листопада 2012 року), що дiє вiдповiдно до Закону України № 2740-III «Про фонд 

гарантування вкладiв фiзичних осiб». Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення вкладникам 

депозитiв до 200 тисяч гривень на одну особу (у 2017 роцi - 200 тисяч гривень). Станом на 31 березня 2018 року та 31 

грудня 2017 року акцiонерами Банку є «СКМ ФIНАНС» (92,2% акцiонерного капiталу), SCM HOLDINGS LIMITED 

(Кiпр) (7,7% акцiонерного капiталу) та фiзична особа (0,1% акцiонерного капiталу). Фактичний контроль Банку 

здiйснює громадянин України пан Р.Л. Ахметов. Юридична адреса Банку: вул. Андрiївська, 4, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 березня 2018 року Банк мав 6 регiональних центрiв та 163 вiддiлень в Українi (на 31 грудня 2017 року - 

6 регiональних центрiв та 158 вiддiлення в Українi).  
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2. Економiчне середовище, в якому Банк здiйснює дiяльнiсть 

 Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує 

демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу 

державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Пiсля значного погiршення в 2014 i 2015 роках, нинiшня полiтична та 

економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. У 2017 роцi український уряд продовжував здiйснювати 

всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних 

фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з метою забезпечити умови для 

вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд 

успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ. Протягом першого кварталу 2018 року офiцiйний обмiнний курс гривнi 

до долару США Нацiонального банку України зменшився на 5,43% з 28,067223 гривень за долар США на 1 сiчня 

2018 року до 26,543493 гривень за долар США на 31 березня 2018 року. Крiм того, такi фактори, як зниження рiвнiв 

лiквiдностi та прибутковостi корпоративного сектору негативно впливають на якiсть обслуговування кредитного 

портфелю Банку. Подiї, якi вiдбуваються в економiцi країни, призводять також до зменшення вартостi застави по 

кредитах та iнших активних операцiях Банку. Керiвництво Банку аналiзує кредити на предмет знецiнення з 

урахуванням вище зазначених факторiв ризику. Стан банкiвського сектору нормалiзувався протягом 2017 року: 

майже всi ключовi показники роботи фiнансових установ мали позитивну динамiку. Споживче кредитування почало 

стрiмко зростати вiд початку року, корпоративне гривневе кредитування почало вiдновлюватися у другому пiврiччi. 

База фондування залишалася стабiльною, хоча вiдсотковi ставки за депозитами знижувалися. Зниження банками 

депозитних ставок уповiльнилося лише наприкiнцi року через посилення iнфляцiйних очiкувань та спричинене цим 

пiдвищення облiкової ставки Нацiонального банку України. Протягом 2018 року банкiвська система продовжувала 

нарощувати кредитний портфель та кошти клiєнтiв. Станом на 31 березня 2018 Нацiональним банком України 

встановлено ключову ставку в розмiрi 17% рiчних. При складаннi цiєї промiжної фiнансової звiтностi враховувалися 

вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному 

перiодi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї 

будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичних, 

макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та 

результати дiяльностi Банку у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.  
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3. Основа пiдготовки iнформацiї  
Заява про вiдповiднiсть Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного 

стандарту фiнансової звiтностi (далi - «МСФЗ») 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Промiжна скорочена фiнансова 

звiтнiсть не включає всю iнформацiю, що має розкриватися у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i має розглядатися сукупно 



з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою. Iншi основи 

представлення iнформацiї Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що 

Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi. На думку 

керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є 

адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу, зобов’язання акцiонерiв надавати пiдтримку 

Банку, а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що короткостроковi зобов’язання будуть рефiнансованi 

у ходi звичайної господарської дiяльностi. Промiжна скорочена фiнансова iнформацiя представлена у тисячах 

українських гривень. Промiжна скорочена фiнансова iнформацiя була пiдготовлена на основi принципу первiсної 

вартостi, за винятком фiнансових iнструментiв та iнвестицiйної власностi, що визнаються за справедливою вартiстю, 

будiвель та предметiв мистецтва, що визнаються за переоцiненою вартiстю. Оскiльки результати дiяльностi Банку 

тiсно пов'язанi i залежать вiд змiни ринкових умов, результати дiяльностi Банку за промiжний перiод не обов’язково 

вiдображають результати дiяльностi за рiк.  
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4. Основнi принципи облiкової полiтики  

Новi положення бухгалтерського облiку Банк застосовує нижченаведенi переглянутi МСФЗ, якi вступили в силу для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» У 

липнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкувала МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», який замiнює МСФЗ (IAS) 39 

«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, а також 

облiку знецiнення та хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Крiм облiку хеджування, ретроспективне застосування є обов'язковим, але 

перерахунок порiвняльної iнформацiї не є потрiбним. Банк планує застосувати новий стандарт, визнавши сукупний 

ефект переходу в складi нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 2018 року i не перераховуватиме порiвняльну 

iнформацiю. Банк розкрив ефект вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 в Звiтi про змiни власного капiталу та Примiтках 8, 

10, 12, 25. Класифiкацiя i оцiнка Згiдно МСФЗ (IFRS) 9, всi борговi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiю 

«тiльки платежi в рахунок основного боргу i вiдсоткiв на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифiкуються 

при первiсному визнаннi як фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

(СВПЗ). Згiдно з даним критерiєм, борговi iнструменти, якi не вiдповiдають визначенню «базової кредитної угоди», 

як iнструменти, що мiстять вбудовану можливiсть конвертацiї, або кредити без права регресу, оцiнюються за СВПЗ. 

Для боргових фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдають критерiю SPPI, класифiкацiя при первiсному визнаннi 

визначається на основi бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються данi iнструменти: - iнструменти, якi утримуються з 

метою отримання передбачених договором грошових потокiв, оцiнюються за амортизованою вартiстю; - 

iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, 

класифiкуються як такi що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВСД); - 

iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей, класифiкуються як оцiнюванi за СВПЗ Дольовi фiнансовi активи при 

первiсному визнаннi потрiбно класифiкувати як оцiнюванi за СВПЗ, крiм випадкiв, коли на власний розсуд прийнято 

рiшення, без права наступного скасування, класифiкувати дольовий фiнансовий актив як оцiнюваний за СВСД. Для 

пайових фiнансових iнструментiв, класифiкованих як оцiнюванi за СВСД, всi реалiзованi i нереалiзованi доходи i 

витрати, крiм дивiдендних доходiв, визнаються в складi iншого сукупного доходу, без права подальшої 

рекласифiкацiї в чистий прибуток або збиток. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов'язань залишаються в 

основному незмiнними в порiвняннi з iснуючими вимогами МСФЗ (IAS) 39. Похiднi фiнансовi iнструменти будуть 

надалi оцiнюватися за СВПЗ. Банк очiкує, що буде продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi 

активи, якi на даний момент оцiнюються за справедливою вартiстю. Торговi цiннi папери будуть як i ранiше 

класифiкуватися як оцiнюванi за СВПЗ. Очiкується, що цiннi папери, що класифiкуються як наявнi для продажу, 

будуть оцiнюватися за СВСД вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, оскiльки Банк розраховує утримувати цi активи не 

тiльки з метою отримання передбачених договором грошових потокiв, а й продажу значних сум на вiдносно 

постiйнiй основi. Дольовi фiнансовi активи, якi не вiдносяться до торгового портфелю, будуть оцiнюватися за СВСД 

вiдповiдно до МСФЗ 9. Кредити, як очiкується, будуть вiдповiдати критерiю SPPI i будуть як i ранiше оцiнюватися за 

амортизованою вартiстю. Знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Банк визнавав резерв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки (ОКЗ) за всiма своїми борговими фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, а також зобов'язаннями з надання позик i договорами 

фiнансових гарантiй. Резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних з ймовiрнiстю 

дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення кредитного ризику з 

моменту визнання фiнансового iнструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основi очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь термiн життя активу. Якщо фiнансовий актив вiдповiдає визначенню придбаного або 

створеного кредитно-знецiненого фiнансового активу, резерв розраховується на основi змiни очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь термiн життя активу. Для цiлей формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки кредитна 

заборгованiсть клiєнтiв Банку, в залежностi вiд змiни кредитного ризику, роздiляється на 3 Етапи: • Етап 1 - Кредити 



та кредитна заборгованiсть клiєнтiв без ознак знецiнення та значного збiльшення кредитного ризику; • Етап 2 - 

Кредити та кредитна заборгованiсть клiєнтiв з ознаками значного збiльшення кредитного ризику з моменту їх 

первiсного визнання, але без ознак знецiнення; • Етап 3 - Кредити та кредитна заборгованiсть клiєнтiв з ознаками 

знецiнення, а також придбанi або створенi кредити, за якими були ознаки знецiнення на момент первiсного визнання. 

Не рiдше одного разу на мiсяць всi кредитнi операцiї i кредитна заборгованiсть клiєнтiв Банку пiдлягають перевiрцi 

на: • Наявнiсть ознак значного збiльшення кредитного ризику (Етап 2); • Наявнiсть ознак знецiнення (Етап 3); • 

Виконання критерiїв щодо припинення ознак значного збiльшення кредитного ризику (для кредитiв i кредитної 

заборгованостi, якi ранiше були вiднесенi на Етап 2); • Вiдсутнiсть ознак знецiнення (для кредитiв i кредитної 

заборгованостi, якi ранiше були вiднесенi на Етап 3). Основними критерiями iстотного збiльшення кредитного ризику 

для Банку може бути порушення платiжних зобов’язань бiльш нiж на 30 днiв, очiкувана або проведена 

реструктуризацiя (погiршення позицiй кредитора пов'язано з вiдстрочкою сплати вiдсоткiв або основної суми, але не 

несе прямих фiнансових втрат), погiршення фiнансового стану клiєнта (зниження рейтингу клiєнта бiльш нiж на 3 

пункти, в порiвняннi з рейтингом на дату первiсного визнання кредиту) та iнше. Основними ознаками знецiнення для 

Банку може бути порушення платiжних зобов’язань бiльш нiж на 90 днiв, реструктуризацiя, яка здiйснюється з 

погiршенням позицiй кредитора i несе прямi фiнансовi втрати, порушення справи про банкрутство або лiквiдацiю 

клiєнта та iнше. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 

2014 року, а в квiтнi 2016 року було внесено поправки. Новий стандарт замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до 

визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 

застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 15 передбачає 

модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 

(IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдображає винагороду, право на яку органiзацiя очiкує отримати в обмiн на 

передачу товарiв або послуг клiєнту. Однак, процентний i комiсiйний дохiд, який є невiд'ємною частиною 

фiнансових iнструментiв i договорiв оренди, виходить за рамки вимог МСФЗ (IFRS) 15 та буде регулюватися iншими 

застосовними стандартами (МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» i МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»). В результатi, 

застосування даного стандарту не вплине на значну частину доходу Банку. Банк не очiкує iстотного ефекту в 

результатi застосування МСФЗ (IFRS) 15. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 

основi акцiй» Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються 

три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками 

грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для 

зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого 

операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати 

iнформацiю за попереднi перiоди, проте дозволяється ретроспективне застосування за умови застосування поправок 

щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати. Банк не очiкує iстотного 

ефекту в результатi застосування даних поправок. Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної 

нерухомостi з категорiї в категорiю» Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти 

нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з 

категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, коли 

об'єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва 

змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi саме по собi 

не свiдчить про змiну характеру його використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно 

щодо змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя 

вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати класифiкацiю 

нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити переведення нерухомостi для вiдображення 

умов, якi iснують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки 

якщо це можливо без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Банк не очiкує iстотного ефекту в результатi застосування даних 

поправок. Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на дату 

публiкацiї фiнансової звiтностi Банку. Банк планує застосовувати цi стандарти пiсля набрання їх чинностi. Поправки 

до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованою 

органiзацiєю або спiльним пiдприємством» Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 

28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або 

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, що являють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж 

iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак 

прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, 

визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному 



пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, 

яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Банк не очiкує iстотного ефекту в 

результатi застосування даних поправок. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 

року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак 

оренди», Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та 

розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної 

моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. 

Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i 

короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде 

визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє 

право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi 

будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу 

в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi 

певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або 

ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми 

переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для 

орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог 

МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи 

класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, 

МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ 

(IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого 

ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2018 роцi Банк 

продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi 

контракти» В травнi 2017 року Рада з МСФЗ опублiкувала МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти», новий всеосяжний 

стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та 

розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi 

контракти», який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування 

(тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) 

незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами 

дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi 

моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог 

МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає 

всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. МСФЗ (IFRS) 17 набуває 

чинностi починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається розкриття порiвняльної 

iнформацiї. Дозволяється застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i 

МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Банк оцiнить ефект вiд застосування МСФЗ (IFRS) 17 на його 

фiнансову звiтнiсть, а також на договори нефiнансової гарантiї, якi були випущенi Банком. Щорiчнi удосконалення 

МСФЗ, перiод 2014-2016 рокiв Даннi вдосконалення включають наступнi: МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, що вперше 

застосовують МСФЗ Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi, 

оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в силу з 1 сiчня 2018 року. Данi поправки не 

застосовуються до Банку. МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» - Роз'яснення 

того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток має прийматися 

окремо для кожної iнвестицiї Поправки роз'яснюють наступне: - Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних 

iнвестицiях, або iнший продавець може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi 

пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної 

iнвестицiї при первiсному визнаннi. - Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi 

в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi, якi є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi 

методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити залишити оцiнку за справедливою вартiстю, що застосована 

її асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних 

часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або 

спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання 

асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (б) дату, на яку 

асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (в) дату, на яку 

асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, що є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають 



материнськими органiзацiями. Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу 1 сiчня 2018 року. 

Банк не очiкує iстотного ефекту в результатi застосування даних поправок. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 

«Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» Данi поправки 

усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту щодо фiнансових iнструментiв, 

МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти», який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. 

Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове звiльнення 

вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується до звiтних 

перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування 

методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод ретроспективно щодо 

фiнансових активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя 

перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона 

перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не застосовнi до Банку. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» У роз'ясненнi пояснюється, що 

датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен використовуватися при первiсному визнаннi 

активу, витрати або доходи (або його частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного 

зобов'язання, що виникають в результатi надання або отримання попередньої оплати, є дата, на яку органiзацiя 

спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi надання або 

отримання попередньої оплати. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 

або пiсля цiєї дати. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Банку вiдповiдає вимогам роз'яснення, Банк не очiкує, що 

воно вплине на фiнансову звiтнiсть. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення 

податку на прибуток» Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть 

податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податкiв або 

зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються 

вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Органiзацiя повинна вирiшити, чи 

розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими 

невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю 

передбачити результат розв'язання невизначеностi. Роз'яснення також зачiпає припущення, якi органiзацiя робить для 

розгляду трактувань податковими органами, а також як вона розглядає змiни в фактах i обставинах. Роз'яснення 

вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Банк буде застосовувати 

роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскiльки Банк здiйснює свою дiяльнiсть в складному податковому 

середовищi, застосування роз'яснення може вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку i необхiдне розкриття iнформацiї. 

Крiм того, Банк може бути змушений встановити процедури та методи отримання iнформацiї, необхiдної для 

своєчасного застосування роз'яснення. Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рокiв Данi полiпшення 

вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Вони 

включають, зокрема, такi змiни: МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» i МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльне пiдприємництво» - 

ранiше були частки участi в спiльних операцiях Данi поправки мiстять роз'яснення щодо того, чи слiд переоцiнювати 

частки участi в спiльних операцiях (що складають бiзнес, як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 3) до справедливої 

вартостi, якщо: - сторона угоди про спiльне пiдприємництво отримує контроль над спiльною операцiєю (МСФЗ 

(IFRS) 3); - сторона, яка є учасником спiльних операцiй (але не має спiльного контролю), отримує спiльний контроль 

над спiльними операцiями (МСФЗ (IFRS) 11). Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову 

звiтнiсть Банку. МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - податковi наслiдки щодо виплат за фiнансовими 

iнструментами, класифiкованих як iнструменти капiталу В даних поправках пояснюється, що органiзацiя повинна 

визнавати всi податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку, iншого сукупного доходу або власного 

капiталу в залежностi вiд того, де органiзацiя визнала первiсну операцiю або подiю, якi генерували прибуток, що 

розподiляється, що є джерелом дивiдендiв. Допускається застосування до цiєї дати, при цьому органiзацiя повинна 

розкрити цей факт. Данi поправки повиннi спочатку застосовуватися до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв, 

визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. Оскiльки поточна практика 

Банку вiдповiдає вимогам поправок, Банк не очiкує, що вони не матимуть будь-якого впливу на його фiнансову 

звiтнiсть. МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики» - витрати на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї В даних поправках 

пояснюється, що коли квалiфiкований актив готовий до використання за призначенням або продажу i деякi позики, 

отриманi спецiально для придбання квалiфiкованого активу, залишаються непогашеними на цю дату, суму таких 

позик необхiдно включити в суму коштiв, якi органiзацiя запозичує на спiльнi цiлi. Допускається застосування до цiєї 

дати, при цьому органiзацiя повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на 

фiнансову звiтнiсть Банку.  
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5. Суттєвi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Пiдготовка 

промiжної скороченої консолiдованої фiнансової iнформацiї вимагає вiд керiвництва використовувати судження, 

оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв i зобов'язань, доходiв i 



витрат, що вiдображенi у скороченiй промiжнiй фiнансовiй iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 

цих оцiнок. При пiдготовцi даної промiжної скороченої консолiдованої фiнансової iнформацiї, iстотнi судження, 

зробленi керiвництвом у застосуваннi облiкової полiтики, та основнi джерела невизначеностi оцiнок, були тi ж самi, 

що застосовувалися до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.  
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6. Грошовi кошти та їх еквiваленти  

Для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають такi статтi:  

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Грошові кошти в касі та в дорозі  1 157 958  1 499 210 

Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках (Примітка 8)  7 256 232  4 124 389 

Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках – нарахований 

процентний дохід (Примітка 8)  (137)  (493) 

Поточний рахунок у Національному банку України (Примітка 7)  1 358 983  1 178 795 

Депозитні сертифікати (Примітка 9)  500 411  2 002 054 

Депозитні сертифікати – нарахований процентний дохід  (411)  (2 054) 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів  10 273 036  8 801 901 
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7. Кошти на рахунках в Нацiональному банку України  
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Кореспондентський рахунок у Національному банку України, у тому числі  1 358 983  1 178 795 

Всього коштів на рахунках у Національному банку України  1 358 983  1 178 795 

 

Вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України сума обов’язкового резерву Банку розраховується як вiдсоток вiд 

певних зобов’язань Банку за попереднiй перiод резервування.  
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8. Кошти в iнших банках  

  
31 березня 2018 року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Поточні рахунки та депозити «овернайт» в інших банках 

  - у банках країн ОЕСР  6 620 134  3 462 633 

- в українських банках  93 586  70 044 

- в інших країнах  542 512  591 712 

Всього поточних рахунків та депозитів «овернайт» в інших банках  7 256 232  4 124 389 

у т. ч. нарахований процентний дохід  137  493 

Строкові депозити в інших банках, у тому числі: 

  - у банках країн ОЕСР  617 022  1 106 530 

- в українських банках  244 588  258 528 

- в інших країнах  40 944  43 787 

- договори «зворотного репо»   59 372  276 788 

Всього строкових депозитів в інших банках  961 926  1 685 633 

Резерв під знецінення коштів в інших банках  (279 185)  (262 706) 

Всього коштів в інших банках  7 938 973  5 547 316 

Нижче наведений аналіз змін резерву під знецінення коштів в інших банках протягом року: 
 

 

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

  

Всього коштів в 

інших банках 

Всього коштів в 

інших банках 

Резерв під знецінення на початок періоду  262 706  254 862 

Вплив від впровадження МСФЗ 9  9 511  −  



Відрахування у резерв під знецінення протягом звітного періоду  21 698  (473) 

Курсові різниці  (14 730)  8 317 

Резерв під знецінення на кінець періоду  279 185  262 706 
 

Станом на 31 березня 2018 року строкові депозити, розміщені в банках країн ОЕСР та інших країн, які не є членами 

ОЕСР, загальною сумою 657 967 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року − 588 907 тисяч гривень) являють собою 

гарантійні депозити для забезпечення імпортних акредитивів та гарантій, які Банк надав на користь своїх клієнтів. 
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9. Цiннi папери 

 Цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку  

 

 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Державні боргові цінні папери  151 554  162 887 

Всього цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку   151 554  162 887 

 

 

Цiннi папери, наявнi для продажу  

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Державні боргові цінні папери  8 166 504  8 224 378 

Депозитні сертифікати Національного банку України  4 013 672  2 002 054 

Всього боргових цінних паперів   12 180 176  10 226 432 

у т. ч. нарахований процентний дохід  319 256  319 256 

Акції   7 057  7 057 

Всього цінних паперів, наявних для продажу  12 187 233  10 233 489 

Станом на 31 березня 2018 року депозитнi сертифiкати номiнальною вартiстю 500 000 тисяч гривень (на 31 грудня 

2017 року - 2 000 000 тисяч гривень) зi строком погашення до 1 робочого дня класифiкуються Банком як грошовi 

кошти та їх еквiваленти (Примiтка 6). Станом на 31 березня 2018 року державнi борговi цiннi папери включають 

облiгацiї внутрiшньої державної позики з кiнцевими строками погашення з 25 квiтня 2018 року по 12 лютого 2020 

року та ефективною процентною ставкою вiд 4% до 23% рiчних (на 31 грудня 2017 року - з кiнцевими строками 

погашення з 10 сiчня 2018 року по 23 грудня 2019 року та ефективною процентною ставкою вiд 4% до 23% рiчних), а 

також депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України з кiнцевим строком погашення з 2 квiтня 2018 року по 10 

квiтня 2018 року та ефективною процентною ставкою вiд 16% до 18% рiчних (на 31 грудня 2017 року - з кiнцевим 

строком погашення 3 сiчня 2018 року та ефективною процентною ставкою 13% рiчних).  
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10. Кредити клiєнтам  
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Кредити корпоративним клієнтам  23 404 145  25 324 687 

За вирахуванням резерву під знецінення кредитів  (4 986 241)  (5 501 375) 

Всього кредитів корпоративним клієнтам за вирахуванням резерву під 

знецінення кредитів  18 417 904  19 823 312 

Кредити фізичним особам 

  Споживчі кредити   5 207 128  4 872 979 

Іпотечне кредитування  1 045 090  1 163 980 

Автокредитування  120 726  129 546 

Інші кредити фізичним особам  1 989 670  1 750 951 

За вирахуванням резерву під знецінення кредитів  (2 264 152)  (2 245 169) 



Всього кредитів фізичним особам за вирахуванням резерву під знецінення 

кредитів  6 098 462  5 672 287 

Всього кредитів клієнтам  24 516 366  25 495 599 
 

 

Сума кредитiв клiєнтам до вирахування резерву пiд знецiнення станом на 31 березня 2018 року включає кредити з 

фiксованою процентною ставкою в сумi 31 633 699 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 33 179 728 тисяч гривень) 

та кредити з плаваючою процентною ставкою в сумi 133 060 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 62 415 тисяч 

гривень).  

Змiни резерву пiд знецiнення  

Нижче наведений аналiз змiн резерву пiд знецiнення кредитного портфелю за 3 мiсяцi 2018 року:  
 

  

Кредити 

кор-

поративним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити  

Іпотечне 

кре-

дитування 

Автокреди-

тування  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення кредитів клієнтам 

на початок періоду  5 501 375  820 991  984 713  124 889  314 576  7 746 544 

Вплив від впровадження МСФЗ 9  86 957  34 288  4 213  83  36 619  162 160 

Відрахування у резерв під знецінення 
кредитів протягом звітного періоду  20 348  35 780  (9 217)  (1 442)  24 594  70 063 

Відновлення резерву за кредитами, 

списаними у попередніх періодах  (1 131)  (262)  (597)  (251)  (445)  (2 686) 

Використання резерву  (482 731)  (4 158)  (43 780)  240  (2 662)  (533 091) 

Курсові різниці  (138 577)  −   (48 082)  (5 799)  (139)  (192 597) 

Резерв під знецінення кредитів клієнтам 

на  

31 березня 2018 р.  4 986 241  886 639  887 250  117 720  372 543  7 250 393 

 

Нижче наведений аналiз змiн резерву пiд знецiнення кредитного портфелю за 3 мiсяцi 2017 року:  

 

  

Кредити кор-

поративним 

клієнтам 

Споживчі 

кредити  

Іпотечне кре-

дитування 

Автокреди-

тування  

Інші кредити 

фізичним 

особам Всього 

Резерв під знецінення 

кредитів клієнтам на 

початок періоду  6 557 846  2 524 324  291 506  830 759  245 813  10 450 248 

Відрахування у резерв під 

знецінення кредитів 
протягом звітного періоду  (105 021)  (13 049)  (2 856)  34 027  15 024  (71 875) 

Відновлення резерву за 

кредитами, списаними у 
попередніх періодах  (10 736)  (2)  −   (537)  (332)  (11 607) 

Використання резерву  (1 498 455)  (129 323)  (4 443)  379  268  (1 631 574) 

Курсові різниці  (21 716)  (16 365)  (1 782)  (27)  (14)  (39 904) 

Резерв під знецінення 

кредитів клієнтам на  

31 березня 2017 р.  4 921 918  2 365 585  282 425  864 601  260 759  8 695 288 

 
Станом на 31 березня 2018 року кредити були забезпеченi розмiщеними у Банку депозитами клiєнтiв балансовою 

вартiстю сумi 290 290 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 381 960 тисяч гривень) (Примiтка 14). 

 Концентрацiя кредитiв клiєнтам Станом на 31 березня 2018 року сукупна сума кредитiв у розмiрi 11 562 482 тисячi 

гривень, виданих 20 найбiльшим позичальникам Банку, становила 36% кредитного портфелю до вирахування 

резервiв (на 31 грудня 2017 року - сукупна сума кредитiв у розмiрi 12 833 634 тисячi гривень, виданих 20 найбiльшим 

позичальникам Банку, становила 39% кредитного портфелю до вирахування резервiв).  
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11. Основнi засоби, iнвестицiйна власнiсть та нематерiальнi активи  
 

 

  Будівлі 

Удоско-

налення 

орендо-ваного 

майна 

Предмети 

мистец-тва 

Комп’ю-тери 

та інше облад-

нання 

Капітало-

вкладен-ня в 

основні засоби 

Всього 

основних 

засобів 

Немате-

ріальні 

активи Всього 

Первісна або  

переоцінена вартість на 1 січня 

2017 р.  1 209 150  70 192  17 005  758 056  8 623  2 063 026  550 636  2 613 662 

Накопичений знос/ амортизація  (294 725)  (49 140)  −   (505 766)  −   (849 631)  (263 058)  (1 112 689) 

Балансова вартість на 1 січня 2017  914 425  21 052  17 005  252 290  8 623  1 213 395  287 578  1 500 973 



р.  

Надходження  −   −   −   114 052  117 559  231 611  138 091  369 700 

Вибуття/списання  −   (265)  −   (42)  −   (307)  (8)  (315) 

Переведення в іншу категорію  5 349  15 192  −   102 189  (122 730)  −   −   −  

Переведення до інвестиційної 

власності   (12 029)  −   −   −   −   (12 029)  −   (12 029) 

Знецінення ОЗ в зоні АТО  (50 017)  −   −   −   −   (50 017)  −   (50 017) 

Знос/амортизація  (22 812)  (8 100)  −   (97 946)  −   (128 858)  (125 658)  (254 516) 

Балансова вартість на 31 грудня 

2017 р.  834 916  27 879  17 005  370 543  3 452  1 253 795  300 003  1 553 798 

Первісна або переоцінена вартість 

на  

31 грудня 2017 р.  1 206 020  83 138  17 005  908 380  3 452  2 217 995  612 534  2 830 529 

Накопичений знос/ амортизація  (371 104)  (55 259)  −   (537 837)  −   (964 200)  (312 531)  (1 276 731) 

Балансова вартість на  

31 грудня 2017 р.  834 916  27 879  17 005  370 543  3 452  1 253 795  300 003  1 553 798 

Надходження  −   −   −   14 306  69 796  84 102  24 338  108 440 

Вибуття/списання  −   −   −   (18)  −   (18)  −   (18) 

Переведення в іншу категорію  201  2 446  −   20 135  (22 782)  −   −   −  

Переведення до інвестиційної 

власності   (398)  −   −   −   −   (398)  −   (398) 

Знос/амортизація  (5 518)  (2 122)  −   (31 560)  −   (39 200)  (36 334)  (75 534) 

Балансова вартість на  

31 березня 2018 р.  829 201  28 203  17 005  373 406  50 466  1 298 281  288 007  1 586 288 

Первісна або  

переоцінена вартість на  

31 березня 2018 р.  1 205 739  85 584  17 005  933 095  50 466  2 291 889  636 872  2 928 761 

Накопичений знос/ амортизація  (376 538)  (57 381)  −   (559 689)  −   (993 608)  (348 865)  (1 342 473) 

Балансова вартість на  

31 березня 2018 р.  829 201  28 203  17 005  373 406  50 466  1 298 281  288 007  1 586 288 

 
 

Станом на 31 березня 2018 року, власнi будiвлi, меблi, обладнання, удосконалення орендованого майна та банкомати 

Банку залишковою вартiстю 1 363 984 тисячi гривень (на 31 грудня 2017 року - 1 328 173 тисяч гривень) були 

застрахованi вiд ризикiв стихiйних лих, пограбування, пожежi та незаконних дiй третiх осiб.  

Змiни у балансовiй вартостi iнвестицiйної власностi були наступними:  

 
 

 

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Справедлива вартість інвестиційної власності на початок періоду  149 347  185 857 

Продаж  −   (24 396) 

Переведення з категорії будівель, які займає власник   398  12 029 

Переведення до майна прийнятого в заставу  −   (27 725) 

Прибутки від переоцінки за справедливою вартістю   538  12 401 

Збитки від переоцінки за справедливою вартістю   (616)  (8 819) 

Справедлива вартість інвестиційної власності на кінець періоду  149 667  149 347 

 

Орендний дохiд, отриманий вiд iнвестицiйної власностi за 3 мiсяцi 2018 року, становив 3 267 тисяч гривень (за 3 

мiсяцi 2017 року - 2 914 тисяч гривень) (Примiтка 22). Операцiйнi витрати та витрати на утримання iнвестицiйної 

власностi 3 мiсяцi 2018 року становили 742 тисячi гривень (за 3 мiсяцi 2017 року - 359 тисяч гривень).  
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12. Iншi активи  
 

 

  

31 березня 2018 

року (не аудований) 31 грудня 2017 року 

Фінансові активи 

  Кошти у розрахунках банківськими картками  78 886  121 050 

Придбання іноземної валюти  43 687  3 629 

Нараховані доходи та кошти в розрахунках  36 580  67 142 
Заборгованість по переказах та платежах  25 327  35 055 

Розрахунки за договорами співпраці  24 361  62 109 

Похідні фінансові активи  7 358  3 336 
Інші фінансові активи  18 338  4 741 

Резерв під знецінення  (37 006)  (35 236) 

Всього фінансових активів  197 531  261 826 



Нефінансові активи 

  Нерухоме майно, прийняте у погашення кредитів  263 418  263 804 

Передоплата за основні засоби та нематеріальні активи  75 929  96 611 

Витрати майбутніх періодів, у тому числі зі страхування активів  45 026  38 273 
Передоплата за іншими податками  22 981  22 884 

Передоплата за послуги  13 233  9 093 

Банківські метали  161  166 
Інші нефінансові активи  4 093  7 281 

Резерв під знецінення  (2 976)  (2 840) 

Всього нефінансових активів  421 865  435 272 

Всього інших активів  619 396  697 098 

У сумi резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 3 мiсяцi 2018 року вiдбулися такi змiни:  

 

 

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Резерв під знецінення на початок періоду  35 236  38 523 

Вплив від впровадження МСФЗ 9  4 678  −  

Сторно резерву від знецінення протягом періоду  (2 476)  10 218 

Активи, списані протягом року як безнадійні   (79)  (14 214) 

Вплив зміни курсів обміну  (353)  709 

Резерв під знецінення на кінець періоду  37 006  35 236 

 

У сумi резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв за 3 мiсяцi 2018 року вiдбулися такi змiни:  

 

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Резерв під знецінення на початок періоду  2 840  2 784 

Відрахування у резерв під знецінення протягом періоду  162  25 

Активи, списані протягом року як безнадійні   (8)  −  

Відновлення резерву  (18)  31 

Резерв під знецінення на кінець періоду  2 976  2 840 
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13. Заборгованiсть перед iншими банками  
 

 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Поточні рахунки інших банків 

  - Україна  597 383  392 293 

- Країни, що входять до ОЕСР  60  60 

Всього поточних рахунків інших банків   597 443  392 353 

Строкові депозити інших банків 

  - Україна  212 260  292 410 

Всього строкових депозитів інших банків  212 260  292 410 

Кредити, отримані від інших банків 

  - Україна  −   180 241 

Всього кредитів, отриманих від інших банків  −   180 241 

Всього заборгованості перед іншими банками  809 703  865 004 

Станом на 31 березня 2018 року кошти розмiщенi 10 найбiльшими банками в сумi 668 630 тисяч гривень становили 

83% загальної заборгованостi iнших банкiв (на 31 грудня 2017 року - 653 513 тисяч гривень, 76% заборгованостi 

iнших банкiв).  

14 14. Кошти клiєнтiв  
 
 



  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Юридичні особи 

  - Поточні рахунки  15 027 573  13 279 220 

- Строкові депозити  10 603 331  8 408 626 

Фізичні особи 

  - Поточні рахунки  4 378 271  4 377 968 

- Строкові депозити  11 161 134  11 128 462 

Всього коштів клієнтів  41 170 309  37 194 276 

 

Станом на 31 березня 2018 року розмiщенi в Банку депозити 10 найбiльших клiєнтiв у сумi 7 220 701 тисяча гривень 

становили 18% коштiв клiєнтiв (на 31 грудня 2017 року - 5 545 493 тисячi гривень становили 15%).  

Станом на 31 березня 2018 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити у сумi 290 290 тисяч гривень (на 31 

грудня 2017 року - 381 960 тисяч гривень), якi являють собою забезпечення кредитiв клiєнтам (Примiтка 10) та 

зобов’язань з надання кредитiв у сумi 42 729 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 59 292 тисячi гривень). Крiм 

того, 626 866 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 579 240 тисяч гривень) утримуються в якостi забезпечення 

зобов’язань за iмпортними акредитивами, гарантiями та авалюванням векселiв (Примiтка 25). 
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15. Випущенi депозитнi сертифiкати  

 

 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Депозитні сертифікати, випущені в USD  160 348  187 194 

Всього випущених депозитних сертифікатів  160 348  187 194 
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16. Випущенi єврооблiгацiї  
У червнi 2017 року Банк успiшно завершив публiчний викуп єврооблiгацiй у формi модифiкованого голландського 

аукцiону на загальну номiнальну суму 15 981 тисячу доларiв США або 13,48% вiд загального обсягу по цiнi 103,0% 

вiд номiнальної вартостi. Загалом у 2017 роцi Банк погасив частину єврооблiгацiй в сумi 89 678 тисяч доларiв США, 

що на дату погашення становило 2 394 876 тисяч гривень. За 3 мiсяцi 2018 року Банк погасив частину єврооблiгацiй в 

сумi 17 092 тисячi доларiв США, що на дату погашення становило 449 606 тисяч гривень. Станом на 31 березня 2018 

року, балансова вартiсть єврооблiгацiй становить 51 119 тисяч доларiв США, що в еквiвалентi складає 1 356 883 

тисячi гривень (на 31 грудня 2017 року - 68 230 тисяч доларiв США, що в еквiвалентi становить 1 915 014 тисяч 

гривень).  

17 

17. Iншi позиковi кошти 

 Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, iншi позиковi кошти представленi кредитом, отриманим вiд Landesbank 

Berlin AG. Кредит вiд Landesbank Berlin AG деномiнований в євро та виданий пiд середньозважену ставку вiдсотка 

EURIBOR + 0,25% рiчних з кiнцевим строком погашення 6 вересня 2018 року. Проценти нараховуються на 

непогашену суму кредиту. Кредит був отриманий з метою фiнансування придбання iмпортного обладнання 

клiєнтами Банку. Балансова вартiсть кредиту на 31 березня 2018 року становить 5 441 тисяча гривень (31 грудня 2017 

року - 11 193 тисячi гривень). За 3 мiсяцi 2018 року кредит було частково погашено на суму 166 тисяч євро, що в 

еквiвалентi становить 5 415 тисяч гривень на дату погашення.  
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18. Iншi зобов’язання 
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Фінансові зобов’язання 

  Кошти в розрахунках  54 181  503 762 

Кредиторська заборгованість за операціями з пластиковими картками  48 442  79 647 

Доходи майбутніх періодів по кредитним лініям  26 953  33 612 

Резерв під зобов'язання, гарантії та акредитиви (Примітка 25)  11 097  7 645 

Похідні фінансові зобов’язання  9 389  10 355 

Інші фінансові зобов’язання  2 818  2 556 

Всього фінансових зобов’язань  152 880  637 577 



Нефінансові зобов’язання 

  Суми до виплати працівникам  134 587  236 505 

Кредиторська заборгованість за послуги  62 965  70 360 

Зобов’язання по внескам в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб   29 143  27 506 

Інші податки до сплати  16 323  16 379 

Резерв під покриття інших збитків  3 650  2 987 

Інші нефінансові зобов’язання  6 144  5 418 

Всього нефінансових зобов’язань  252 812  359 155 

Всього інших зобов’язань  405 692  996 732 
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19. Сегментний аналiз  

Iнформацiя за основними сегментами банкiвської дiяльностi Банку станом на 31 березня 2018 року представлена 

нижче:  
 
 

31 березня 2018 року 

(не аудований) 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Активи сегментів  18 513 388  6 521 819  515 907  20 998 077  3 117 227  49 666 418 

у т.ч. 

      Кредити клієнтам, нетто  18 250 149  6 047 713  218 504  −   −   24 516 366 

− кредити клієнтам, 
брутто  22 338 656  7 317 638  2 110 465  −   −   31 766 759 

− резерв  (4 088 507)  (1 269 925)  (1 891 961)  −   −   (7 250 393) 

Інші статті фінансової 
звітності  263 239  474 106  297 403  20 998 077  3 117 227  25 150 052 

Зобов’язання сегментів  25 681 389  15 580 460  −   1 967 318  1 260 088  44 489 255 

у т.ч. 
      Кошти клієнтів  25 630 904  15 539 405  −   −   −   41 170 309 

Інші статті фінансової 

звітності  50 485  41 055  −   1 967 318  1 260 088  3 318 946 

 

 

Iнформацiю про прибуток та збитки звiтних сегментiв Банку за 3 мiсяцi 2018 року подано далi:  
 

 

3 місяці 2018 року (не 

аудований) 

Корпора- 

тивний бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Процентні доходи  613 944  499 068  5 019  332 512  16 810  1 467 353 

Процентні витрати  (299 019)  (196 432)  −   (52 866)  (13 711)  (562 028) 

Трансферт  58 540  85 716  (19 304)  (268 604)  143 652  −  

Чистий процентний 

дохід  373 465  388 352  (14 285)  11 042  146 751  905 325 

Чистий комісійний 

дохід  52 052  175 266  32 520  23 928  83 709  367 475 

Торгівельний дохід  20 692  12 648  −   38 456  −   71 796 

(Операційні витрати) та 

інші доходи/(витрати)  (123 952)  (377 634)  (51 835)  (10 986)  (95 424)  (659 831) 

Резерви  (63 910)  (58 504)  52 927  (21 698)  2 110  (89 075) 

Результат сегменту  258 347  140 128  19 327  40 742  137 146  595 690 

Витрати з податку на 

прибуток  (46 503)  (25 223)  (3 479)  (7 333)  (24 686)  (107 224) 

Чистий прибуток за 

період   211 844  114 905  15 848  33 409  112 460  488 466 

 

Iнформацiя за основними сегментами банкiвської дiяльностi Банку станом на 31 грудня 2017 року представлена 

нижче:  

 

 



31 грудня 2017 року 

Корпора- 

тивний 

бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний 

бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Активи сегментів  19 739 242  6 197 500  604 269  16 586 171  3 405 147  46 532 329 

у т.ч. 

      Кредити клієнтам, 

нетто  19 553 435  5 620 745  321 419  −   −   25 495 599 

- кредити клієнтам, 

брутто  23 597 797  6 921 899  2 722 447  −   −   33 242 143 

- резерв  (4 044 362)  (1 301 154)  (2 401 028)  −   −   (7 746 544) 

Інші статті 

фінансової звітності  185 807  576 755  282 850  16 586 171  3 405 147  21 036 730 

Зобов’язання 

сегментів  21 773 062  15 718 083  −   2 500 965  1 666 959  41 659 069 

у т.ч. 

      Кошти клієнтів  21 687 846  15 506 430  −   −   −   37 194 276 

Інші статті 

фінансової звітності  85 216  211 653  −   2 500 965  1 666 959  4 464 793 

 

 

Сегментну iнформацiю про прибуток та збитки звiтних сегментiв Банку за 3 мiсяцi 2017 року подано далi:  

 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Корпора- 

тивний 

бізнес 

Роздрібний 

бізнес 

Управління 

проблем- 

ними 

активами 

Інвести-

ційний 

бізнес  

Нерозподі- 

лені статті  Всього 

Процентні доходи  680 854  326 799  12 402  264 026  22 105  1 306 186 

Процентні витрати  (213 152)  (240 680)  −   (120 323)  (13 540)  (587 695) 

Трансферт  (173 912)  210 887  (33 339)  (134 574)  130 938  −  

Чистий процентний 

дохід  293 790  297 006  (20 937)  9 129  139 503  718 491 

Чистий комісійний 

дохід  (40 318)  105 232  120 918  22 838  66 152  274 822 

Торгівельний дохід  22 299  9 315  −   114 793  −   146 407 

(Операційні витрати) 

та інші 

доходи/(витрати)  (233 061)  (236 408)  (51 588)  (11 175)  (104 650)  (636 882) 

Резерви  81 351  (46 521)  49 392  (830)  (740)  82 652 

Результат сегменту  124 061  128 624  97 785  134 755  100 265  585 490 

Витрати з податку на 

прибуток  (22 331)  (23 153)  (17 601)  (24 256)  (18 047)  (105 388) 

Чистий прибуток за 

період   101 730  105 471  80 184  110 499  82 218  480 102 

 

Вiдповiднi операцiйнi сегменти були сформованi згiдно затвердженої стратегiї Банку щодо розвитку та управлiння 

бiзнесом. Iнформацiя стосується послуг, якi надаються в межах сегментiв, та подається керiвництву Банку, яке 

вiдповiдає за прийняття рiшень з операцiйної дiяльностi з метою розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi сегментiв. –  

 

Для цiлей складання внутрiшньої звiтностi для керiвництва операцiї Банку подiляються на такi сегменти: 

Корпоративний бiзнес: цей бiзнес-сегмент включає обслуговування поточних рахункiв юридичних осiб, залучення 

депозитiв, надання кредитних лiнiй у формi «овердрафт», обслуговування карткових рахункiв, надання кредитiв та 

iнших видiв фiнансування, а також операцiї з iноземною валютою та операцiї торгового фiнансування. В сегментi 

корпоративного бiзнесу Банк розглядає наступнi пiд-сегменти: ВКК (великi корпоративнi клiєнти, з рiчним оборотом 

не менш нiж 400 000 тисяч гривень або iнсайдери Банку за вимогами Нацiонального банку України), СКК (середнi 

корпоративнi клiєнти, з рiчним оборотом вiд 80 000 до 400 000 тисяч гривень або лiмiтом активних операцiй клiєнта 

не менш нiж 16 000 тисяч гривень), МКК (малi та мiкро корпоративнi клiєнти, з рiчним оборотом до 80 000 тисяч 



гривень або лiмiтом активних операцiй клiєнта не бiльше 16 000 тисяч гривень ), ДК (державнi компанiї з часткою 

державної або комунальної власностi не менш нiж 10% статутного капiталу). 

 Роздрiбний бiзнес: надання банкiвських послуг приватним фiзичним особам. Цей сегмент включає тi самi види 

банкiвських продуктiв, що й сегмент корпоративного банкiвського обслуговування, а також послуги з вiдкриття та 

ведення рахункiв приватних пiдприємцiв та фiзичних осiб, у тому числi рахункiв для особистого використання, 

поточних та ощадних рахункiв, залучення депозитiв, обслуговування кредитних дебетових карток за зарплатними 

проектами та на вiдкритому ринку, iпотечне та авто кредитування споживче кредитування та цiльове кредитування в 

торгiвельних мережах. 

 Управлiння проблемними активами: цей бiзнес сегмент включає роботу за кредитами корпоративних, роздрiбних та 

цiнними паперами, що мають наступнi ознаки знецiнення: - iндивiдуальнi оцiнки знецiнення; - затримка платежу (вiд 

180 днiв за основною заборгованiстю для роздрiбних та 30 днiв для корпоративних клiєнтiв); - iншi ознаки 

знецiнення за внутрiшнiми оцiнками менеджменту. Цей бiзнес сегмент надає послуги з реструктуризацiї та збору 

простроченої заборгованостi.  

Iнвестицiйний бiзнес: iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть. Цей бiзнес-сегмент включає торгiвлю фiнансовими 

iнструментами, операцiї на мiжбанкiвському ринку, операцiї на ринках капiталу, операцiї з цiнними паперами, 

iноземною валютою i банкнотами з метою отримання доходу.  

Нерозподiленi статтi: цей сегмент охоплює центр управлiння активами/пасивами (є головним регулятором 

трансфертного цiноутворення в Банку та включає операцiї з метою забезпечення лiквiдної дiяльностi Банку), 

головний офiс (цей сегмент включає основнi засоби, корпоративнi права, вiдстроченi податковi активи, передоплату 

та дебiторську заборгованiсть, пов’язанi з адмiнiстративно-господарською дiяльнiстю Банку) та процесiнговий центр 

(цей сегмент включає iнформацiйне та технiчне забезпечення розрахункiв по платiжних картах). Капiтальнi 

iнвестицiї не включаються до iнформацiї за сегментами, яку аналiзує Правлiння. Капiтальнi iнвестицiї являють собою 

надходження необоротних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв, вiдстрочених податкових активiв, активiв 

пенсiйних планiв та прав, що виникають за договорами страхування. Доходи по кожнiй окремiй країнi не 

включаються до звiтностi, яка подається особi, вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних рiшень, оскiльки вони, в 

основному, представленi доходами, отриманими в Українi, включаючи доходи вiд офшорних компанiй українських 

клiєнтiв, на основi резидентностi клiєнта. Доходи з iнших країн, крiм України, не перевищують 10% сукупних 

доходiв. Доходи включають процентнi та комiсiйнi доходи. Банк не має клiєнтiв, доходи вiд обслуговування яких 

перевищують 10% сукупних доходiв Банку.  
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20. Процентнi доходи та витрати  
 

  
3 місяці 2018 року 

(не аудований) 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Процентні доходи 

  Кредити клієнтам 

  - юридичні особи  630 242  717 232 

- фізичні особи  504 640  332 435 

Цінні папери, наявні для продажу  306 084  230 029 

Кошти в інших банках  20 642  17 658 

 
 1 461 608  1 297 354 

Цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку  5 745  8 832 

Всього процентних доходів  1 467 353  1 306 186 

Процентні витрати 

  Фізичні особи 

  - строкові депозити  (193 504)  (238 151) 

- поточні рахунки  (1 572)  (654) 

Юридичні особи 

  - строкові депозити  (213 182)  (95 584) 

- поточні рахунки  (86 171)  (114 871) 

Випущені єврооблігації  (51 304)  (119 623) 

Субординований борг  (13 168)  (13 040) 

Випущені депозитні сертифікати   (1 349)  (4 074) 

Заборгованість перед іншими банками  (1 737)  (1 623) 

Інші позикові кошти  (41)  (75) 

Всього процентних витрат  (562 028)  (587 695) 

Чисті процентні доходи  905 325  718 491 

Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами подано у Примiтцi 26.  
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21. Комiсiйнi доходи та витрати  
 

  

3 місяці 2018 року 

(не аудований) 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Платіжні картки  130 957  120 554 

Розрахункове обслуговування клієнтів  133 146  109 302 

Обслуговування кредитів, в тому числі за договорами співпраці  124 767  57 902 

Конверсійні операції   52 297  47 142 

Касові операції  25 095  22 993 

Документарні операції  14 989  18 351 

Фідуціарна діяльність   1 323  840 

Інше  4 543  3 050 

Комісійні доходи  487 117  380 134 

Платіжні картки  (82 307)  (73 778) 

Договори посередництва  (22 462)  (17 614) 

Розрахункове обслуговування  (6 488)  (5 823) 

Обслуговування кредитів  (4 349)  (2 288) 

Купівля та інкасація готівкових коштів  (2 362)  (3 937) 

Документарні операції  (1 361)  (1 377) 

Фідуціарна діяльність   (183)  (260) 

Інше  (130)  (235) 

Комісійні витрати  (119 642)  (105 312) 

Чистий комісійний дохід  367 475  274 822 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами подано у Примiтцi 26.  
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22. Iншi доходи  
 

 

  

3 місяці 2018 року 

(не аудований) 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Штрафи отримані  13 670  226 384 

Орендний дохід від інвестиційної власності (Примітка 11)  3 267  2 914 

Інший орендний дохід  3 219  3 673 

Дивіденди отримані  1 435  1 339 

Дохід від реалізації основних засобів  825  3 705 

Повернення процентів, виплачених в минулі роки в зв’язку з достроковим 

розірванням депозитних договорів  90  431 

Дохід від отриманої компенсації застрахованих збитків  18  36 

Інші доходи  1 156  1 645 

Всього інших доходів  23 680  240 127 
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23. Операцiйнi витрати  
 

 

  

3 місяці 2018 року 

(не аудований) 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Заробітна плата, виплати працівникам та обов’язкові внески до державних 

фондів  396 159  266 696 

Знос та амортизація (Примітка 11)  75 534  50 392 

Оренда приміщень  44 552  33 914 

Внески в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб   29 143  26 772 

Витрати на утримання будівель та обладнання  20 457  17 206 

Реклама, представницькі витрати   20 066  5 539 

Витрати, пов’язані з проведенням робіт по погашенню кредитів  19 447  43 490 

Послуги зв’язку  18 926  15 405 

Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги  14 064  8 522 

Послуги охорони  6 875  9 501 

Державні мита та податки, крім податку на прибуток  5 558  7 924 

Навчання персоналу  3 100  3 623 

Уцінка майна банку  795  336 463 

Знецінення активів в зоні АТО (Примітка 11)  −   29 731 

Інше  30 341  18 753 

Всього операційних витрат  685 017  873 931 



До складу заробiтної плати, виплат працiвникам та обов’язкових внескiв до державних фондiв включено єдиний 

соцiальний внесок у сумi 51 644 тисячi гривень (3 мiсяцi 2017 року - 37 053 тисячi гривень).  
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24. Податок на прибуток 
 Витрати з податку на прибуток включають такi компоненти:  

 

 

  

3 місяці 2018 року 

(не аудований) 

3 місяці 2017 року 

(не аудований) 

Поточні податкові витрати  62 489  −  

Витрати з відстроченого податку  44 735  105 388 

Витрати з податку на прибуток за звітний період  107 224  105 388 
 

 
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових 

рiзниць мiж балансовою вартiстю деяких активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою 

податковою базою. Податковий вплив змiни таких тимчасових рiзниць облiковується за ставками податку на 

прибуток, якi планується застосувати у перiодi реалiзацiї даних рiзниць. 

 Станом на 31 грудня 2017 року та 31 березня 2018 року вiдстроченi податковi активи i зобов’язання та їх змiна за 

вiдповiднi роки включають:  
 

 

  

31 грудня 2017 

р. 

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

інший сукуп-

ний дохід  

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

фінансовий 

результат  

31 березня 

2018 р. 

Податковий ефект тимчасових  

різниць, які збільшують або  

зменшують об’єкт оподаткування 

    Резерви під знецінення кредитів та зобов’язань з 

кредитування  2 425  −   765  3 190 

Цінні папери, наявні для продажу  (15 210)  980  −   (14 230) 

Основні засоби та інвестиційна нерухомість  13 205  −   (33 535)  (20 330) 

Розрахункова сума чистого відстроченого 

податкового зобов’язання  420  980  (32 770)  (31 370) 

Податкові збитки до переносу  11 965  −   (11 965)  −  

Чистий відстрочений податковий актив  12 385  980  (44 735)  (31 370) 

 

  

31 грудня 2016 

р. 

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

інший сукуп-

ний дохід  

Кредитовано/ 

(віднесено) на 

фінансовий 

результат  

31 грудня 2017 

р. 

Податковий ефект тимчасових  

різниць, які збільшують або  

зменшують об’єкт оподаткування 

    Резерви під знецінення кредитів та 

зобов’язань з кредитування  (40 975)  −   43 400  2 425 

Цінні папери, наявні для продажу  (6 619)  (8 591)  −   (15 210) 

Основні засоби та інвестиційна 

нерухомість  6 978  −   6 227  13 205 

Інше  4 294  −   (4 294)  −  

Розрахункова сума чистого 

відстроченого податкового 

зобов’язання  (36 322)  (8 591)  45 333  420 

Податкові збитки до переносу  224 041  −   (212 076)  11 965 

Чистий відстрочений податковий актив  187 719  (8 591)  (166 743)  12 385 
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25. Умовнi та iншi зобов’язання  

Виконання вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв  

Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, 

включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних 

актiв часто нечiткi, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також 

iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. Керiвництво вважає, що 

його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Банку, є обґрунтованим, i дiяльнiсть Банку 

здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке регулює його дiяльнiсть, i що Банк нарахував та сплатив 

усi належнi податки. В той же час, iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi 

сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей ризик з 

часом зменшується.  

Капiтальнi зобов’язання  

Станом на 31 березня 2018 року Банк мав капiтальнi зобов’язання, передбаченi контрактами на придбання 

обладнання на суму 32 364 тисячi гривень (на 31 грудня 2017 року - 23 899 тисяч гривень). Керiвництво Банку вже 

видiлило необхiднi ресурси для виконання цього зобов’язання. Керiвництво Банку вважає, що майбутнi чистi доходи 

та фiнансування будуть достатнiми для виконання цих та iнших аналогiчних зобов’язань.  

Дотримання фiнансових показникiв Банк повинен дотримуватись певних фiнансових показникiв, якi стосуються 

переважно випущених єврооблiгацiй. Недотримання цих фiнансових показникiв може призвести до негативних 

наслiдкiв для Банку, включаючи пiдвищення вартостi кредитiв та оголошення дефолту. Зокрема, Банк повинен 

пiдтримувати на певному рiвнi капiтал, показник достатностi капiталу, спiввiдношення загальної суми заборгованостi 

пов’язаних сторiн Банку до загальних активiв. Невиконання цих вимог може призвести до дострокового вилучення 

коштiв кредиторами на їх власний розсуд. Станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року цi показники 

Банком дотриманi.  

Зобов’язання з кредитування Гарантiї та акредитиви «стенд-бай», якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що 

Банк здiйснить платiж на користь третiх сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, несуть ризик, 

пов’язаний iз дефолтом клiєнта або його неспроможнiстю виконати договiр з третьою стороною. Для управлiння 

ризиком збиткiв Банк вимагає, щоб бiльшiсть гарантiй забезпечувались депозитами в Банку. Документальнi та 

комерцiйнi акредитиви, що являють собою письмовi зобов’язання Банку за дорученням своїх клiєнтiв, якi надають 

право третiм сторонам вимагати вiд Банку оплати у встановлених сумах вiдповiдно до конкретних умов, 

забезпечуються партiями товару, до яких вони вiдносяться, або грошовими депозитами, а отже мають менший рiвень 

ризику, нiж кредити. Кредитнi зобов’язання являють собою невикористанi зобов’язання щодо надання кредитiв у 

формi позик. Банк наражається на ризик можливих збиткiв у зв’язку з ризиком по кредитних зобов’язаннях. Однак, 

враховуючи вiдкличний характер цих зобов’язань, Банк може вiдмовити клiєнтам в кредитах при зниженнi 

платоспроможностi клiєнта. Загальна сума невикористаних кредитних лiнiй, акредитивiв та гарантiй за угодою 

необов’язково являє собою майбутнi потреби у грошових коштах, оскiльки строк дiї таких фiнансових iнструментiв 

може закiнчитися без фiнансування.  

Акредитиви, виданi Банком, були такими:  

 

 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Підтверджені імпортні акредитиви  148 241  51 205 

Непідтверджені імпортні акредитиви  36 547  78 397 

Грошове забезпечення (Примітка 14)  (181 337)  (118 038) 

Резерв під імпортні акредитиви  (89)  (83) 

Всього акредитивів  3 362  11 481 
 

 

Гарантiї наданi були такими:  
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Гарантії та авалювання векселів  1 649 955  1 802 903 

Грошове забезпечення (Примітка 14)  (445 529)  (461 202) 

Резерв під гарантії та авалі  (11 008)  (7 562) 

Всього гарантій та авалювання векселів  1 193 418  1 334 139 

 

Сума невиконаних вiдкличних зобов’язань з надання кредитiв, наданих Банком станом на 31 березня 2018 року, 



склала 7 532 953 тисячi гривень (на 31 грудня 2017 року - 7 230 289 тисяч гривень). Керiвництво вважає зобов’язання 

з надання кредитiв вiдкличними, оскiльки вiдповiднi договори забезпечують широкий спектр подiй-пiдстав, якi 

дозволяють Банку призупинити подальше фiнансування клiєнта або достроково анулювати лiмiт кредитування. Такi 

подiї включають, у тому числi, погiршення фiнансового стану клiєнта, зменшення потокiв надходжень грошових 

коштiв на поточнi рахунки клiєнта, втрату забезпечення або значне зменшення його справедливої вартостi, рiшення 

регулятивних органiв, якi впливають на монетарний ринок України.  

У сумi резерву пiд акредитиви та гарантiї вiдбулися такi змiни:  

 
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Резерв під зобов'язання, гарантії та акредитиви, станом на початок 

періоду  10 632  13 599 

Вплив від впровадження МСФЗ 9  3 750  −  

Сторно резерву під зобов'язання, гарантії та акредитиви, протягом звітного 

періоду  718  (3 475) 

Вплив курсових різниць  (353)  508 

Резерв під зобов'язання, акредитиви та гарантії на кінець періоду 

(Примітка 18)  14 747  10 632 

 Станом на 31 березня 2018 року, до складу резервiв пiд зобов’язання, акредитиви та гарантiї входить резерв пiд 

покриття iнших збиткiв в сумi 3 650 тисяч гривень (31 грудня 2017 року – 2 987 тисяч гривень)  

 

Зобов’язання за операцiйною орендою  

У випадках, коли Банк виступає орендарем, майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за операцiйною орендою 
примiщень з можливiстю її скасування були такими:  
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

До 1 року  40 344  16 257 

1-5 років  200 520  171 549 

Понад 5 років  −   55 642 

Всього зобов’язань за операційною орендою  240 864  243 448 
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26. Операцiї зi зв’язаними сторонами  

 

Для цiлей складання цiєї промiжної фiнансової звiтностi сторони вважаються зв’язаними, якщо вони знаходяться пiд 

спiльним контролем, або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати на 

фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних 

сторiн». При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих 

вiдносин, а не лише юридична форма.  

В ходi звичайної дiяльностi проводяться банкiвськi операцiї з основними акцiонерами, компанiями пiд спiльним 

контролем та iншими зв’язаними сторонами. Цi операцiї включають здiйснення розрахункiв, надання кредитiв, 

залучення депозитiв, фiнансування комерцiйної дiяльностi та операцiї з iноземною валютою. Нижче наводяться 

залишки станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року, а також доходи та витрати за 3 мiсяцi 2018 року та 3 

мiсяцi 2017 року  
 

На 31 березня 2018 року (не 

аудований) та за 3 місяці 2018 

року (не аудований) 

Материнська 

компанія 

Підприємства 

під спільним 

контролем Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Активи 

    Кредити клієнтам   −   2 631 985  137  1 

(процентна ставка, % річних)  −  (9,41) (40,84) (38,30) 

Резерв під знецінення кредитів  −   (113 407)  (2)  −  

Інші активи  41  3 901  6  −  

Зобов’язання 

    Кошти клієнтів   (95)  (9 221 715)  (92 035)  (133 907) 



(процентна ставка, % річних)  −   (9,58)   (6,3)   (6,87)  

Випущені депозитні сертифікати  −   −   (32 569)  −  

Інші зобов’язання  −   (5 734)  (3)  (13) 

Зобов’язання, пов’язані з 

кредитуванням 

    Відкличні зобов’язання з надання 

кредитів  −   30 588  185  430 

Гарантії та авалі  −   223 639  −   −  

Акредитиви  −   144 691  −   −  

Доходи/(витрати) 

    Процентні доходи  −   72 678  9  −  

Процентні витрати  −   (111 194)  (1 148)  (1 831) 

Комісійні доходи  42  122 699  47  41 

Інші доходи  −   90  2  4 

Резерв під знецінення кредитів  −   (48 746)  −   −  

Операційні витрати  −   (621)  (241)  −  

 
 

На 31 грудня 2017 року та за 3 місяці 

2017 року (не аудований) 

Материнська 

компанія 

Підприємства під 

спільним 

контролем Керівництво 

Інші зв’язані 

сторони 

Активи 

    Кредити клієнтам   −   2 992 383  146  1 

(процентна ставка, % річних)  −  (9,93) (38,88) (37) 
Резерв під знецінення кредитів  −   (60 221)  (1)  −  

Інші активи  12  2 782  62  −  

Зобов’язання 

    Кошти клієнтів   (91)  (7 135 974)  (64 692)  (127 878) 

(процентна ставка, % річних)  −   (9,35)   (5,9)   (6,68)  

Випущені депозитні сертифікати  −   −   (38 546)  −  
Інші зобов’язання  −   (12 345)  (8)  (15) 

Зобов’язання, пов’язані з 

кредитуванням 

    Відкличні зобов’язання з надання кредитів  −   208 105  181  430 
Гарантії та авалі  −   226 629  −   −  

Акредитиви  −   81 246  −   −  

Доходи/(витрати) 

    Процентні доходи  −   85 410  8  1 

Процентні витрати  −   (78 286)  (608)  (1 802) 

Комісійні доходи  22  66 325  28  249 
Комісійні витрати  −   (175)  (3)  (3) 

Інші доходи  −   28  60  3 

Відрахування до резерву під зобов'язання, 
гарантії та акредитиви  −   8  −   −  

Резерв під знецінення кредитів  −   (33 373)  −   −  

Операційні витрати  −   (400)  (210)  −  

 
Резерв пiд знецiнення кредитiв стосовно кредитiв зв’язаним сторонам був створений за портфельним принципом 

стосовно основної частини кредитiв.  

За 3 мiсяцi 2018 року винагорода членам Правлiння складалася iз заробiтної плати у сумi 17 251 тисяча гривень (за 3 

мiсяцi 2017 року - 16 734 тисячi гривень), обов’язкових внескiв до державних фондiв у сумi 402 тисячi гривень (за 3 

мiсяцi 2017 року - 286 тисяч гривень). За 3 мiсяцi 2018 року виплати членам Спостережної ради становили 405 тисяч 

гривень (за 3 мiсяцi 2017 року – 405 тисяч гривень).  
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27. Прибуток на акцiю  

 

Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку або збитку за звiтний перiод на 

середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що були в обiгу протягом року не враховуючи акцiй, викуплених у 

акцiонерiв. Банк не має конвертованих привiлейованих акцiй, таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде 

дорiвнювати базисному прибутку на акцiю.  

 

 

 



  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 березня 2017 

року (не 

аудований) 

Прибуток за звітний період  488 466  480 102 

Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу  14 323 880  14 323 880 

Прибуток на акцію, базисний (виражений в гривнях за акцію) 34,10 33,52 
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28. Змiни в зобов‘язаннях, що вiдносяться до фiнансової дiяльностi 

 Нижче наведенi змiни у грошових потоках вiд фiнансової дiяльностi звiту про рух грошових коштiв за 3 мiсяцi 2018 

року:  

 
 

 

Випущені 

єврооблігації 

Інші позикові 

кошти 

Субординований 

борг 

Балансова вартість на 31 грудня 2017 р.  1 915 014  11 193  489 656 

Погашення  (449 606)  (5 415)  −  

Курсові різниці  (109 942)  (285)  −  

Інше  1 417  (52)  (232) 

Балансова вартість на 31 березня 2018 р.  1 356 883  5 441  489 424 
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29. Капiтал  

Банк зобов’язаний дотримуватися вимог до мiнiмального рiвня капiталу, встановлених кредитними договорами, 

включаючи рiвень достатностi капiталу, розрахований на основi вимог Базельської угоди про капiтал, як визначено у 

Звiтi про мiжнародну конвергенцiю оцiнки капiталу та стандартiв з капiталу (оновлено у квiтнi 1998 року) та у 

Додатку до Базельської угоди про капiтал, який ввiв розгляд ринкових ризикiв (оновлено у листопадi 2005 року), яку 

зазвичай називають «Базель I». Банк дотримувався цих вимог.  

Далi подано звiт про адекватнiсть капiталу за методикою Базель I станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 

року:  
 
 

  

31 березня 2018 

року (не 

аудований) 

31 грудня 2017 

року 

Капітал 1-го рівня 

  Акціонерний капітал  3 294 492  3 294 492 

Емісійний дохід   101 660  101 660 

Резервний фонд  1 475 430  1 475 430 

Нерозподілений прибуток  (243 362)  (551 731) 

Всього капіталу 1-го рівня  4 628 220  4 319 851 

Капітал 2-го рівня 

  Резерви переоцінки активів  548 943  553 409 

Дозволений субординований борг  391 539  391 725 

Всього капіталу 2-го рівня  940 482  945 134 

Всього капіталу  5 568 702  5 264 985 

Рівень адекватності капіталу на звітну дату 

  Активи, зважені на ризик  34 928 366  33 788 937 

Всього капіталу  5 568 702  5 264 985 

Рівень адекватності капіталу (%) 15,94% 15,58% 
 

 


